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חברים, ברוכים הבאים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת  ערב טוב   מר ניר ים:

 מראש המועצה, בבקשה.  . יש לנו קודם כל מידע  2019לשנת  10מליאה מספר 

 

 מידע .1

 

 אני אתחיל בשלושה עדכונים קצרים ואחרי זה נתחיל בסדר היום.     מר גדי ירקוני: 

סיפרתי במליאה הקודמת, שאנחנו הולכים לפגוש את שר התחבורה ואת המשרד שלו. פגשנו אותו.  

תו ואת המנכ"לית, שהיא  היום, יכול להיות, הוא מסיים את תפקידו, אבל אני יכול להגיד שפגשנו או

כנראה זאת שגם מבינה יותר בתחבורה, אבל אני לא יכול להגיד שיצאנו משם מאושרים מאוד. יצאנו  

מיליון ₪   56. אתם זוכרים שהדיווח האחרון שנתתי פה, שיש עוד 232משם די מודאגים לגבי 

, התברר לנו וגם על , והקטע מניר יצחק עד צומת מבטחים ימשיך. בישיבה שם232שמוקצים לכביש 

הצומת פה, של בית הספר, שארבעה מיליון ₪, על מנת לעשות פה איזה רמזור או משהו, הוברר לנו  

ואני אומר את זה פה  יליון ₪, נעלמו מהתוכנית, מ 56-בישיבה עם השר ועם המנכ"לית, שאת ה

 56 -יוק מה קרה עם המכיוון שאנחנו לא הצלחנו עד עכשיו, תיכף אני אגיד גם מה עשינו, לדעת בד

מיליון ₪. האם משרד האוצר לקח למשרד התחבורה את הכסף? או משרד התחבורה, שהיה צריך  

לתת קיצוץ רוחבי, קיצץ דווקא את הסכום הזה, ואמר למשרד האוצר לקחת את הסכום הזה, אבל  

 בפועל הכסף הזה נלקח בשלב זה מהכביש.  

יתי, בגלל היישום שלו ולוחות הזמנים. אנחנו כתבנו  וגם הנושא של הרמזור, הפך מאוד מאוד בעי

מכתב, אני כתבתי מכתב בסוף השבוע שעבר, לשר התחבורה, לראש הממשלה ולשר האוצר, שאני  

מיליון ₪ שחסרים עד  200 -דורש להחזיר את הכסף, מיידית, לתוכנית הממשלה. וגם לגייס את ה

אנחנו מעריכים, כזאת או אחרת, על המכתב,  צומת מעון. אני מחכה לתשובה, תהיה איזו תשובה,

אבל  תהיה תגובה. עוד לא קיבלנו, גם לשכת ראש הממשלה הגיעה קצת מאוחר, אולי רק אתמול. 

אנחנו, אני כבר אומר פה במליאה, אנחנו נהיה צריכים לחשוב במועצה, המליאה לא תתכנס עד אז  

ה אנחנו מחליטים לעשות בנושא הכביש בטח, אם התשובה תהיה שלילית, או שלא תהיה שלילית, מ

הזה. אני חושב שזו בהחלט תהיה עילה לשבירת הכלים בינינו לבין הממשלה בנושא הכביש, אם לא 
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 יוחזר התקציב שלקחו לנו. 

נקים צוות, יהיה צוות, נתייעץ מה לעשות, עכשיו איך לעשות את זה ולפי דעתי אנחנו נהיה צריכים  

עשות דברים משמעותיים, אנחנו נשתף את הציבור בהתלבטויות, ואם  גם את הציבור, אם נחליט ל

נחליט שאנחנו חושבים ללכת לאירוע כזה, אני גם מזכיר לכם שהיה צוות שעבד, לפני שנתיים, בנושא  

 ניקח אנשים גם מהציבור, שנראה ביחד איך עושים פעולה., אולי נעשה לו התאמות ו232

ה הרגע שעושים פעולה, אם נחליט שזה הרגע שעושים פעולה, אני אומר, שאם נעשה ואם נחליט שז

היא לא תהיה צריכה להיות פעולה רגעית ולא פעולה שעושים משהו קטן ונגמר, אי אפשר לחזור על 

פעולה כזאת כל יומיים. אם נחליט שעושים משהו משמעותי, הוא בהחלט ירצה להיות משהו  

 ה צריכים לראות מה נכון לעשות.משמעותי ומשהו שיביא תוצאות ובגלל זה נהי

אבל בהחלט יצאנו, על אף שנת"י ונת"י גם שם הודיעו שהם רואים את הכביש הזה, והם כן חושבים  

שצריכים, זו המחשבה במשרד התחבורה, וכך הם מתייחסים אליו, על אף שהשר אמר שהם יבדקו  

. אז בוא נראה איפה הוא 232מה הם עושים עם זה, הדרג המקצועי שלו פחות התלהב ממנו בנושא 

 נעשה בנושא הזה.  באמת נשאר ומה 

 

 מה עם צומת צוהר, גם?    : אדוארד קוברסקימר 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 צומת צוהר, כניסה לאבשלום, אזור תעשייה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

זה   זה לא קשור, צומת אבשלום לא קשור לכביש הזה, צומת אבשלום   מר גדי ירקוני: 

 תקציבים אחרים.   

 

וריס הבטיח לפני שלוש מליאות לבדוק את האפשרות לעשות משהו ב   מר משה טל:

 זמני בינתיים.  
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 איזה זמני?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא צומת אבשלום, החבל, באזור התעשייה שם, קיבלנו על כך...    מר משה טל:

 

   ה אנחנו...אנחנו לא עושים שום דבר זמני, מ   מר גדי ירקוני: 

 

בישיבה, זה מה שהיה גם בפרוטוקול, אני מניח, שבוריס מהנדס     מר משה טל:

 המועצה, אמר שהוא לוקח על עצמו לברר פתרון זמני. 

 

 בצומת אבשלום לא אמור להיות משהו זמני, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 מרכז אבשלום.    מר משה טל:

 

תי בפעם שעברה ואני חוזר על זה, היה תכנון של  מרכז אבשלום, אמר   מר גדי ירקוני: 

נת"י, נת"י גמרו את התכנון, גם היה אמור להיות תקציב לעשות את זה, יש להם לוחות זמנים  

שלהם, מתי זה יעשה. גם זה, דרך אגב, כל התקציבים של נת"י נעצרו, חד משמעית, נעצרו. בגלל 

י רוחב, הורידה את כל התקציבים אל  שהממשלה עצרה, זה לא סיפור, הממשלה עשתה קיצוצ

המשרדים. אז צריכים לראות איפה זה עומד, אבל התקציבים שגם היו לנת"י, סגרו אותם כמעט 

 לגמרי. 

 

טוב, יש לי בקשה מניר, מהמנכ"ל, לבדוק עם בוריס שהבטיח אז,     מר משה טל:

   לבדוק פתרון זמני לזה שהילדים עומדים על הכביש כדי לעצור טרמפים.

 

זה לא מה שהוא דיבר עליו, אוקיי, אני לא... טוב, בוא נעזוב. טוב.    מר גדי ירקוני: 

לגבי התב"עות ביישובים, יש כמה וכמה בייחוד בצד המושבי, תב"עות של מושבים שבתהליך, והם  

חלקם עברו את הוועדה המחוזית, חלקם לפני הוועדה המחוזית. אנחנו שם, בעצירה של הנושא הזה,  
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לא סיפרתי אולי פה, אבל לשכת התכנון הכניסה סעיף חדש בתוכניות שהם  זוכרים שדיברנו, אתם

רוצים להיות גם אחראיים על קצב השיווק של המגרשים, ואם וכאשר לא ישווק את המגרשים, זה 

 יאחד תקופה של שבע שנים, זה יעבור עשר שנים, זה יעבור לשיווק של המינהל.

ל חלק מהיישובים חתמו על זה, וכמובן שהיישובים, זכותם לעשות מה  לנו לא הייתה הסכמה, אב

שהם רוצים. נכון לרגע זה, המינהל לא מוכן לחתום על התוכניות האלה, בגלל שהוא אומר שלשכת 

התכנון נכנסה בנעליו, איפה שבאמת אין לה אישור להיכנס. והדבר הזה, בינתיים, תקוע באמצע 

ה, עם לשכת התכנון, עם מנכ"לית לשכת התכנון בארץ, גם אני, גם ספטמבר, אנחנו הולכים לישיב

מאיר, גם בוריס, גם רננה, גם אם משרד החקלאות, אני מקווה שיהיה שם, ואני בטוח שהמינהל  

ולשכת התכנון, אני מקווה מאוד לפתרון של הדבר הזה, ולהוריד את הסעיף הזה מסדר היום.  

ת הוועדה המחוזית, לדעת כולם שזה תקוע שם וזה לא אהיישובים שהיום היו אמורים לעבור 

יתקדמו בתוכניות. ספטמבר כבר מגיע, אז זה בהחלט קרוב, אבל זה יכול להיות שתוקע את  

היישובים בעוד איזה חודש חודשיים, בתהליך הארוך הזה של התב"עות. חשוב להגיד את זה, כל מי  

שאמרתי, יש לנו התערבויות לא פשוטות   שמהישובים מדבר איתי, יודע את התהליך הזה, כמו

מלשכת התכנון בתב"עות של היישובים, גם כאלה שגמרו תכנון, בייחוד כאלה שגמרו תכנון ונכנס  

מתכנן חדש, יש ויכוחים לא קטנים איתו על התב"עות, אני מקווה שאנחנו מצליחים לקדם את 

 ונה, לפחות להגיע להסכמות יחד איתו.  התב"עות יחד איתו, וגם איפה שלא, איפה שידינו לא על העלי

לא נתנו פה עדכונים הרבה זמן, אבל אני רוצה שתדעו שהפרוגראמה היא   –פרוגראמת הקרקעות 

לקראת הסיום של החתימה, שאני מעריך שבתקופה הקרובה מאוד, היישובים שצריכים לתת את  

לב שגמרו לסמן את  שצריכים לתת את הקרקעות, בש הקרקעות, חמישה הקיבוצים המרכזיים

 הקרקעות עם המנהל, ומשרד החקלאות, עם גלעד שהוא מטעמנו בנושא הזה. 

עכשיו, משרד החקלאות והמינהל כותבים את ההסכם הראשונים, שהוא הסכם שהיישובים חותמים 

בשלב ראשון,   ועליו, והמינהל חותם עליו, איזה קרקעות יישארו ליישובים, ואיזה קרקעות יילקח

לב שני. זה התהליך הכי קשה בתהליך הזה של הפרוגראמות, הוא הולך להיגמר, אני לא ואיזה בש

 רוצה, בעניין של שבועות... 

ימון, לא  והסלאחר מכן, יתחיל את התהליך של יחד עם המינהל ומשרד החקלאות, של החלוקה 

ומשרד  ינהלסימון לכל היישובים שמגיעות להם קרקעות, לפי סדר מסוים שהמההחלוקה, קודם 
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 .Day 1 -החקלאות מחליט עליהם, למי יש את הקדימות קודם, ב

היישובים יודעים, פחות או יותר, אני חושב שכולם יודעים, את השטחים, זה יעשה יחד עם גלעד 

מטעמנו, ובשלב השלישי, לפני המעבר, יהיה שם גם הנושא של הפדיון של התשתיות שיש,  

ני מעריך שהנושא הזה יהיה קצר, ואני בהחלט מקווה שעד  מהקרקעות, שעוברים מצד לצד, אבל א

סוף השנה, נוכל להגיד שהשלב הראשון, מתקדם או אפילו מסתיים. זה בהחלט תהליך שהוא לוקח  

הרבה זמן, אבל הוא תהליך שמתקדם. גם המינהל צריך להכין חוזים, שייקח לו עד סוף השנה 

 שמעותי.לעשות, אבל קודם ההסכמות בינינו זה הדבר המ

אני מאוד מאוד שמח להגיד שבמאמץ משותף של כולם, גם שלנו פה במועצה, וגם של היישובים, וגם  

של בכלל הנהלות היישובים, הצלחנו להגיע למתווה שהוא מוסכם וגם עם חמשת היישובים, 

  שבהחלט עברו תהליך מאוד מאוד לא פשוט, כדי להגיע איתם להבנות ולהסכמות ועם כולם זה הגיע 

לא שאף אחד נותן שטחים מרצון, אבל לכולם  בהסכמה ולא באיזה שהם איומים כאלו ואחרים. 

 ההסכם הזה טוב, כמו שאני אומר, וכולם בסוף יהיו שבעי רצון, רק צריך לתת לה זמן.

אני מאוד מקווה שבזמן הקרוב, יתחילו לדבר עם היישובים שאמורים לקבל את השטחים, איפה הם  

  י הם יקבלו אותם וכמה הם יקבלו אותם.יקבלו אותם, מת

 

 איפה אנחנו?   : אדוארד קוברסקימר 

 

אנחנו, אתה יודע, יש לנו, יש את היישובים הקהילתיים שיש איתם     מר גדי ירקוני: 

בעיה גדולה, לא רק מבחינתנו, מבחינת המינהל. רצינו להכניס אותם במתווה, אבל המינהל היום לא  

שובים קהילתיים, בשום פנים ואופן. לא מצאנו עוד את הדרך לעשות את זה, יודע לחלק קרקעות ליי

אנחנו כל הזמן מחפשים, אבל זה, לצערנו, במתווה הזה לא הצלחנו להכניס. וזה ידוע, זה לא משהו 

 חדש, את היישובים הקהילתיים. 

 

 המועצה יכולה לקבל? חברה כלכלית?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 המועצה לא יכולה לקבל שטח ולהעביר אותו ליישובים קהילתיים.     מר גדי ירקוני: 
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 לא, דרך החברה הכלכלית.   : אדוארד קוברסקימר 

 

דיברנו, אם  לא יכולה, לא יכולה, חבל על הזה, לא יכולה. אתה יודע,    מר גדי ירקוני: 

דיון, בהחלט אנחנו, זה היה אפשרי, אז היינו עושים את זה, זה בלתי אפשרי. אבל בואו לא נפתח פה ל

יש לנו סוגיה לא פשוטה, עם שלושת היישובים, שהם יישובים קהילתיים בטבעם, ושרצינו שתהיה  

 להם הכנסה נוספת מקרקע, אז זו הייתה הצעה מאוד יפה.

אבל היום, המינהל לא יכול לראות את זה כתופעה רק של אשכול, כיוון שיש לו השלכות רוחב 

וא לא מוכן לקחת את זה על עצמו ואי אפשר לקדם את זה בשלב זה,  אדירות על דבר כזה, שה 

 רגע, לאלי יש משהו להגיד.  לצערנו. ניר, סדר יום, בגלל שהיום בשמונה רציתם לסיים, נכון?

 

 אני רציתי להגיד משהו,    אלי אהרון: מר 

 

 באמת?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   אלי אהרון: מר 

 

 י אמרתי את זה בצחוק, לא התכוונתי.  סליחה, אנ   מר גדי ירקוני: 

 

לא בצחוק, וזה לא משהו שאשתי אמרה או משהו. אני רוצה להתייחס   אלי אהרון: מר 

לחליפת המיילים שפה עברה בין חברי המליאה, על ידי מספר חברים, ואני רוצה להגיד דבר אחד,  

. אני אומר לכם כאדם אנחנו מאז תחילת הקדנציה הזאת, ברוב הישיבות, נכנסים לתוך הלילה

שעתיים, אף אחד מאיתנו  –שקיים בימי חייו, וניהל אלפי ישיבות, אני אומר לכם, אחרי שעה וחצי 

 לא בפוקוס. 

פעם הייתה בדיחה שעברה, כאשר המנהל רוצה לקבל החלטות וזה, הוא מביא אותם לשעות הכי זה,  

ונלך. וזה לא, אסור שזה יקרה. למה   למה אף אחד לא מקשיב, ניתן להעביר אותם, יאללה רק תגיד
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 זה קורה לנו בכל זאת? מכיוון שכנראה יש לנו בעיה בלהבין את תפקידה של המליאה.

אנשים מבקשים להיכנס לרמת פירוט, לפעמים, של המזוזה על המשקוף, וזה לא בדיוק התפקיד 

ם שעל פיהם תעבוד שלנו כמליאה. התפקיד שלנו הוא לקבל החלטות ברמה העקרונית, לקבוע כללי

, כל החודש. ולשים 24/7המועצה. צריך לזכור דבר אחד, אנחנו יושבים פעם בחודש, המועצה עובדת 

את עצמנו במקום העובדים האלה, שבהחלט אנחנו סומכים עליהם, ואני במקרה מכיר את כל  

כולים גם, הנפשות הפועלות, יש איזושהי מידה של לסמוך על העובדים. אסור לנו, ואנחנו לא י

 להיכנס לרמת פירוט כזאת.

כי יש פה לא מעט נושאים, אחד משניים, או שאנחנו נצטרך לשבת פעם אז אחד משניים, או שאנחנו, 

אחת בשבוע, אנחנו לא בנויים לזה. או שאנחנו פשוט נתקע את עבודת המועצה. מתוך כל הזה, אם 

בחליפת המיילים האלה, אנחנו ביום, נכנס לרמת פירוט שאתם מבקשים פה להיכנס, כמו שראיתי 

אם נעמוד על זה שזה יהיה לא יותר משעתיים, נגמור שני נושאים בקושי, ואז מה? נתקע את כל  

 עבודת המועצה. 

לכן, אני הייתי מציע, שנחזור, קודם כל, אני מאוד מעריך, אני רוצה להגיד לך דנה, אני מאוד מעריך  

וצים באמת, באמת ובתמים, להיכנס לרמת פירוט חבל על אותך, אני מאוד מעריך את האנשים שר

הזמן, וזה בסדר גמור, אין לי שום טענה נגד זה. אבל יואיל הבן אדם להרים טלפון, אנחנו מקבלים 

הרי את הנושאים קודם, להרים טלפון לגורם הרלוונטי במועצה, אם זה כבי, או אם זה המהנדס, או 

ת איתו, לקבוע איתו פגישה, לשבת איתו ברמה של רחל בתך  אם זה לא משנה, לפי הנושאים, לשב

ולבוא מוכן, כפי שהוא רוצה להיות מוכן. לא לתקוע את כולנו פה   הקטנה, לקבל את כל הפרטים

 שלוש שעות, ארבע שעות, זה לא יעיל. 

לכן אני מבקש, באמת, אני מבקש, באמת לעמוד בכלל הזה, שהתפקיד שלנו הוא לקבוע את הכללים,  

לקבוע את העקרונות, מתוך ציפייה שאנשי המועצה יפעלו על פי העקרונות האלה. התפקיד שלנו,  

 ברמת... 

 

 אנשים מקבלים את הנושאים יומיים, שלושה ימים לפני הישיבה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 מה?   אלי אהרון: מר 
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 איך אנשים...   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, רגע,   אלי אהרון: מר 

 

 סליחה,    נה אדמון: גב' ד

 

 אבל אני לא סיימתי.    אלי אהרון: מר 

 

אני אגיד לך מה מבקשת מועצה, כשאני ביקשתי להכניס במליאה    גב' דנה אדמון: 

 הקודמת נושא, הם לא נתנו לי להוציא מילה.  

 

 רגע, תני לי לסיים דנה,    אלי אהרון: מר 

 

 אלי,    גב' דנה אדמון: 

 

 י לא סיימתי,  אבל אנ  אלי אהרון: מר 

 

אם תהיה לי אפשרות להגיב לך בצורה מלאה, ולא יגידו לי עכשיו אין    גב' דנה אדמון: 

אל   –זמן, אז אני אתן לך גם לנאום את כל החמש דקות שלפי החוקים מותר. אבל אחר כך יגידו לי 

דיבור, וזה. אני תגיבי, כי לא פותחים על זה דיון. אז זה לא יתכן שכל אחד שייקח לעצמו את רשות ה

ביקשתי להעלות נושא בפעם הקודמת ודחו אותי עד סוף הישיבה, ואחרי שדחו אותי, דחו אותי  

 להיום, אז אני לא... אי אפשר רק לראות את זה בצורה חד צדדית.  

 

בישיבת ההנהלה האחרונה, אני ביקשתי מניר, אמרתי לו בפירוש, ככל שאתה    אלי אהרון: מר 

מעביר במסגרת הניירות שאתה מעביר לחברי המליאה, ככל שתרבה בזה, יהיו  במידע שאתה  תרבה
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לנו פחות בעיות בזה. ושמתי לב שהוא באמת עשה את זה, ועדיין על כל החומר שהוא הגיש לנו, עדיין 

יש שם רצון להיכנס חזק מאוד בכל הפרטים. אם נתחיל לדון בזה עכשיו, דנה, לא נסיים שני נושאים  

 היום. 

 

 אני יכולה להגיב?     דנה אדמון:  גב'

 

 ואני מעריך את מה שאת...   אלי אהרון: מר 

 

 אני יכולה לענות?     גב' דנה אדמון: 

 

 תודה אלי. אנחנו באמת לא פותחים דיון,     מר ניר ים:

 

 אם זה ככה, אז לא לאפשר לכל אחד לתת את ה...     גב' דנה אדמון: 

 

מר מה שאמר, מי שירצה דיון, יבוא, יבקש,  חברים, חברים, אלי א   מר ניר ים:

 יקבל. אין פה חוכמות, אבל יש לנו סדר יום מוכן, יש לנו סדר יום עמוס.  

 

למה לא נאמרו הדברים האלה בפתח דבריו של אלי? למה מאפשרים     גב' דנה אדמון: 

 לו לדבר? 

 

 דברים.אני לא רציתי לעצור אותו. יש הנהלה שיכולה לטפל ב   מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, אנחנו לא פותחים דיון. מי שרוצה לפתוח דיון מוזמן ורצוי,     מר ניר ים:

 

ניר, הדברים שאתה אומר מאוד יפים, אבל הם היו ראויים להיאמר     גב' דנה אדמון: 

לפני שאלי פתח את הנושא. ואם הוא פתח את הנושא ואפשרתם לו לסיים את דבריו, אז לא יתכן  
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 בות. אז אני מבקשת, זה אחד. שלא תיתנו תגו

ישיבת מליאה מוגדרת בחוק שלוש שעות. אם אנחנו רוצים פחות, אנחנו צריכים שכולם   –שתיים 

 ...  יסכימו, זה מה שכתוב. אז אם כבר מתייחסים ל

 

 איפה כתוב שלוש שעות?     מר גדי ירקוני: 

 

ה לכם. אם פחות,  אני אראה לכם, אני אמצא, תיכף אני אמצא וארא    גב' דנה אדמון: 

אם כולם מאשרים. אני אראה לך בדיוק איפה זה כתוב, בעוד כמה דקות. אבל אין לי שום בעיה 

 שהיא תהיה גם שעה, אבל שיתייחסו לכל החברים פה בצורה שווה וראויה.  

 

  , 2018אוקיי. אני מוסיף למידע, מבקר המועצה סיים לכתוב את דו"ח    מר ניר ים:

שהו, אנחנו נחלק את הדו"ח הזה לחברי המליאה. הדיון על הדו"ח יתקיים  במהלך הישיבה, מתי

בסדר גודל של עוד חודשיים, עוד לא קבענו את היום, אבל זה בערך לוח הזמנים, שבתוך החודשיים 

האלה, מתוכנן שגם תשב ועדת הביקורת של המועצה, ותנתח את הדו"ח, תוציא משם את מה שהיא  

הדיון, כאמור, על דו"ח המבקר, יהיה בעוד כחודשיים. ברשותכם, אני עובר   חושבת לנכון להוציא. אז 

 חילופין במליאה, אין חילופין,  – 3לסעיף 

 

 הפרוטוקול אושר?     גב' דנה אדמון: 

 

 .9#2019אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

סליחה, הפרוטוקול מפעם קודמת, אותו הדבר, טעות חזרה על עצמה.    מר ניר ים:

, אלא אם כן לפני זה יש למישהו הערה 2019לשנת  9מהמליאה לאשר את פרוטוקול מספר  אני מבקש

 על העניין. כן דנה?  

 

 שלחתי הערות בכתב, להגיד אותן בעל פה?     גב' דנה אדמון: 
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 לא, אני אתן תשובה לכולם.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

של דנה היא למה שמה לא מופיע בתור  תשובתי היא כזאת, שאלתה    מר ניר ים:

זו שהעלתה את הסעיף וביקשה לדון בו, כמו גם למה לא צוין שדנה ואחרים, אבל בשמותיהם, נמנעו 

או התנגדו בהצבעה כזאת או אחרת, והתשובה היא מאוד ברורה. אנחנו לא מפרטים שמות, אנחנו 

אנחנו לא אומרים מי נמנע, אנחנו   לא אומרים מי הצביע בעד, אנחנו לא אומרים מי הצביע נגד,

קובעים או שההחלטה עברה, או שההחלטה נדחתה, או שאם עברה, עברה פה אחד, או עברה ברוב 

 קולות, אבל אנחנו בהחלט לא מפרטים שמות. 

תפקידו של הפרוטוקול, הוא לתאר את הסעיף, הסבר ככל שניתן, והחלטה. כל שאר החומר, מתועד 

ל כתוב, ומופיע באתר המועצה, ככה שכל מי שרוצה, יכול לדעת עד פרטי  גם בשמע וגם בפרוטוקו

פרטים והמילה האחרונה, מי אמר מה, מתי כמה ולמה, בכל עניין. אז זו אינפורמציה קיימת, זמינה,  

 נגישה ולטובת כולנו.  

 

 כן, דנה?    מר גדי ירקוני: 

 

לת כהונתי. שם על ידי אותי שלחו להכשרה של נבחרי ציבור בתחי   גב' דנה אדמון: 

עורך הדין קוכמן, אם אני לא טועה, נאמר לי מפורשות שברגע שאני נמנעת בגלל נוהל לא תקין, אני 

צריכה להגיד ולדרוש ולומר בפתח דבריי, שירשם בפרוטוקול שאני נמנעת מההצבעה, בגלל שזה 

 הובא בנוהל לא תקין. 

עה, כשיש לי איזשהו אינטרס אישי, לדוגמא, כמו כן, אמרו לנו להגיד, אני מבקש להימנע מהצב

הייתה איזו ישיבה שמיכל הציגה פה דברים, ביקש אמיר לרשום לפרוטוקול, שהוא יצא מהחדר בזמן  

ניהול הדיון של מיכל. אז אלה ההוראות שאני קיבלתי, ולכן ביקשתי את זה. כמובן שזה לא מתוך 

 איזושהי גחמה להאדיר את שמי. 
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 וקיי. בסדר, ייבדק.   א   מר ניר ים:

 

 זה רשום, אבל לא בפרוטוקול הזה.    מר דני ברזילי: 

 

 ייבדק עם עורכי הדין, אם זה צריך להיות בפרוטוקול המקוצר או לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 אלה ההוראות שאני קיבלתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו נבדוק, דנה.     מר גדי ירקוני: 

 

ם צריך לחדד את הנהלים, כמובן נחדד אותם. אז אני מעלה  כן, כן, א   מר ניר ים:

 להצבעה את אישור,  

 

לא, אני רוצה להוסיף שהנושא של החינוך המיוחד, כל מה שנאמר    גב' מזל ערוסי:

לגבי החינוך המיוחד, לא הוגש בפרוטוקול, וזה היה חלק חשוב מאוד בישיבה הזאת. ואם אני טועה, 

  אז תקנו אותי, אני אשמח. 

 

חבר'ה, בפרוטוקול כותבים רק החלטות. רק החלטות, אנחנו החלטנו    מר גדי ירקוני: 

שכותבים פה רק החלטות, ובפרוטוקול ההוא, יש את הדיון. אז אני לא יודע אם הייתה איזו החלטה  

 שאני לא זוכר, תגידי לי.  

 

 לא, לא הוחלט שום דבר.     גב' מזל ערוסי:

 

א, דיון אמרנו שאנחנו כותבים בפרוטוקול הזה, זה היה גם עוד דיון ל   מר גדי ירקוני: 

בתקופתו של מורדי, תזכרו רגע, אמרנו שבפרוטוקול הזה כותבים רק החלטות, לא מי אמר מה.  
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 ובפרוטוקול המוקלט, יש את כל המלל. 

 

 ההחלטה הייתה לנהל דיון על החינוך המיוחד.    גב' דנה אדמון: 

 

 אם הייתה החלטה, לא זכרתי, אבל אמרת דיון.  שאלתי   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, אז הייתה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, הייתה החלטה?     מר גדי ירקוני: 

 

 לקיים דיון מפורט.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

יון שמישהו  טוב, חברים, אנחנו מתקדמים. דיון שראוי לקיים אותו, ד   מר ניר ים:

חושב שנכון להעלות אותו, יבוא בבקשה, יגיד מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, מה נכון לכלול בסעיף 

וזה יעלה, אוקיי? אני לא זכור לי שהייתה, שהסעיף הזה היה כסעיף לדיון בהחלטה, לא זכור לי 

תוח את הדיון הזה  שהוחלט, ואני די זוכר טוב, שבועיים אני עוד מצליח. אבל בסדר, תמיד אפשר לפ

  ?9/2019ולדבר עליו. כאמור, מי בעד לאשר את פרוטוקול 

 

רגע שנייה, לפני שמאשרים, נוסיף עכשיו, אפשר להכניס את הסעיף     גב' נעמי סלע:

 הזה שמדבר על זה שאנחנו נדון במה שנעשה עם חינוך מיוחד, ונקבל גם החלטות? לא רק... 

 

ה, נעמי, בשביל הסדר הטוב. בשביל הסדר הטוב, בואי נגיד דבר כז   מר ניר ים:

למי שלא תפני, או כל אחד אחר מחברי המליאה, ולא משנה למי זה, מאיר, גדי, כבי או אני, או אפילו  
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מעבר לזה, הסעיף ינוסח. הסעיף יגיע למה שנקרא, הנהלת המועצה, יש גוף כזה, שמכין את סדר  

 היום למליאה.  

להעלות את הסעיף הזה ואיך, ואגב, לחלוטין, ההנהלה סטטוטורית,  תחליט הנהלת המועצה, האם 

שמורכבת בעיקר, הרוב המוחלט שם זה חברי מליאה. תחליט הנהלת המועצה איך מעלים את הסעיף  

הזה, את מי מזמינים, מה מתכוונים להעלות ועל מה מתכוונים לדון, איזה החלטות בסוף אמורים 

אן, אם זה לא ייעצר שם. אני עוד לא שמעתי על מקרה שסעיף נעצר  לקבל, וזה סביר להניח, יגיע לכ

 שם. אז זה יגיע.  

 ? תודה רבה, מי נגד? אושר ברוב קולות.  2019לשנת  9אוקיי? אז בבקשה, מי בעד לאשר את פרוטוקול 

 

 חילופין במליאה. . 3

 

יש לנו   אני עובר לחילופין במליאה, אז אין חילופין במליאה, מה שכן,   מר ניר ים:

חבר פניה משה, פניה משה מנווה. בגדול, היה לפני יובל צור, הוא עכשיו, נקרא לזה, בתהליך להיות  

מאושר, הוא עוד לא מאושר, אבל הוא מוזמן לשבת איתנו וללמוד את החומר, כמובן מנוע מהצבעה,  

 אבל אנחנו, מה שנקרא , שמחים שהוא מצטרף אלינו. זה לגבי חילופין במליאה. 

בר לנווה, יש לנו עוד איזה ישוב או שניים שהנציגים שלהם עדיין לא מוסדרים, למשל צאלים, מע

אבל בהחלט שני הפטל מוזמנת, יש לנו את ניר יצחק, שעדיין לא מאושרים, אבל כמובן שהחברים  

שם מוזמנים. מנועים מלהצביע, אבל מוזמנים, ואנחנו מקווים שהתהליך הזה, מתישהו, יסתיים. 

נו נהיה מאושרים כחוק. בסוף, מי שמאשר כל אחד מאיתנו, זה משרד הפנים. הוא אומר, הוא וכול

 מקומיים, אין לי עדכונים.  פוסק אחרון ויחיד, למעשה. אז זה הסיפור של המליאה. ועדים 

 

 אופן הקמת ועדת חינוך מועצתית. 5

 

אופן הקמת   מדבר על 5סעיף מספר . 5אנחנו ניגשים לסעיף מספר    מר ניר ים:

 ועדת חינוך מועצתית, אני רק רוצה להדגיש את הסעיף.
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די מובן מאליו, שוועדת חינוך מועצתית, נכון וראוי שתוקם. אז בואו נשים את הדבר הזה מחוץ  

לויכוח, בואו נגיד שמוסכם עלינו. כל השאלה היא איך עושים את זה. אז תיכף בטח נשמע פה הצעות,  

 סוף.וגם אנחנו נקבל החלטה ב 

בואו נקים גוף קטן יחסית, שמורכב ממנהל אגף החינוך   –ההצעה של הנהלת המועצה אומרת ככה 

פלוס שני חברי מליאה, פלוס שני נציגי ציבור. זה בגדול. זאת אומרת, מנהל אגף חינוך, שני נציגי 

 מליאה, שני נציגי ציבור. ישבו... 

 

 .. לא לבד, מנהלים של בתי הספר.   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד( 

 

הגוף הזה, ישב, יחליט איך הוא בונה את הדברים. אני רק מזכיר שזה    מר ניר ים:

לא דבר כל כך פשוט, יש לנו כמה מערכות חינוך, צריך כמובן להתייחס לכולן, אנחנו בזמנו ביקשנו 

דקו בתי הספר,  שינתן זמן, אם אנחנו רוצים להקים את זה ברצינות, שינתן זמן ראוי ומספיק, שיב

שהאבק ישקע, שהדברים, מה שנקרא, כל דבר ימצא את מקומו. וביקשנו את הזמן עד סוף השנה,  

 זו הצעתנו, בבקשה.  להקים את הגוף הזה. 

 

לפני שלוש שנים, המליאה הסמיכה והקימה ועדת היגוי להקמת בתי    מר נועם גל:

לי די מוזר, שהוועדה הזאת עוד קיימת, לא הספר. היה לי אפילו הכבוד להיות שותף בה. וזה נשמע 

פיזרו אותה, למרות שהתקבלה החלטה בוועדה שאנחנו נחזיר את המנדט לפורום המכובד הזה. זה  

 נראה לי קצת לא תקין, שמקימים גוף נוסף, עוד לפני שסגרו את הגוף הקודם.  

 

 זה עלה פה בדיון.      דוברת:

 

 זה לא עלה לדיון.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה נאמר, לא היה לדיון, נאמר.    מר גדי ירקוני: 
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 בשום פנים ואופן לא עלה.     גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, את רוצה לדבר לפניי? היא ביקשה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בוא תאסוף עוד כמה דברים, וננסה לענות רגע, ככל האפשר.    מר ניר ים:

 

 להגיד. רגע, יש לי גם משהו   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אני חושבת ששני חברי מליאה זה לא מספיק.    גב' רונית בן רומנו: 

 

אנחנו נדון בזה תיכף. דנה, את ביקשת את הסעיף, את רוצה לפניי?    מר גדי ירקוני: 

 דנה, אני שואל אותך פעם שנייה. 

 

 לא, אני...    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דודי,    מר ניר ים:

 

 משפט קצר,    מר דודי אלון:

 

 אם יגידו את כל מה שאני רוצה, אז לא.    גב' דנה אדמון: 

 

תהיה גם נציגות של המתנ"ס הקהילתי שאחראי לחינוך הבלתי    מר דודי אלון:

 פורמאלי? מרכז קהילתי?  
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אני רוצה, סיימת? סליחה. אני רוצה להגיד משהו בקשר לנושא הזה.     מר גדי ירקוני: 

בישיבה האחרונה אני חושב... אמרנו את זה, אבל לא כל כך מפורש אולי,   –ן צל של ספק, א' אי

 שצוות ההיגוי פירק את עצמו בעצם, בהחלטתו שלו. ואמרנו את זה בדיון הסוער שהיה פה. היית פה?  

 

 הוא היה.    גב' דנה אדמון: 

 

ונו להגיד בדיון, אני לא אוקיי, אז זה אחד היה חלק מהדברים שהתכו   מר גדי ירקוני: 

 יודע אם אמרנו אותם.  

 

 אמרו, אמרו.     דובר:

 

אמרו, אוקיי. דבר שני, לעצם הקמת ועדת החינוך. יש הסכמה מלאה     מר גדי ירקוני: 

כבר מאז, שפעם ראשונה שהעלית את זה, את ועדת החינוך, לפני חצי שנה, כשהיה צוות ההיגוי, עוד  

 ים את וועדת החינוך, אחרי שצוות ההיגוי יסיים את תפקידו.עבד. ואז אני ביקשתי שנק 

אני חושב שזה נכון להקים צוות חינוך במועצה, צוות חינוך הוא לא כמו צוות ההיגוי המצומצם  

שהיה, שהיה רק לנושא החינוך של היסודי. ועדת החינוך הקיימת תהיה צריכה לכלול את כל מערך  

גם את החינוך הבלתי פורמאלי, גם את החינוך הפורמאלי, גם   החינוך במועצה, כמו שמארת עכשיו,

 את הגנים, גם את הפעוטונים, וגם את החינוך הדתי, את כולם ביחד. 

 

 וגם את החינוך המיוחד.     גב' נעמי סלע:

 

וגם חינוך מיוחד, ואם שכחתי איזה סוג של חינוך, נכניס אותו.     מר גדי ירקוני: 

ה לא ברגע אחד וזה מה שאמרתי בישיבה האחרונה, בונים ועדה כזאת.  עכשיו, אין צל של ספק, שז

אני חושב שלוועדה הזאת צריכים אולי לחשוב על יותר אנשים ממה שעכשיו אמרנו. ובגלל זה אני 

במרתון אדיר של פתיחת שנת לימודים. קריית החינוך זה פרויקט  מבקש, וביקשתי, אנחנו עכשיו 
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ם שם עד השנייה האחרונה, ומתעסקים רק בזה. ולא נכון היום בכלל לא פשוט, שאנחנו עובדי

להתחיל ולראות מה הן המטרות, ומה אנחנו רוצים לבנות מוועדת החינוך הזה. מה שאמרתי לכם, 

 צריכים להביא הנה תוכנית כוללת.

ואז, גם בהנהלה ביקשתי, וקיבלו את בקשתי בהנהלה, לא פה אחד, מותר לא לקבל פה אחד, אבל  

לו את ההצעה שלי, את הבקשה שלי, שיתנו לנו, מרכז אגף החינוך, עד סוף דצמבר, סוף השנה,  קיב

זמן להכין, בגלל שאני חושב שזה גם צריך לעבור את ההנהלה של המועצה השוטפת, של המנהלים 

השוטפים, וגם את ההנהלה של המועצה, ולהגיע למליאה מגובש. ואחרי זה, זכות חברי המליאה גם  

 לנו על העבודה הזאת. להעיר

אבל אם אנחנו רוצים שהעבודה הזאת תהיה רצינית, ובאמת תחשוב על הכול, צריך לתת זמן. וגם לא 

פייר להעמיס עכשיו על מרכז אגף החינוך מעמסה כזאת. כי אני אומר לכם, שאני חושב שאם הולכים  

לתת לה גם תפקידים  לעשות ועדה כזאת, צריכים להגדיר בדיוק מה הן ההגדרות שלה, וצריך

 משמעותיים שלא יהיה סתם, 

 

כמו שהגדרנו לוועדת ההיגוי, ונתנו לה תפקידים משמעותיים     גב' דנה אדמון: 

   וסמכויות משמעותיות, ולא קרה עם זה...

 

 זה לא תורם מה שאת...      דובר:

 

 המשכתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מעולה.   גב' דנה אדמון: 

 

שאחרי זה יהיו ויכוחים   ואני מצפה שזה לא יהיה כמו ועדת ההיגוי,   מר גדי ירקוני: 

גדולים מה הסמכויות. אנחנו רוצים להקים אותה כמו שצריך. ואני מתייחס לעד סוף דצמבר, זה לא  

הרבה זמן. בגלל זה אמרתי גם בפעם שעברה, בישיבה האחרונה, שאני מבקש שהדיון הזה ירד מסדר  

זו זכותה, אני מבקש היום מחברי המליאה, לאשר את בקשתי לתת לנו  היום. אבל דנה התעקשה, ו
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 זמן עד סוף דצמבר, להביא הנה הצעה לוועדת חינוך מועצתית למועצה.  

 

 כן, אמיר?    מר ניר ים:

 

 אני אשמח, יש פה מזל, יש פה שתי נציגות,  –שני דברים, א'     מר אמיר פלג:

 

 ביקשתי...    גב' מזל ערוסי:

 

שתי נציגות בולטות, אולי גם רונית בעצם, שלוש נציגות מאוד      יר פלג:מר אמ

 בולטות מצוות ההיגוי.  

 

 ונועם.    גב' דנה אדמון: 

 

נועם, לא ידעתי שגם נועם. בקיצור, מאוד יפה. ולא הוסבר לנו לעומק,     מר אמיר פלג:

 מדוע בעצם הצוות פיזר את עצמו. זה אקט די דרמטי, 

 

 ביקש לפזר את עצמו.     ון: גב' דנה אדמ

 

ביקש לפזר את עצמו, אז אני אשמח אם מישהו מהנציגים יסביר למה     מר אמיר פלג:

הגענו לכאן. דבר שני, אני לא מצליח, ודיברתי על זה, אני מודה, גם במליאה הקודמת להבין, מה 

יש פה שלושה, אני   החשש הגדול להתחיל כבר עכשיו לגבש את ועדת החינוך הזאת? זאת אומרת, אם

חברי מליאה, שיכולים לעשות בצורה מדהימה, להתחיל את עבודת התשתית  3-4יכול להצביע על 

 הזו. 

אם אתם רוצים רק בדצמבר לפתוח, בסדר גמור, בואו עכשיו נקים צוות מצומצם, שישב ויתחיל  

ועדת חינוך, שאגב  לבנות את ועדת החינוך, אני ראיתי דוגמאות ממועצות אחרות בצפון, ששם יש 

איכות הסביבה לדוגמא, גם וועדת החינוך, זה גם שלה. יושב הראש שלה הוא מהמליאה, כמו ועדת 
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 אם יושב ראש ועדת החינוך, יהיה נציג מליאה, הוא יהיה, לדוגמא, מנהל אגף החינוך.

ולגבש, אז   אני, לדוגמא, לא מבין למה לחכות עד דצמבר, ואז בדצמבר יאמר לנו שעכשיו צריך לשבת

נגיע לשם עם הגיבוש במרץ, ובמרץ יהיו קצת תיקונים, ואז נשב פה עוד שנה, ואז אולי נצביע על ועדת  

 החינוך. 

 

לא הובן נכון, תנו לי לתקן. אם מתקבלת היום החלטה שאנחנו    מר ניר ים:

, מרגע שהוא  מקימים, ותיכף נדבר על ההרכב, אז כמובן תוך שבועות מספר, יבחר צוות והצוות הזה

נבחר יתחיל לעבוד. כל מה שדיברנו על הזמן, עד דצמבר, היה אל תחכו לזה שבעוד חודש ורבע, תבוא  

הנה, זה הצוות, אלה התוכניות שלו, ככה הוא מתכוון לעבוד, זה המניפסט שלו. אלא,   –לפה הצעה 

צמו יעדים, ולראות תנו לצוות, למעשה, עד סוף השנה, להכיר את עצמו, לגבש את עצמו, לקבוע לע

 מה הוא מתכוון לעשות, איך ומתי. זה הרעיון.  

 

אמיר, התקנות אומרות, שבכל ועדת רשות, זו לא ועדת חובה, כל     מר גדי ירקוני: 

 ועדת רשות של המליאה, יושב הראש הוא חבר מליאה. יש דבר שנקרא החלטות רשות. 

 

 אבל זה לא חוק, אמרת.      מר אמיר פלג:

 

 תקנות המועצות האזוריות.    ירקוני: מר גדי 

 

 זה לא בהכרח.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה לא בהכרח.     מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה להגיד לך, לא צריך לקחת סמכויות מאף אחד, ואחריות     גב' מזל ערוסי:

נו  מאף אחד. בשביל זה הם עובדים, בשביל זה הם מקבלים משכורת. אנחנו נהיה אלה שניזום, אנח

על עצמך אחריות, הם    נהיה אלה שנציע, אבל לא להשאיר את זה. אני מכירה כאלה שכשאתה לוקח
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 משאירים לך אותה. וזה מה שיהיה כאן. כמו שאני מכירה את השחקנים פה. אז בבקשה. 

 

התקנת אומרות, שוועדת רשות, יושב הראש הוא מהמליאה. תבדקו     מר גדי ירקוני: 

 את זה. 

 

ניר, יש לי שאלה, מי שכן רוצה להשתתף בוועדה, מגיש מועמדות?    בן רומנו: גב' רונית 

 מבקש להיות שותף? איך זה ילך? 

 

 ניר, תן לי, הצוות המצומצם, לא יוקם צוות...    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 הצענו את זה, להקים צוות שהוא יקים, יש לי איזושהי הצעת ייעול.    אלי אהרון: מר 

 

הצוות המכין. ככה צריך לקרוא לזה, צוות מכין, והוא יגיש את     דני ברזילי:  מר

 ההצעה עד סוף דצמבר.  

 

 הצעה של מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 הצעת ייעול לצוות המכין.    אלי אהרון: מר 

 

 של היקף, של מנדט, של סמכויות, של הכול.     מר דני ברזילי: 

 

ב כבר, למה צריך להכין את הדברים האלה? אני לא  אבל זה הכול כתו   גב' דנה אדמון: 

 יכולה להבין, משהו... יש חוברת לוועדה.  

 

 בכל מקום יש וועדה אחרת.   מר גדי ירקוני: 
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 אתה לא מאמץ את זה אחד לאחד, אף פעם לא.     מר דני ברזילי: 

 

 למה לא?    גב' דנה אדמון: 

 

 כי כל אזור הוא אחר.     מר דני ברזילי: 

 

אבל מדובר, לא, על דברים יבשים וטכניים, כגון הרכב, נוהל קבלת     נה אדמון: גב' ד

 החלטות, דברים כאלה, הכול כתוב. 

 

 כן, זה קיים דנה,    אלי אהרון: מר 

 

 אין לנו מה לעשות בזה.     גב' דנה אדמון: 

 

 בעיריות זו וועדת חובה. אצלנו זה רשות.    אלי אהרון: מר 

 

 , וגם לגבי רשות, יש הגדרות. נכון   גב' דנה אדמון: 

 

אפשר להיעזר בפלטפורמה הזאת שאת מדברת עליה, בכדי לעשות לה את   אלי אהרון: מר 

 ההתאמות כמובן,  

 

 גם לגבי רשות יש הגדרות.     גב' דנה אדמון: 

 

 גם לגבי רשות יש?    אלי אהרון: מר 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 
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 ה יותר קלה. אז זה עושה את העבוד  אלי אהרון: מר 

 

לא צריך להתעסק בפרטים הטכניים, רק במהות, התפקיד של ועדת     גב' דנה אדמון: 

 החינוך הוא להתעסק במהות. 

 

 שנייה, דני ואחר כך מזל ובוא נתקדם.    מר ניר ים:

 

 לא התייחסת למה שאמרתי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כי אולי לא קלטתי.     מר ניר ים:

 

אני שואלת, אם אני רוצה להיות חברה, אני צריכה להגיש מועמדות?    רומנו: גב' רונית בן 

 למי אני פונה? לי זה מאוד חשוב. לי לא משנה המספר, משנה לי מי ישב שם, חבר'ה. 

 

תראו, חברים, המשימה היא להקים וועדת חינוך, אוקיי? הצוות הזה    מר ניר ים:

. הוא לא ועדת החינוך בעצמו, הוא לא קובע את  שמוקם, זו המשימה שלו, להקים ועדת חינוך

האג'נדות, הוא אומר איך זה צריך לעבוד, מה המתווה וכל הכרוך בזה. הוא יציע האם בוועדת  

 ומה תהיה החלוקה.  11החינוך ישבו תשעה אנשים, או 

 

 לא, גם לקבוע סמכויות.    אלי אהרון: מר 

 

השנה, תוקם ועדת חינוך, זה תפקידו  כן, כן, תפקידו לדאוג שעד סוף    מר ניר ים:

ואנחנו... יפה, עכשיו, מי ישב שם? נניח שנחליט שישבו, כמו שביקשת, שלושה חברי מליאה ושני  

נציגי ציבור, ומישהו פה הציע נציג מהמרכז הקהילתי, וזה נראה לי סביר. כשבראשם יעמוד מנהל  

 אבי.   –אגף החינוך 
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חברי המליאה להשתתף, להיות אחד מהשלושה. אם יבואו   34-אם ככה יוחלט, אז אנחנו נציע ל

 חמישה, 

 

 בוועדת איכות הסביבה, מי עומד בראש?    מר איתי ציפורי: 

 

 היא ועדה סטטוטורית.     מר גדי ירקוני: 

 

 אם נחליט, אם יתנדבו,    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(   

 

 אנחנו עכשיו סתם דנים... בואו נקצר.   גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, תנו לו לדבר, אבל תנו לו לסיים לדבר, די, מספיק עם זה.    ב' רונית בן רומנו: ג

 

אם יתנדבו חמישה חברי מליאה, ויהיו רק שלושה מקומות, נצביע     מר ניר ים:

 ונחליט מי מהחמישה נכנס לאותה ועדת הקמה. מזל, בבקשה. 

 

שאנחנו נמצאים עכשיו  טוב, אני רוצה בבקשה קודם כל להדגיש   גב' מזל ערוסי:

 באיזשהו חלל, מבחינת נציגות של הציבור בכל מה שקשור בחינוך. 

ההנהגה הציבורית שהייתה בתיכון, פורקה. אחרי שהצענו שצריך לייעל וצריך לעשות דברים  

 לא כל כך מצאו לנכון, ולכן אין היום הנהגה ציבורית עם בית הספר התיכון.חשובים, אז 

דת ההיגוי, פירקה את עצמה מסיבות שלה, אני לא רוצה לפרט אותן עכשיו אמיר, אחר כך הוועדה, וע

כי כבר אמרנו אותן כמה פעמים, ואם נצטרך נעשה את זה. אם אתה מחליט החלטות בוועדה, והן לא  

 מתקיימות, אז אין טעם לקיומה של אותה ועדה.  

 

 אז חשוב שחברי המליאה ידעו את זה.     מר אמיר פלג:
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אבל לא כולם מסכימים עם מה שהיא אומרת עכשיו, אז בואו לא     די ירקוני: מר ג

 נכנס כולם לדיון הזה. 

 

 לא מסכימים?    מר אמיר פלג:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשמוע את העמדה שלך.     מר אמיר פלג:

 

 אבל לא עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 ...  אז מתי? יש פה דיון    מר אמיר פלג:

 

עובדה שוועדה שלמה הציעה להתפרק, אז אם זה לא בסדר מה שאני    גב' מזל ערוסי:

 אומרת, אז מעניין מה כן בסדר. 

 

 כן, אבל לא זו הסיבה.   –לא, זה שהציעו להתפרק    מר גדי ירקוני: 

 

הדבר השלישי שאני רוצה לומר, זה שאנחנו צריכים להקים ועדת    גב' מזל ערוסי:

הוק. היום, מחר, עד סוף שבוע, להקים צוות שיתחיל לחשוב מה הן המטרות, מהם  חינוך אד 

צריך ועדה, צריך לבנות תוכנית,   היעדים, מה יהיה ההרכב, זהו, ולהפסיק להתברבר סביב זה. 

 בדצמבר במקסימום הוועדה הזאת צריכה להתחיל לפעול.

בחינוך, מהגיל הרך ועד לחינוך הבלתי  עכשיו, מי יהיו הנציגים, כמובן שיהיו נציגים מכל החתכים

 פורמאלי, נציגות של כל הציבור במועצה הזאת.  

עכשיו, מי צריך לעמוד בראש? יש מועצה, ויש כללים ויש חוקים, ויש אנשים שמקבלים בשביל זה 
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משכורת, ויש מנהל, בדיוק, אז הוא יהיה היוזם, הוא יהיה המארגן, אנחנו נהיה הדנים והמחליטים,  

 בן. זה לא שתהיה לו,   כמו

 

השאלה אם היא תצליח לעבוד. אם את אומרת שעכשיו לא הצלחתם     גב' נעמי סלע:

 בשום דבר והתפרקתם, אז מה באמת כוחה של הוועדה? 

 

יש איזשהו כוח לוועדה של מועצה, ואת צודקת. אז מה שאני רוצה    גב' מזל ערוסי:

ר, קח בחשבון שצריך לשבת איזשהו צוות, להחליט מי  לומר ולסכם, זה שצריך להחליט על צוות. ני

הם האנשים שישבו בצוות המקים, ולפנות קול קורא לציבור, לגבי מי שמעוניין להצטרף, ונבדוק 

ונראה אם זה מתאים. וזהו, ולהתחיל לעבוד. אז זה לא צריך להתנגש עם הקמתו ופתיחתו של בית 

  -. ה5.9-את יודעת מה? אז עוד שבועיים, אז אחרי ההספר החדש, לא עובדים רק במישור אחד. אז 

, אוקיי? אבל לא עד דצמבר. לא אחרי החגים, אחרי החגים יתחדש הכול, אחרי החגים אנחנו  10.9

 מתחילים לעבוד ממש.  

 

כל הנושאים של החינוך, מטופלים על ידי אגף החינוך במועצה. הגיל    מר חנניה אווקרט: 

שים, הכול. אז הנושאים האלה מטופלים. הוועדה, תפקידה של הרך, הדתי, הממלכתי, הקשי

 הוועדה, מוגדר בחוקים של המועצות האזוריות, וגם הסמכויות שלה.  

אני חושב, אין לי ספק, שלוועדה כזו צריך מומחה מקצועי, שינחה את יושב הראש וינחה את הוועדה, 

 איך להיכנס לעבודה, איך להגדיר יעדים ולהתחיל לעבוד . 

 

 אבל יש פה אנשי מקצוע שזה...    גב' נעמי סלע:

 

אבל אין שום צורך עכשיו להגדיר מה המשימות, מה התפקידים ואיך    מר חנניה אווקרט: 

 מחליטים. את זה צריך לעשות תוך כדי תנועה.  

 

תראה, עוד פעם, אנחנו, בואו נסתכל על המטרה הסופית. המטרה     מר ניר ים:
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רוצים שתהיה במועצה אזורית אשכול, ועדת חינוך מועצתית מתפקדת, עם  הסופית אומרת שאנחנו

Say א' -לאורך זמן, אוקיי? ושתהיה כזאת שמסוגלת לתת תשובות בכל קשת הנושאים החינוכיים. מ

 ועד ת'. 

 

 המילה שותף מאוד חשובה כאן בעניין.  שהציבור יהיה שותף.   גב' מזל ערוסי:

 

 ם? איפה?  שותף, עוד פע   מר ניר ים:

 

 שהציבור יהיה שותף בבניית תוכנית, כל מערך החינוך במועצה, זהו.    גב' מזל ערוסי:

 

לכלול בתוכה חברי  בסדר. זה חלק מתפקידה של הוועדה הזו, גם    מר ניר ים:

ועדה שהם נציגי ציבור, וגם כמובן לקיים דו שיח דו צדדי, פעם אחת עם מערכת החינוך והמועצה  

 עם שנייה עם הציבור מהצד השני. זה תפקידה של הוועדה.  מצד אחד, ופ

 

 מה שמציע חנניה מאוד נכון.    גב' מזל ערוסי:

 

 אי אפשר ככה.     מר גדי ירקוני: 

 

מה שמציע חנניה, זה לגמרי נכון. אני בכלל לא סותר את מה שאומר    מר ניר ים:

לנו פה את המאפיינים שלנו, ונכון לנו,  חנניה. רק אני אומר שיש לנו פה במועצה אזורית אשכול, יש

כשאנחנו הולכים ומקימים גוף ורוצים שהוא יתפקד ויתפקד נכון, שייקח בחשבון את כל הדברים  

ויבנה לעצמו מסלול שאנחנו יכולים לבנות עליו, שייקח את החינוך הזה למקום שהמועצה על כלל  

לעשות את זה עם תשומת לב, צריך לעשות את  תושביה רוצה, ולשם הוא יגיע. זו המטרה. ולכן, צריך 

זה בשכל, ולא צריך לעשות את זה מהר מדי. אבל מה שאנחנו בוחרים עכשיו זה לא את הוועדה. לא 

 אנחנו בוחרים את הוועדה כרגע, אנחנו בוחרים את אותו צוות שיקים את הוועדה. 
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 ו.  זה מה שההנהלה מציעה, ניר. זה לא מה שאנחנ   גב' דנה אדמון: 

 

 זה מה שההנהלה מציעה, נכון.    מר ניר ים:

 

 למליאה יש סמכות על ההנהלה.     משה טל:מר 

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 לכן אני אומר, כשאנחנו מדברים על אופן...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, אי אפשר ככה. כל שנייה מישהו מתפרץ.    מר גדי ירקוני: 

 

כשאנחנו מדברים על אופן הקמה, אנחנו מדברים על מי מקים, וכמה     מר ניר ים:

זמן אנחנו נותנים לו לבצע את העבודה שלו. לאור דברים שנאמרו פה, אני מציע שנתכנס לכך,  

 שבראש הוועדה יעמוד מנהל אגף חינוך, מר אבי ינוס. לצידו יהיו,   

 

 קים?  אתה מדבר על הוועדה, או על הצוות המ    מר אמיר פלג:

 

 על הצוות המקים.     מר ניר ים:

 

 אז תדגיש כל הזמן, כי הם מתבלבלים.    מר גדי ירקוני: 

 

של אבי שלושה חברי מליאה, אוקיי?   אבי, ולצידו –הצוות המקים    מר ניר ים:

שלושה חברי מליאה לצידו של אבי, שני נציגי ציבור ונציג אחד מהמרכז הקהילתי. סך הכול שבעה 

 וות ההקמה.   אנשים בצ



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 33 
 

 

 זה לצוות ההקמה. צוות מכין הצעה לקראת הקמה שלפני הוועדה.    מר איתי ציפורי: 

 

 אני מעלה,    מר ניר ים:

 

 אני מציעה להוסיף עוד אחד, על מנת שזה יהיה מספר בלתי זוגי.    גב' מזל ערוסי:

 

 למה?    מר גדי ירקוני: 

 

אבי בראש הוועדה, שלושה  –מרתי א - 7זה כבר מספר בלתי זוגי,    מר ניר ים:

 חברי מליאה, שני נציגי ציבור, נציג המרכז הקהילתי. 

 עכשיו, אם למישהו יש הצעה חליפית, בבקשה יעלה אותה, אם לא, נציע על ההצעה שלי. 

 

 מי החבר'ה שיהיו בוועדה?    גב' נעמי סלע:

 

 לא מחליטים עכשיו מי החבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שאלתי מי בוועדת ההקמה, עכשיו במליאה.     :משה טלמר 

 

 לא החלטנו מי.     מר גדי ירקוני: 

 

לא צריך ועדת ייעוץ, זה מיותר, זה בזבוז זמן מיותר, ואני תיכף אגיד    גב' דנה אדמון: 

את דבריי. את רצית להגיד משהו? אחד, צוות, עלו פה שלושה נציגים שביקשו להבין למה צוות 

לפזר את עצמו. תשובה לא התקבלה. אני אשמח שתציגו את זה. אני, בתור נציגה בצוות   ההיגוי ביקש

מהמהלכים שאנחנו קידמנו, וההחלטות שאנחנו הבאנו, בסופו של   80%ההיגוי, ביקשתי להתפזר, כי 

דבר לא התקבלו, בדרך כזו או אחרת, או חזרו אחורה ולא עודכנו. הרגשנו שלקול שלנו אין משמעות  



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 34 
 

נו שאו שההתנהלות תשתנה, או שאין טעם שנבזבז את זמננו. זו הייתה בקשה של מספר די  וביקש

מכובד של נציגים בוועדת ההיגוי האחרונה, וכמו שאמר נועם, ביקשנו להביא לפתח המליאה את 

הנתון הזה, ולבקש להתפזר מהטעמים האלה. אז זו תשובתי, אני אשמח לשמוע את תשובתם של  

 נו והם בעצם בעלי הדעה.  אחרים שישבו אית

לגבי הדברים של מזל, אני מאוד מסכימה שהציבור נמצא בחלל, גם עוד כשוועדת ההיגוי הייתה  

  –פעילה, זה היה סוג של חלל, ולכן אתה אמרת שאיך שהתכנסנו, גדי, ביקשנו וועדת חינוך, אמרתי 

שמי, אתה מבקש שנחכה עד  כשתתפרק ועדת ההיגוי. עכשיו התפרקה ועדת ההיגוי, עוד לא באופן ר

 דצמבר. ובדצמבר, נתחיל לפעול, אחרי שלא יודעת מה, ואנחנו נגיע לשנה הבאה.

מבחינתי, ועדת החינוך צריכה לקום אתמול, אני לא מבינה מה החשש הגדול מהקמתה של ועדת  

לחכות ואין למה  חינוך, היא רק יכולה לסייע, לעזור ולתמוך בכל הדברים שצריכים באגף החינוך.

ולבזבז על צוותים קטנים, שיקימו. כל מה שאנחנו צריכים, נמצא פה בחוברת, כל הסמכויות, מי  

אמור לשבת שם, מוגדר ממש עד הפרט הכי קטן. רשום בצורה מאוד מאוד מפורטת, אם אתם 

מאוד   רוצים, אני אקריא לכם, אתם רוצים לקרוא לבד, אתם מוזמנים לקרוא לבד. אבל הדברים 

רורים שם, אז אין מה להתקשקש עם כמה זמן, איזה... אמרנו, אתם רוצים שבדצמבר נתחיל  מאוד ב

לפעול? בשביל לפעול בדצמבר, צריך שוועדת החינוך תתכנס ממחר בבוקר ותתחיל לחשוב על המהות. 

 על היעדים שלה, איפה היא רוצה לגעת, על מה היא רוצה להשפיע. 

כתוב. גם לגבי  –טות, מי אמור לשבת שם ואיך אמורים לפעול כי כל שאר הדברים, אופן קבלת ההחל

ועדות רשות במועצות האזוריות. עשיתי עבודה, נכנסתי לראות ועדות במועצות אזוריות אחרות, 

 עובדות יפה, פרוטוקולים, באמת מרשים.  

ה אפשר ללמוד גם משכנים, אפשר לעשות הכול, רק צריכה לקום הוועדה ולהתחיל לפעול. אין מ

לחכות ואין מה להיגרר עם צוותים שמכינים לעבודה של ועדה שתקום. מיותר לחלוטין. זו דעתי,  

ולכן אני מציעה להקים ועדת חינוך אתמול, לפי ההגדרות שרשומות בספר הזה, ובחוברת של מפע"ם 

 . 2018ובחוברת שפורסמה, האחרונה, באוקטובר 

 

בעה ולהחלטה. בסדר, יש את  חברים, לדעתי אנחנו בשלים להצ   מר ניר ים:

ההצעה של דנה להקים את הוועדה אתמול, מולה יש הצעה להקים את הוועדה במהלך שלושת  
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החודשים הקרובים, באמצעות צוות שידאג להקמתה. פירטתי את הרכב הצוות, כמו שגם זה נשמע 

מליאה, שני נציגי  אבי מנהל את זה, שלושה חברי  –פה מפי חלק מהאנשים. אני מזכיר אותו עוד פעם 

ציבור, נציג מהמרכז הקהילתי וזמן, עד סוף השנה, לגבש ולדאוג להקמתה של ועדת חינוך מועצתית.  

מי שיהיה בעד, יהיה בעד. אם יהיו רוב מתנגדים, אז אנחנו נראה מה אנחנו עושים מזה, נחזור  

 תבקש להרים את ידו.  להצעתה של דנה.  אז בבקשה, אני מבקש, מי שבעד ההצעה שהעליתי עכשיו, מ

 

 סליחה, אני מבקש את רשות הדיבור.   מר אריק דניאל: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

ההצעה, כרגע, שאתה מעלה, היא מפורטת, אנחנו מבינים אותה. אני   מר אריק דניאל: 

מודה, אני לא יודע, ועדת רשות והמבנה שלה והמטרות שלה, אי אפשר כרגע להצביע ככה או ככה,  

 שיש לנו מידע.   בלי

 

 אתה צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה צודק, נכון.     מר ניר ים:

 

 בלי שיש לנו מידע מה אנחנו שמים מול מה.    גב' צורית ירחי: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אתה צריך לדבר לדנה, לא אלינו.    מר גדי ירקוני: 

 

צעה נכונה, תצביע נכון. אם אתה חושב שההצעה שהעליתי היא ה   מר ניר ים:

 בעד. אם אתה חושב שהיא לא נכונה, תצביע נגד.   



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 36 
 

 

 אני רוצה לשמוע את ההצעה שלה מפורטת.   מר אריק דניאל: 

 )מדברים ביחד(  

 

 לא, לא, דנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני מקריאה את ההצעה שלי, אני מתקנת אותה, בסדר?     גב' דנה אדמון: 

 

 קנת. אז בואו נשמור רגע על שקט.   את מקריאה ומת   מר ניר ים:

 

אני מציעה להקים ועדת חינוך היום, לפי ההגדרות שנמצאות במדריך    גב' דנה אדמון: 

 לנבחר. אני אקריא קטע נבחר ורלוונטי.  

 

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

 

 למה לא?    מר דודי אלון:

 

 ? חבר'ה, היא רוצה, אם את רוצה, יציעו לפי זה. למה להקריא   מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני אקריא להם.     גב' דנה אדמון: 

 

 הם לא עכשיו ילמדו את זה, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הבנתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 היא תגיד מה היא מציעה. תן לה להגיד כמה מילים.     מר דודי אלון:
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 . תן לה משפט   מר דני ברזילי: 

 

 לקרוא מהספר?     מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 בואו נשוחח על הסעיף, יש פה מישהו...     דובר:

 

 רגע, חברים, חנניה, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 תן לה לגמור משפט.     מר דני ברזילי: 

 

 זה נראה לכם רציני?     מר גדי ירקוני: 

 

שת, אבל שלא יהיה, שיהיה עד דצמבר.  אני מציע לתמוך בהצעה שהג  מר חנניה אווקרט: 

 שהצוות הזה יוקם, יבחר את הוועדה, בהקדם האפשרי. להוריד את המילה בדצמבר. 

 

אני אגיד לך למה, חנניה, תקשיב, אני באמת מבקש מכם, אני אתן    מר גדי ירקוני: 

ליך, מפני  לדנה, אתם ביקשתם, אני אתן. אני חושב שהמליאה הזאת, לפעמים, עכשיו אני פונה א

באמת יודע, עם כל הכבוד. אתם חושבים שזה סתם לפתוח היום בתי ספר חדשים, את הקריה  שאתה 

 הזאת? 

 

 אוי, גדי, באמת.     גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, אני נתתי לך לדבר ולא הפרעתי.    מר גדי ירקוני: 
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אוד את סליחה, אני לא מוכנה לדמגוגיה הזאת. אנחנו מעריכים מ   גב' דנה אדמון: 

 עבודתכם, הכול טוב ויפה... 

 

 דנה, אני הקשבתי לך, אני לא אתן לך להתפרץ, אני הקשבתי לך.    מר גדי ירקוני: 

 

אתה לא הקשבת לי, אתה עצרת אותי באמצע, סליחה, גדי. אני     גב' דנה אדמון: 

 התחלתי להקריא ועצרת אותי באמצע. 

 

 שיו. רגע, אני עונה לחנניה עכ   מר גדי ירקוני: 

 

אתה לא יכול לומר לי 'אל תתפרצי', כשאתה בעצמך מתפרץ, אני     גב' דנה אדמון: 

מבקשת. לכבד. לכבד את כולם בצורה שווה. אני התחלתי להקריא? התחלת להגיד לי, את לא יכולה,  

כן לא יכולה, ביקש חנניה ועכשיו אתה, בבקשה. תנו לי לסיים, ביקשתם הצעה מפורטת, הנה הצעה  

   טת, אני מצטערת מאוד, אי אפשר...מפור

 

 היא צודקת. אתה הפסקת...   אלי אהרון: מר 

 

 תן לה לגמור משפט.     מר דני ברזילי: 

 

גם במועצה המקומית ובמועצה האזורית, חלק מהחברים הם חברי    גב' דנה אדמון: 

רוב מחזיק תיק המועצה, ואחרים הם נציגי הציבור, בעלי הזכות להיבחר. יושב ראש הוועדה הוא ל

בעלי זכות להיבחר  50%החינוך ברשות. לרוב, לא חייבים... במועצה האזורית יש הגדרה, צריך 

נציגי ציבור, יושב ראש, אני אגיד   50%נציגי ציבור. זה ההרכב.  50%כחברי מועצה, זאת אומרת 

 לכם, מזכירה, יושב ראש שצריך להיות,

 )מדברים ביחד(  
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דנה, נעמי, הצעתה של   לדעתי, הצעתה של –, חברים, ככה דנה, רגע   מר ניר ים:

 דנה נשמעה, 

 

 אריק, הבנת?     גב' דנה אדמון: 

 

ואפילו אריק הבין. חברים, יש פה את ההצעה שהעליתי, יש פה את    מר ניר ים:

ההצעה שדנה הקריאה עכשיו מתקנות הרשויות, וזה בסדר גמור. אני מעלה להצבעה, את הפורמט  

 ה, מול הפורמט שדנה הציגה, ברשותכם. מי בעד הפורמט...?  שהצגתי פ

 

 תחזור על הפורמט שלך.     משה טל:מר 

 

 אתם משתלטים בכוח על הישיבה הזאת, ואת בראש.    מר השי רובין:

 

 תודה רבה.    גב' דנה אדמון: 

 

 תודה רבה.    מר השי רובין:

 

 אני מתאפק, אבל כמה?     מר השי רובין:

 

חברים, אני מעלה להצבעה את הפורמט שלי, מי בעד? בבקשה, שירים     :מר ניר ים

 את היד. 

 

 על מה מצביעים?      דובר:

 

 אוקיי, אז עוד רגע. ההצעה שלי אומרת,     מר ניר ים:
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 לא, תצביעו, קדימה, אתה מפרט...    גב' דנה אדמון: 

 

י לך. אנחנו נצביע, דנה, אל תפריעי לי, אני ישבתי בשקט, לא הפרעת   מר ניר ים:

כבי, אנחנו נצביע על שתי ההצעות. ההצעה שלי, שהיא לא שלי, אבל שהעליתי אותה, מול ההצעה  

שדנה העלתה. אני לא אחזור עליהן, אלא אם כן מישהו ממש רוצה לשמוע עוד פעם, מה ההצעה שלי,  

 למעשה מה ההצעה של הנהלת המועצה. אף אחד לא, כולנו הבנו.  

 

 מה היחס בין חברי הנהלת ה...    מר משה טל:

 

 טוב, חבר'ה, אז עוד פעם בבקשה, בפעם האחרונה.     מר ניר ים:

 

 ניר, רגע, לפני שאתה מפרט, בבקשה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

הצעה להקים צוות,  –לא, תנו לי תנו לי, רגע, רבקה. ההצעה כזאת    מר ניר ים:

ת החינוך המועצתית. זה תפקידו. לבנות אותה, ובשביל אני קורא לו צוות, שתפקידו לבנות את ועד

 זה יש לו שלושה חודשים זמן לעשות את העבודה, ולבנות צוות ככל שיראה,  

 

 תכתוב בהקדם, לא שלושה חודשים.    מר מאיר יפרח: 

 

עד, עד, שמנו גג. כדי לא לגלוש לשנה הבאה ולעוד שנתיים, אז הגבלנו    מר ניר ים:

השנה. הצוות הזה יכלול את אבי ינוס, שהוא מנהל אגף חינוך שיוביל את הצוות,  את זה לעד סוף 

 שלושה אנשי מליאה, שני נציגי ציבור, נציג אחד מהמרכז הקהילתי. זה הצוות,  

 

 שיעשה?    גב' דנה אדמון: 

 

שתפקידו לבנות, לקרוא את כל מה שדנה הקריאה לנו, להבין, לראות     מר ניר ים:
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נו, אולי צריך שינויים, אולי צריך אחרת, אולי הצוות צריך להיות תשעה אנשים, אם זה מתאים ל

, כמו שכבר חזרתי ואמרתי, ואיפה הדגשים ואיך הוא הולך לעבוד. הרבה  11אולי הוא צריך להיות 

מעבר למפורט בחוברת שדנה הקריאה. אבל אנחנו חושבים, שאם הצוות הזה יקום נכון, הוא ידע  

יותר טוב מצוות שיקום על הבערך ויאללה צאו לדרך. כבר עברנו גם דברים מהסוג   לבצע את תפקידו 

 הזה.

 אז קיימות פה שתי הצעות, זו שפירטתי כרגע, וזו החליפית, של דנה, שאומרת,  

 

 ואני אפרט עכשיו.     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, בואו נצמד לספר, ככה כתוב, זה מה נעשה, קדימה לדרך.     מר ניר ים:

 

 זו לא ההצעה שלי.     גב' דנה אדמון: 

 

אני מבקש שזה יהיה סבב אחרונה,  כן? אבל אני מבקש להתכנס.    מר ניר ים:

 רבקה, אחר כך צפניה,  

 

 חבר'ה, רק מי שחייב.     מר גדי ירקוני: 

 

 באמת, בואו נסיים את הסאגה הזאת. רגע, משה,     מר ניר ים:

 

 זה מה שאתה מציע, רק לעשות את זה היום.   בעצם, מה שדנה מציעה   מר משה טל:

 

 לא, לא, לא, חברים,    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

דנה, תקשיבי, נותנים לך לדבר, תקשיבי. כל פעם שנתנו לך לדבר, אף    מר ניר ים:
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 אחד לא הפריע לך, אפילו לא צייץ. רבקה, בבקשה.  

 

צעה שעברה בהנהלת המועצה,  ההצעה שניר מביא עכשיו, זו ה  גב' רבקה בן ארי: 

וההצעה הזאת עומדת להצבעה. אם הרוב יצביעו נגד ההצעה הזאת, ידונו על הצעה אחרת, של דנה,  

של רונית, לא משנה של מי. אבל עכשיו זאת ההצעה שעומדת, אין הצעת נגד, היא לא עברה בהנהלה.  

 היא לא עברה בהנהלה.   

 

 אותה. אנחנו רוצים להבין   מר חנניה אווקרט: 

 

 זה...   גב' רבקה בן ארי: 

 

 האם מותר לוועדה הזאת,    מר חנניה אווקרט: 

 

 אז תחזירו את זה להנהלה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

לא, האם מותר לוועדה לסיים את עבודתה בשבועיים ולהקים את   מר חנניה אווקרט: 

 הצוות הזה? 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 , אבל לא בטוח שהיא תעשה את זה. מותר, כן. מותר   מר גדי ירקוני: 

 

 אמרתי, להגיד בהקדם, ולא להגביל את זה בזמן.    מר מאיר יפרח: 

 

 מקסימום עד דצמבר.     מר גדי ירקוני: 
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 עד דצמבר זה מפחיד.    מר חנניה אווקרט: 

 

אחרי שהכול מובן, אני מעלה את זה  אחרי שהכול מובן, חברים,    מר ניר ים:

ה הצעה, כמו שאמרה רבקה, שעברה את הנהלת המועצה, וכמו שאני תיארתי  להצבעה. מי בעד אות

 ופירטתי, מתבקש להרים את ידו. מי בעד ההצעה?  

 

 לא, מי נגד.   גב' רבקה בן ארי: 

 

, 7, נגד 16מי נגד, בסדר גמור, מי נגד? בבקשה. הצביעו ככה, בעד    מר ניר ים:

 ההצעה התקבלה, תודה. 

 

את הקמתו של צוות הקמה לצורך יצירתה של ועדת חינוך   לות לאשר: הוחלט ברוב קו החלטה

  מועצתית.

 

 אישור לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר החדשים.. 13

 

, נדבר על 13. בסעיף 13, לדלג לסעיף 5נבקש את רשותכם, אחרי סעיף    מר ניר ים:

 פתיחת חשבון,  

 

  לא, לא, זה לא דיון, זה לא דיון,  גב' כבי שקולניק: 

 

 שום דבר הוא לא דיון.     גב' דנה אדמון: 

 

 שמעי, אבל זה מחויב המציאות.   גב' כבי שקולניק: 
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 כבי, די, כבי בסדר...     מר גדי ירקוני: 

 

, סעיף  13תנו לי, תנו לי, תנו לי לנהל את זה. אני מבקש לדלג לסעיף    מר ניר ים:

דשים. אני לא יודע לאן הדיון הזה יתגלגל,  מדבר על אישור לפתיחת חשבונות בנק לבתי הספר הח 13

ואם לא נגיע לסעיף הזה, שהוא הרשום פה אחרון, אנחנו למעשה מטרפדים את ההתארגנות של בתי  

הספר. אז אני נותן לכבי להסביר בשתי מילים, למה אנחנו צריכים לפתוח חשבונות לבתי הספר. זה  

 כבי, בבקשה.  ,26מפורט בעמוד מספר 

 

אוקיי. מדובר על הליך פורמאלי של פתיחת חשבונות בנק לבית הספר   ולניק: גב' כבי שק

החדש שנפתח עכשיו. אנחנו, בשלב הזה, קוראים לו בית ספר דנה, כי אין לו שם ואנחנו לא יודעים 

 איך לקרוא לו.  

 יש שני חשבונות בנק שצריך לפתוח, צריך לפתוח לבית הספר, לניהול העצמי, וחשבון ועד הורים.

מורשי החתימה יהיו דנה פרץ, יש את מספר הזהות שלה, המזכירה נבחרה כבר, שמה עדי דויט, אני  

לא יודעת את מספר הזהות שלה, אבל אני מקווה שזה לא כל כך נוהל לא תקין. ואני, אנחנו בעלי  

מורשי החתימה, מנהלת בית הספר, פלוס או המזכירה, או אני. חתימה כזאת, מחייבת את בית 

 פר. הס

זהו, אנחנו מוכרחים פה החלטה פורמאלית, אחרת הבנק לא פותח לנו את החשבונות. מי בעד? תודה, 

 נגד? נמנעים? תודה. ורק בסוגריים, אי אפשר, גם זה שדחינו את זה בשבועיים... 

 

 כבי,    מר גדי ירקוני: 

 

הספר,  לא, אני אגיד את המשפט הזה. זה תקע את פעילות בית  גב' כבי שקולניק: 

 שתדעו. זה שלא עשינו את זה לפני שבועיים.  

 

 למה זה לא היה בסדר היום?    מר משה טל:
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 זה היה בסדר היום.    גב' כבי שקולניק: 

 

 למה זה לא היה בסעיף ראשון?    מר משה טל:

 

 אני אשמה, אני.    גב' כבי שקולניק: 

 

 החדשים.   : הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק לבתי הספרהחלטה

 

 עברנו את זה. ממשיכים בסדר היום.    מר ניר ים:

 

 הסבר על הקמת מרכז מבקרים אשכול )אושרה( . 6

 

, ביקשנו הסבר על הקמת מרכז מבקרים  6אני עובר לסעיף מספר    מר ניר ים:

   באשכול, הזמנו לכאן את אושרה, בבקשה. 

 

 שלום לכם, אני,    גב' אושרה גבאי: 

 

 אושרה, אושרה, רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה להגיד כמה מילים על מרכז המבקרים, כי כל פעם שואלים   מר מאיר יפרח: 

מה זה מרכז המבקרים. אז במליאה הקודמת, לא של הקדנציה הזאת, אלא הקודמת, החלטנו על  

ל  הקמת מרכז מבקרים, חקלאות והתיישבות. המקום שנקבע למקום הזה, מי שזוכר את המקום ש

מטרים, שהקדשנו את זה לנושא של חקלאות  400המסגרייה והמכונאות, זה בית הספר, של 

 מושבים.  –והתיישבות, קיבוצים 

הכנו, לתוכנית הזאת קיבלנו מימון מהחטיבה להתיישבות על תכנון, הבאנו אדריכלית מקצועית, 
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באנו את המצב של מרכז  קיבלנו, עשינו את זה מתקציב מפעל הפיס של השנה הקודמת. סך הכול, ה

המבקרים, למצב שאפשר להתחיל לעבוד, קודם כל מבחינת הבינוי, אחר כך להתחיל מבחינת התוכן.  

... אחד, אחוז, ואנחנו צריכים לתת רק  60-70 -עם התוכן, יש גוף שנקרא "יד בן צבי", שהוא מממן כ

כל ההיסטוריה של כל היישובים,  ₪ לחודש לשנה בלבד, להכין, לעשות תחקיר ביישובים, על  6000זה 

 של החקלאות, של הקמת היישובים.

מה שאני יכול להגיד רק שמרכז המבקרים מציין את ההתיישבות של חבל אשכול בשלושה מצבים, 

נקודות. אחר כך יש לנו את  8זה היישובים שקמו לפני מלחמת השחרור, היישובים של כביכול 

 ז, זה הישע, זה היישובים הקודמים. מלחמת ששת הימים, זה מבטחים, עמיעו

אחרי מלחמת ששת הימים, זה... אחר כך יש לנו את היישובים של פינוי ימית, אחר כך יש לנו את 

הנושא של החלוציות. כל זה צריך לבוא לידי ביטוי, על ידי תחקירים מסודרים, אני חושב שחשוב  

בדברים ויזואליים, והמקום הוא מקום   מאוד שההיסטוריה של האזור הזה, תונצח גם בסרטונים, גם

מדהים מבחינת המקום. סך הכול, מילאנו גם את כל הנושא הזה של בית הספר, שהיה מוזנח עשר 

שנים בתכנים של השוק, של מועדון מופת, של מרכז נוער, של קפה חברתי, של עכשיו אנחנו הולכים 

 ב לעבודה... שם לכיוון של משחקיה שקיבלנו עכשיו להפעלה, עמדות מחש

סך הכול, כל הקומפלקס, בית האומנים, סך הכול כל הקומפלקס הזה שהיה בית ספר, אז הוא בעצם  

שנים, אנחנו ממלאים אותו תוכן. יש לנושא הזה את התקציבים המתאימים, תתחילו עוד מעט את 

שקרא אותו.  הנושא. מה שאני מציע, כל מי שרוצה יותר פרטים, לא בפורום הזה, שמנו חומר פה, מי

יש את החוברת של אדריכלית, שעשתה בזמנו את מרכז המבקרים של בתי הזיקוק, ושל קוקה קולה,  

 היא אדריכלית ידועה. עכשיו גם נחל עוז לוקח אותה למרכז המבקרים של נחל עוז.

וכל מי שירצה יותר פרטים, יבוא אליי, מה שאני מציע, אולי חברי המליאה, נעשה איזה סיור 

 ם, של כל המתחם של בית הספר, לראות מה נעשה, מה לא נעשה, וזה נתקדם הלאה. במקו

 

 כן, את אחת מהמליאות הקרובות, נעשה שם...     גב' מזל ערוסי:

 

 יאללה, אושרה.     מר גדי ירקוני: 
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הדבר היחיד שאני רוצה להוסיף אחרי כל מה שמאיר אמר, ובסך    גב' אושרה גבאי: 

יוזמה הזאת, גם ממנו, והדבר מבקש בעצם להדגיש, בעיקר, את האופי הכול זה נולד ממנו ה

עתיד, אלא גם חיבור למחקרי   –הווה  –החקלאי, ההתיישבות החקלאית של האזור. לא רק עבר 

הקשר להיסטוריה,   המו"פ, כל התצוגה שם צריכה להיות חדשנית, באופי של חקלאות וחדשנות.

 למורשת כמובן. המצגת של, 

 

 את לא אמרת מי את.      דוברת:

 

בסוף אני אגיד מי אני. המצגת הזאת, כמו שמאיר אמר, אנחנו ממש   גב' אושרה גבאי: 

קהלי יעד, מטרות... אין מה  לא נעבור עליה, זו ממש פרוגראמה רעיונית של כל הדבר הזה, כולל 

כבר כמעט שנתיים,  לעבור על זה עכשיו, זה ארוך. זה מאוד מפורט. ועדת ההיגוי, שלא אמרת, עובדת

 נפגשת ונתנה את העקרונות המנחים.

הדבר החשוב והנוסף שהולך לקרות מבחינת התכנים, מעבר לשיפוץ של המקום ושיתוף הציבור וכו',  

ההתקשרות עם "יד בן צבי" ועם מיזם "ישראל נגלית לעין", מי שמכם מכיר, זה בעצם אחד הדברים 

למקום הזה, הולכת להיות עבודה מדהימה, של איסוף, החשובים ביותר. מעבר לכתיבת התכנים 

בעצם, איסוף ותיעוד מכל היישובים, מכל הוותיקים, מה שיש בארכיונים זה טוב ויפה, אבל חלק 

מסמכים, תמונות, דברים שהיום אין למועצה גדול מהחומר נמצא אצל האנשים בבתים, באלבומים, 

סטוריה על המורשת, וזה מה שהמיזם הזה מבקש  מאגר מידע כזה, לראשית ההתיישבות שלה, להי

לעשות. בסופו, יהיה לנו, למועצה, מאגר מידע אדיר של כל ההיסטוריה והמורשת, ההתיישבות של  

 אשכול. מתוכו, יבואו החומרים שיוצגו במקום הזה. 

תהליך כזה של   מי שיעשה את כל עבודת התיאום, חיפוש החומר, זה אנשים מתוך הקהילה. יש להם

הכשרת מתנדבים, מעבירים אותם קורס, הולך להיות רכז לסיפור הזה. בקיצור, הרווח הוא כפול, 

וחוץ מהמקום הזה שיקום, אנחנו בעצם פשוט לדורות בונים פה מאגר מידע שיהיה זמין לכולם, כל 

י  ההיסטוריה  שלנו, תמיד יהיה אפשר בעצם לעדכן אותו, להוסיף עליו. לדעתי, זה אחד הדברים הכ

 חשובים שיקרו פה מההיבט הזה. 
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 אפשר לשלוח את זה במייל?    מר השי רובין:

 

 בוודאי, כן, כן.    גב' אושרה גבאי: 

 

יש לי שאלה, יש לי את התקצוב, למשל לא מזמן היה כנס יובלי   גב' רונית בן רומנו: 

לעריכה של הדבר  הבשור. יש איזשהו וידאו שהוקלט וכו', האם יש איזה מישהו שיכול, יש תקצוב 

 הזה? אולי איזה סרטון נחמד שנשים שם? לסיכום כל התקופה? בכל זאת זו היסטוריה. 

 

 יש, כשנכנס ל...    גב' אושרה גבאי: 

 

 פה מדברים על חקלאות, לא על...     דובר:

 

 למה, זה גם חלק, לא?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 שנכנס לשלב של האוצרות, הכול יכול ללכת, הכול בסדר. כ  גב' אושרה גבאי: 

 

 רק חקלאות?   גב' רונית בן רומנו: 

 

כשנכנס לשלב של איסוף החומרים והאוצרות, אחרי שאוספים את כל   גב' אושרה גבאי: 

החומרים, צריך לעשות אוצרות, כמו שעושים במוזיאון. איזה מהחומרים שונים, מה ההקשר הנכון,  

מה בדגמים, אני לא יודעת, אני זורקת דברים. כשנכנס  איפה שמים מה? מה במסכים, מה בתצוגה, 

למקום הזה, אז כן, אפשר יהיה להכניס הכול, בצורה כזאת או אחרת, כן, כן. הרעיון הוא שהקהילה  

 היא חלק מזה.  

 

 לא, כי יש את החומר, אם תרצו אז...   גב' רונית בן רומנו: 
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 הו? כן, דנה, שאלת משמעולה, אז כן.   גב' אושרה גבאי: 

 

אני קודם כל רוצה לברך על המיזם המאוד מאוד חשוב הזה, זה     גב' דנה אדמון: 

בעיניי, באמת, חטא שעד היום לא ייצרנו איזשהו מאגר שישמר את הדברים האלה. אני חושבת  

 שזאת מטרה חשובה מאוד, והחזון שעומד בראשה, הוא באמת ראוי להערכה גדולה. 

זאת אומרת, הגיעה אושרה להציג לנו את הדברים, בשביל  לאשר,  אני רק שאלה, מאיתנו מבקשים

 שנאשר בסופו של דבר את הסעיף בתב"ר.  

 

 את הסעיף ברשימת התב"רים.  שתבינו, על מה אתם מצביעים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה את רוצה, דנה? תגידי.    מר מאיר יפרח: 

 

 אני שואלת,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא שמעתי את השאלה.  לא,  מר מאיר יפרח: 

 

 על סמך מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה ההקשר, כי פותחים תב"ר בעניין הזה.    גב' אושרה גבאי: 

 

 את זה את מבינה עכשיו.    מר מאיר יפרח: 

 

 שתבינו במה מדובר, אוקיי?   גב' אושרה גבאי: 

 

 לא הבנתי את השאלה, מה היא רוצה?   מר מאיר יפרח: 
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מי שלא מכיר אותי, קוראים לי אושרה, אני גרה בדקל, אני עובדת    גב' אושרה גבאי: 

 היום באגף האסטרטגי,  

 

שאלתי, אם מבקשים מאיתנו לאשר תקציב. ההצגה פה היא הצגה    גב' דנה אדמון: 

רעיונית. את זה הבנתי, גם קראתי את המסמך בצורה מפורטת, ומאוד הערכתי את העשייה שלו.  

שים ממני לאשר תקציב ולא רעיון, הרעיון כבר אושר והוא בהקמה. את  אבל בסופו של דבר, מבק 

התקציב צריך לפרוש בפניי, או להגדיר באיזושהי דרך, או לקשור אותו לתוכנית כללית, או להבין מה  

 אני מאשרת בעצם? תב"ר של מה? מתוך איזשהו סכום. 

 

 זה יוצג כבי, בפירוט?    גב' אושרה גבאי: 

 

 בפירוש.   גב' אושרה גבאי: 

 

 מה הושקע, מה היה. קיבלנו רק את ה...   –לא קיבלנו פירוט תקציבי      מר אמיר פלג:

 

 הרעיון הובהר לנו בחומר.    גב' אושרה גבאי: 

 

 זה לא תב"ר שפותחים אותו היום, זה תב"ר שפתחנו אותו ב...   מר מאיר יפרח: 

 

 אבל מוסיפים לו כל הזמן.      מר אמיר פלג:

 

 מה?   פרח: מר מאיר י

 

 יש לו תוספות.      מר אמיר פלג:

 

 מה התוספות?    מר מאיר יפרח: 
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 אלף ₪.   400מוסיפים, הנה, עכשיו אנחנו מוסיפים     מר אמיר פלג:

 

 זהה חלק מהפרויקט עכשיו.   מר מאיר יפרח: 

 

אין בעיה, אז אם  זה היה כבר כסף שהושקע, בסדר. אנחנו רק      מר אמיר פלג:

 ם לדעת...  מעונייני

 

 אז מה אתה רוצה  שנעשה  עם  זה? תגיד לי. תסביר לי.   מר מאיר יפרח: 

 

אנחנו ביקשנו לראות, בצורה  מאוד ברורה לקבל, הפירוט של אושרה     מר אמיר פלג:

הוא מאוד חשוב. ומי כמונו, עוד פעם, כמו דנה, אני עצמי היסטוריון, אני חושב שזה באמת פרויקט  

-בל לקבל איזושהי הבנה תקציבית מה הושקע עד עכשיו, על מה משקיעים בעתיד את היוצא דופן. א

אלף הנוספים, כיצד מרכז המבקרים הזה, המבורך, יחזיק את עצמו כל שנה? האם יש לו צפי  400

 הככנסות? או שכל שנה נצטרך מתקציב המועצה, להשקיע בו כך וכך עשרות, או מאות אלפי שקלים?  

 

 יכול להיות שכן.    : מר מאיר יפרח

 

וכו' לקבל תמונה כוללת. ובהקשר הזה, אם כבר אני מדבר, מאוד      מר אמיר פלג:

חשוב לי להגיד שכל הנושא של מתחם הבשור, מאוד מאוד לא ברור. לא קיבלנו, לפחות לא המליאה  

מבורכים,  הזאת, איזשהו הסבר, איזשהו תכלול על כל המרכז הזה. יש שם כל כך הרבה דברים, כולם

אבל לא ברור מי מנהל את זה, מי מתכלל את זה, לא ברור לאן הולכות ההכנסות שנכנסות לכל  

 הדברים שקורים שם, איך התקבלו ההחלטות שם. 

יש שם מרכז אומנים, ויש שם חנות יד שנייה, ויש שם חדר כושר ובית קפה וכו', וכו', מי מחזיק את 

 כל הדבר הזה?  
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  ז  אומנים, תשאל את מיכל.מרכ  מר מאיר יפרח: 

 

 אם זה מיכל, אז זה מיכל צריכה לבוא, זה לא רלוונטי כרגע.     מר אמיר פלג:

 

 אני אזמן אותה, ואתה תשאל אותה.   מר מאיר יפרח: 

 

נכון מאוד. וגם היום אני עוד אצא החוצה שתדברו עליי, הכול בסדר,     מר אמיר פלג:

 זה לא קשור. 

 

 וקיי. א  מר מאיר יפרח: 

 

 לקבל איזושהי תמונת על. האם, מה קורה בכל המרכז הזה?     מר אמיר פלג:

 

אמיר, כל ההצגות האלה, זה באמת לא מעניין. אתה יכול לבוא לבקש   מר מאיר יפרח: 

שיחה, היות ואני מוביל את הפרויקט הזה, תבקש שיחה מסודרת, לפני המליאה, בלי כל ההצגות 

האלה ובלי המיילים ובלי הכול. תבוא, נסביר לך בפרוטרוט, איך התחלנו את התהליך, איזה מוסדות  

תיישבות, מועצת הצמחים השתתפה בזה, כל מי שאתה רוצה, יראו לך.  מממנים את זה, החטיבה לה

 אבל מה... 

 

אני רוצה גם להתייחס למה שאמר אלי קודם. אני ממש לא בא הנה     מר אמיר פלג:

 לעשות הצגות ולא כלום.  

 

   אני אגיד, אם אתה...  אלי אהרון: מר 

 

ה. אני כל פעם חוזר לדוגמא של לא, לא, כי לא ניתנה לנו זכות התגוב    מר אמיר פלג:

 כנס הנבחרים שהיינו בתחילת השנה בבאר שבע.  
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 )מדברים ביחד(  

 

שם אמרו לנו במפורש אנשי משרד הפנים, שתפקידנו כמליאה, הוא      מר אמיר פלג:

 לשאול את כל השאלות,  

 

 מאה אחוז.   מר מאיר יפרח: 

 

הפרטים על כל דבר. זה תפקידנו  לא, זה לא מאה אחוז. ולקבל את כל    מר אמיר פלג:

 בחוק. כחוק.  

 

 אוקיי, נכון.    מר מאיר יפרח: 

 

מה   –עכשיו, בא אלי ואומר, למה אתם רוצים לדעת? בא מאיר ואומר     מר אמיר פלג:

 אתם רוצים לדעת? בא ג' ואומר, לא יודע...  

 

 ? זה מה שאני הצעתי.   שמעת מה שמאיר אמר לך   אלי אהרון: מר 

 

 מה?     ר פלג:מר אמי

 

 שאם אתם באמת רוצים לקבל מידע לגבי איזשהו עניין,   אלי אהרון: מר 

 

 אז כל אחד ילך אישית ויקבל?     מר אמיר פלג:

 

 אמיר דקה. דקה דודי,     מר ניר ים:

 

אני חושב שרמת הפירוט שאנחנו מקבלים פה, מבחינתי מספקת. לך זה לא    אלי אהרון: מר 
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 אל תעשה את זה על הזמן של האנשים.   –אני לא באתי בטענה, רק אני אומר מספיק, וזה בסדר. 

 

על פי החוק והנוהל, אנחנו צריכים לקבל חומר נלווה לפני כל תב"ר,      מר אמיר פלג:

שלושה מראש. מה ביקשתי?  –שכולל את כל המספרים ואת כל התקציבים, שיכולים לקרוא יומיים 

 א, ואני בא מוכן ומאשר, אולי אני לא מאשר.  לקבל דף עם תקציבים שאני קור

 

 אמיר, דקה, תן לי,     מר ניר ים:

 

 אבל אפילו את החומר רקע הזה לא נותנים לנו.      מר אמיר פלג:

 

תרשה לי, תרשה לי. קודם כל, אנחנו השתדלנו לפרט הפעם יותר,    מר ניר ים:

עמודים, יכול להיות שהיא   31כוללת וכנראה בפעם הבאה נפרט עוד יותר, אז אם היום החוברת 

 עמודים. נעמי, חכי רגע,  60תכלול 

 

 עדיף להימנע מכל מה שקורה פה, תן את זה קודם,     גב' נעמי סלע:

 

 תן את החומר מראש...      מר אמיר פלג:

 

 תני לי לגמור, אני אגיד לך למה, תני לי לגמור. כי מה שאמיר שואל,    מר ניר ים:

 

 כבי, זה גם לא עובד עלינו.     ע:גב' נעמי סל

 

 עובדים עליכם בעיניים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, תנו לי,    מר ניר ים:
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בסך הכול יש אנשים שנותנים פה את הזמן שלהם ורוצים לקחת     גב' נעמי סלע:

 חלק. אתם לא נותנים את האופציה הזאת.  

 

 ... אני מצטערת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 את צריכה גם לכבד אותנו...    סלע:גב' נעמי 

 

אני מכבדת אתכם, אבל אתם מתבלבלים, תבואו, תשבו על הכסא    גב' כבי שקולניק: 

 שלי ואז תדעו גם לא הכול. גם אני לא יודעת הכול, גם אני סומכת על מי שמתחתיי. 

 

 בסדר, אבל תתנו לנו רקע. אז לצורך זה,    גב' נעמי סלע:

 

 אלף ₪ משרד הפנים, יש הכול,   274כתוב לך, יש פה   גב' כבי שקולניק: 

 

 תקבלי אישור במייל, לא תצטרכי...    גב' נעמי סלע:

 

 כל מה שעלה על דעתי, הגשתי. מצטערת.   גב' כבי שקולניק: 

 

תנו לי, תנו לי. מה שאמיר מבקש שנייה, חברים, בואו נעשה רגע סדר.    מר ניר ים:

אמיר מבקש בעצם? אמיר מבקש שיספקו את מה שהוא צריך לדעת,  הוא לגיטימי, אוקיי? אבל מה

עד איפה אמיר רוצה ללכת. זאת אומרת,  כדי להגיד אם הוא בעד התב"ר הזה או נגדו. לי אין מושג

אפשר לקחת היום את כתב הכמויות, לצורך העניין, של המרכז המבקרים, ולדעת בדיוק כמה תעלה  

 הדלת והמשקוף והחלון היפה.

יו, יכול להיות שזה את דודי, לא מעניין, אבל יכול להיות שזה את חנניה מאוד מעניין. אני לא  עכש

יודע. אנחנו מנסים להבהיר ככל שאפשר. אז התב"ר הזה רשום בדיוק, ועל אחת כמה וכמה, מי 

שקורא, מבין שכנראה הכסף לא כל כך בא מהכיס שלנו, אוקיי? המטרה, הסביר אותה מאיר, היא 



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 56 
 

ה ראויה, חומר צורף בדיוק, מה הרציונאל של מרכז המבקרים. אושרה הגיעה, נתנה עוד,  כנרא

 הוסיפה עוד מצגת. 

 חברים, אם אתם רוצים את כתב הכמויות, הוא יינתן, אין פה שום בעיה, אבל לאן נגיע? 

 

אנחנו לא רוצים כתב כמויות, אנחנו רוצים בסך הכול להבין מה היה      מר אמיר פלג:

 כשיו מה הולך להיות כל שנה גם. עד ע

 

 ניר, אני יכול לקבל את זכות הדיבור?     מר דודי אלון:

 

לא יודע מה יהיה בכל שנה, אם נשיג תקציבים מהחטיבה להתיישבות   מר מאיר יפרח: 

נוספים, אם זה מגופים אחרים, אם זה מקק"ל, אז נשיג. אם לא נשיג, לא נעשה. ואם נצטרך לקחת 

אלף, לפי ההתקדמות, אז נעשה את זה. מה אתם  200-300מפעל הפיס בשנה הבאה, עוד  מתוכנית של

 רוצים? אני לא מבין.  

 

 תנו לדודי.    מר ניר ים:

 

תבוא, אני אתן לך תוכנית בניה של כל המפרט של ההכנה למכרז, מה    מר מאיר יפרח: 

 רוצה.  אנחנו עושים את זה לבד? אז מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה 

 

 הבקשה היא מאוד פשוטה.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, דודי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

אני רוצה להגיד כמה דברים, את הדבר הכי חשוב, אני לא יודע למה     מר דודי אלון:

זו בדיחה, עכשיו ברצינות, אני באמת, אני אומר לך  יתד לא מופיע ברשימה, אבל זה תבדקו אחר כך. 

אישי, נורא מתרגש לראות את הרעיון הזה, ואני באמת חושב על אבא שלי, על חקלאות ועל  באופן 



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 57 
 

 זה מבורך מאוד, ואני ממש תומך בזה.  –אחרים ואני אומר 

 בהחלט, זה גם בתפיסה התיירותית וגם שאפו גדול. אני אומר את זה בשיא הכנות ובשיא ההערכה.  

 

 בריש גלי.    גב' מזל ערוסי:

 

באמת, אני אומר את זה, אני קראתי, ראיתי. יחד עם זאת, אני כמעט    אלון:מר דודי 

בכל שבוע מבקר בשוק, בימי שישי, ואני רואה שזה הולך ודועך והולך ודועך. ואני מדבר עם עסקים, 

אני התחום שלי, זה עסקים קטנים. ואני מלווה עסקים, וזה התחום שאני מתעסק בו הרבה שנים.  

ם, עושים רעיונות טובים, מקציבים להם כסף, משקיעים מחשבה, מאמץ, צוותי ואני רואה שבעצ

 היגוי ובסוף, בדרך, לא בסוף, הדברים לא תמיד מחזיקים מים.

ואני שואל, אם אנחנו כמליאה החלטנו, אתם במליאה הקודמת, שזה הפרויקט הזה של מתחם  

 הבשור, הוא פרויקט דגל, הוא חברתי, הוא כלכלי,  

 

 החליטו את זה?      פלג: מר אמיר

 

הוא אומר שזה עבר במליאה הקודמת, החליטו, במליאה הקודמת.    מר דודי אלון:

לא הייתי. אני מדבר בכלל, מבחינתי, מרכז מבקרים זה חלק ממתחם הבשור. ואני אומר, זה עבר 

שאנחנו   במליאות קודמות, קדנציה קודמת, אין בעיה. כל מה שאני אומר, זה שבעצם יכול להיות

צריכים, מעבר למה שמוצג פה, לראות באמת תוכנית מפורטת, ואותי לא מעניין לא דלת, לא בניין  

, אנחנו צריכים  2020ולא כלום, אלא הקמה, תפעול שוטף, מקורות תקציביים. יכול להיות שבתקציב 

זה  לתקצב שם איזשהו סכום מסוים, כדי לחזק את המתחם. אני רוצה לטפל בזה, ולראות את

 מראש. לכן, הרזולוציה היא חשובה.

לא מעניין אותי הדלת או לא הדלת, מעניין אותי לדעת מה עלויות התפעול של המקום, אם יש לו  

הכנסות, מי מתכלל את המקום הזה היום? בעצם, יש שם, אני לא מכיר פשוט איך זה עובד, יש 

כלכלית? זה באסטרטגיה? איפה זה  שכירות? אין שכירות? מי משלם? לאן זה משולם? זה בחברה ה

 מוצג? 
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, מתחם הבשור, איפה אני אראה אותו מתוקצב וההוצאות שלו? איפה  2020-בתקציב שאני אראה ב

 אני אראה את זה, באיזו יחידה? 

 

 תראה את זה בתקציבים.    מר מאיר יפרח: 

 

 של מי?    מר דודי אלון:

 

 מביאים כסף משם. תראה בתקציבים החיצוניים, מה   מר מאיר יפרח: 

 

לא, לא, לא הבנת אותי, מאיר. לא שאלתי מאיפה אתה מביא כסף    מר דודי אלון:

, אם נחליט שצריך  2020שקעות, זה אני הבנתי מצוין. אתה מקורות, מצוין. אני רוצה שבתקציב לה

יך לתמוך בעסקים הקטנים שיושבים שמה, ולייצר אירועי תרבות, ולייצר שם פעילות, מישהו צר

 לתקצב את זה, נכון? יש איזה שהן הכנסות בסיסיות נכון? היום המתחם הזה מכניס כסף? כלשהו? 

 

 אתה עושה אותי נביא?    מר מאיר יפרח: 

 

 היום, היום, הוא מכניס כסף?    מר דודי אלון:

 

 היום צריך להכניס? איך הוא יכניס?   מר מאיר יפרח: 

 

 המתחם, מכניס כסף?   לא מרכז המבקרים, כל   מר דודי אלון:

 

 למה צריך להכניס כסף?    מר מאיר יפרח: 

 

 אבל מה הקשר למתחם?    מר חנניה אווקרט: 
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 מה הקשר למתחם עכשיו?   מר מאיר יפרח: 

 

 זה בדיוק העניין.     מר דודי אלון:

 

 מה הקשר לבריכה, מה הקשר לשוק?   מר מאיר יפרח: 

 

אסביר לך עוד פעם. יש פה מתחם, מבורך אתה באמת לא מבין? אני    מר דודי אלון:

הכנסות, הוצאות, יש שם עובדים?   –מאוד. אני רוצה להבין, מי מתכלל אותו היום, איפה הוא מנוהל 

  אין עובדים? מי מממן אותו? מחר בבוקר יהיה לכם... 

 

 חבר'ה, תנו לי רגע, אני הבנתי את השאלה, אני רוצה, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

אני רואה שהשבוע שלח פוסט בחור באורגניה, שהוא נאלץ לעזוב את    דודי אלון:מר 

 השוק. 

 

 מה הקשר עכשיו? מה הקשר?   מר מאיר יפרח: 

 

 אני רוצה להבין,     מר דודי אלון:

 

 מה הקשר?   מר מאיר יפרח: 

 

אני אסביר לך מה הקשר, מאיר. אני אסביר לך. עשית שם מקום    מר דודי אלון:

 רת. לתפא

 

 אז לא נעשה?   מר מאיר יפרח: 
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 לא, אני רוצה לוודא שהוא לא ייסגר.    מר דודי אלון:

 

 אז הוא הלך לאורגניה, אז אנחנו נביא אורגניה אחר, מה הסיפור?   מר מאיר יפרח: 

 

 אני רוצה לוודא שבעוד עשר שנים,    מר דודי אלון:

 

 , בעוד עשר שנים אני לא פה. אני לא יודע מה לעשות בעוד עשר  מר מאיר יפרח: 

 

 אותי מעניין.     מר דודי אלון:

 

 אותך מעניין בעוד עשר שנים?   מר מאיר יפרח: 

 

כן, חד וחלק. אם אתה משקיע הרבה כסף היום, אני רוצה לדעת שזה    מר דודי אלון:

 מחזיק מים. 

 

 ודי. דודי, אני רוצה לתת לך רגע תשובה על השאלה שלך, ד   מר גדי ירקוני: 

 

 לא לעניין בכלל. ככה לא נגיע לשום מקום. לא נגיע לשום מקום.   מר מאיר יפרח: 

 

 מה הקשר? מה השקר?     מר דודי אלון:

 

 זו חברה עסקית? כלכלית? אתה רוצה להרוויח מזה כסף?   מר מאיר יפרח: 

 

לדאוג  וצהאני לא רוצה לעשות כסף, אני רוצה להבין איך הדבר, אני ר   מר דודי אלון:

 שהמקום הזה יהיה, שאתה... שלא בסוף יהיה...  
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 אם בתחילת הדברים שלך אמרת שזה,   מר מאיר יפרח: 

 )מדברים ביחד( 

 

דודי, חשבתי שאני לא אצטרך להשתמש במיקרופון, אבל גם איכשהו    מר ניר ים:

נטי. תנו רגע לגדי, הגענו לזה.  הדיון מגיע לטונים לא מתאימים, הדיון לוקח אותנו למקום לא רלוו

 הוא רוצה להגיד את מה שיש לו. 

 

אני רוצה להגיד משהו על המתחם, וכללית על השאלה של דודי, בגלל    מר גדי ירקוני: 

שאם נלך בשיטה הזאת, ואני אגיד מה היא, אז לצערנו, במתחם הזה, אי אפשר לראות את כולו 

 וד פרויקט.  כמתחם אחד. אתם תראו, אחרי זה אנחנו מביאים לשם ע

בואו ניקח את כל המכלול   –השאלה שלך היא לגיטימית, אבל אני אומר, אי אפשר לקחת ולהגיד 

ונראה. אנחנו צריכים לראות כל פרויקט ופרויקט, גם כאופן נפרד. בגלל שתגידו לי, בוא גדי, תעשה 

מתחם, הייתה   תקשיבו, לפני שבאתי וכשבאתי, היה –היום תוכנית למתחם הבשור, אני אגיד לכם 

 תוכנית לעשות שם מכינה. זה לא הצליח.

כל פעם אנחנו, עכשיו יש לנו, לא כל הזמן אנחנו יודעים מה כל בניין ריק שיהיה בו, מה יש, מה יהיה  

 בו בעתיד. אנחנו הולכים שם בשלבים. 

 

 אבל יש מישהו שמתכנן את זה?     מר אמיר פלג:

 

המקום הזה, זה מאיר. הוא קיבל את המינוי  כן. מי שמתכלל את   מר גדי ירקוני: 

ממני, להיות אחראי על המתחם הזה ולתכלל אותו. עכשיו, לשאלה של דודי רציתי רק להגיד דבר  

 שאלת שאלה, ואני אומר שכל מבנה צריכים לראות,  –אחד 

 

 בפני עצמו, הבנתי.     מר דודי אלון:

 

 בקו רווח משלו. בסדר.     מר גדי ירקוני: 
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 מצוין, ואותו איפה אני רואה? איך הוא עובד?     ודי אלון:מר ד

 

 מי?   מר מאיר יפרח: 

 

, אני רוצה לוודא 2020כל פרויקט ספציפי? מרכז מבקרים בתקציב    מר דודי אלון:

איתך ביחד, שיש לו סבסוד, אמרת צריך עובד אחד כרגע? אולי צריך להשקיע בפרסום כדי שיבואו  

 שות עוד דברים? תיירים? אולי צריך לע

 

 אבל חכה, אנחנו עוד בשלב הבינוי.   מר מאיר יפרח: 

 

ביצוע   –תוכניות  –אין אני לא עובד ככה, מה זה תחכה? אנחנו רואים    מר דודי אלון:

   עבודה. מה זה תחכה? למי אני אחכה? –

 

 שאני אביא כמה הכנסות עכשיו, כמה אנשים יגיעו באוטובוסים?   מר מאיר יפרח: 

 

מאיר, יגיע אוטובוס אחד, כל השנה יגיע אחד, לאן הכסף שלו הולך?    ר דודי אלון:מ

 לאן הולך הכסף של האוטובוס אחד? 

 

 דודי,    מר ניר ים:

 

 אתם לא מבינים את העניין.   מר מאיר יפרח: 

 

 אנחנו מבינים טוב מאוד.     מר דודי אלון:

 

מקדם אותנו במילימטר. זה   אמיר, תקשיב, זה לא מביא, זה לא   מר ניר ים:
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מעלה שאלות, זה נכון, אבל השאלות האלה חוזרות על עצמן. אז הבנו, אנחנו בסוף בני אדם  

 אינטליגנטים, הבנו לגמרי. 

 

 הבנת? אז צריך להביא נושא לדיון...     מר אמיר פלג:

 

הבנתי לגמרי מה שאלת, הבנתי לגמרי מה דודי אמר, בסוף אנחנו     מר ניר ים:

בינים, זה לא שאנחנו לא. האם יש לנו אפשרות לעשות את זה כרגע כאן ועכשיו? והאם המליאה  מ

רוצה את זה כתנאי כדי להתקדם? זה יגידו חברי המליאה. אבל לפני זה, הצוות האסטרטגי, אושרה 

 ורננה, 

 

רצינו להגיד באופן כללי, כל המתחם הזה בסוג של הקמה, באמת.    גב' אושרה גבאי: 

ס כספים מכל מיני ערוצים, באמצעות כל מיני אגפים, תכלס. אז אין תשובה ברורה לשאלה שלך.  בגיו

זה ברור לגמרי שצריך לעשות תוכנית עסקית ותוכנית עתידית, זה ברור. רק שבאמת אין תשובה. כל  

 העסק הזה בהקמה, כל מיזם נתפס בפני עצמו, אני עונה עכשיו תשובות בשם לא יודעת מי, אבל כל 

 מיזם נתפס בפני עצמו, מגויס, מגייס לעצמו כסף, לעצמו, מקדם את עצמו כך או אחרת. 

כמו שאתם רואים, זו התחלה של התחלה, גייסו קצת לשיפוץ, קצת לפה, אני מניחה שבסופו של דבר,  

זה יקבל איזה שהן מסגרות וצורה וגוף כזה או אחר. אבל השלב הזה, עכשיו? הוא שלב של ממש סוג  

 הקמה. של 

 

יש שם עסקים שמרוויחים, מה העסקים האלה עושים? משלמים     מר אמיר פלג:

 שכירות למועצה?  

 

 אתה שאלת באיזה אגף זה מתנהל.   גב' אושרה גבאי: 

 

 על המרכז מבקרים,      מר אמיר פלג:
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 לא, אני מדברת על הכול.   גב' אושרה גבאי: 

 )מדברים ביחד( 

 

יש שם? תגיד לי. לך תעשה סיור, תסתכל איך היה, עשר   איזה עסקים  מר מאיר יפרח: 

שנים אף אחד לא דיבר פה. כולם שהיו פה עשר שנים, כל העסק היה שם מוזנח כמו מאורת סמים.  

 ומה? איפה היית?  

 

 אבל הכול מאוד מבורך, זה לא קשור.     מר אמיר פלג:

 

 איזה עסקים יש שם?    מר מאיר יפרח: 

 

 שם.  יש    מר אמיר פלג:

 

 איזה?   מר מאיר יפרח: 

 

 בית קפה, שוק,      מר אמיר פלג:

 

 בית הקפה שיפץ על חשבונו,   מר מאיר יפרח: 

 

 יש המבורגרים.      מר אמיר פלג:

 

 תשמע רגע!   מר מאיר יפרח: 

 

 כן?     מר אמיר פלג:

 

אלף ₪ תמורת שנתיים ללא  200-בית הקפה שיפץ על חשבונו ב  מר מאיר יפרח: 
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 רות. זה בסדר, או לא בסדר? שכי

 

 עוד פעם, הכול מצוין, אנחנו צריכים לדעת את זה.      מר אמיר פלג:

 

 זה מצוין, בעוד שנתיים, השכירות שלו לאן נכנסת?     מר דודי אלון:

 

 חי עוד ארבע שנים, זהו, אני   מר מאיר יפרח: 

 

סכם, לא? מי עשה איתו  , אבל רגע, עשית איתו ה120אני מאחל לך עד    מר דודי אלון:

 חוזה? 

 

חברים, לדעתי, כמו שכבר חזרתי ואמרתי, לדעתי הבנו אחד את    מר ניר ים:

 השני, 

 

 זה לא בסדר, מה...?  –זה לא בסדר, עושים  –לא עשו כלום   מר מאיר יפרח: 

 

זה מבורך מאיר, הכול מבורך. אני רוצה להבין משהו מאוד פשוט, יש    מר דודי אלון:

כלכלי, אני רוצה להבין איפה מתנהלים החשבונות שלו, איפה? בחברה הכלכלית?   –מרכז חברתי כאן 

 באגף האסטרטגי, איפה?  

 

 אתה חושב שיש לי בנק לבד?   מר מאיר יפרח: 

 

 מאיר, אפשר שרננה תסביר?    גב' דנה אדמון: 

 

 אישור לבקשת החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים לקליטה בסופה . 8

 



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 66 
 

אנחנו את ההסבר על הקמת מרכז מבקרים מיצינו, אנחנו ניגשים    ים: מר ניר

קליטה  , שמדבר על אישור לבקשת החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים ל8לבקשתכם לסעיף מספר 

 בסופה. בבקשה, רננה.  

 

אני רק כן מרשה לעצמי קודם, רק להגיד מי זאת אושרה למקרה     גב' רננה גומא:

 שלא קלטתם. 

 

 לא, מה,   שרה גבאי: גב' או

 

מה את מצטנעת? אושרה היא חברת מושב דקל, הגיעה אלינו ממצפה    גב' רננה גומא:

רמון, ממקימי פרויקט מרכז המבקרים של אילן רמון, כדאי לקחת את זה בחשבון כשאנחנו מדברים  

ל כל הנושא על המרכז שלנו, ועובדת באגף שלי, גם בתחום של מורשת ומרכזי מבקרים, וגם בתחום ש

 של פיתוח סביבתי ונופי. זה חשוב שתדעו מי הדמות, היא לא נחתה פה משום מקום.

ואני כן אגיד רק באמת משפט אחד, ניר אני מתנצלת, אבל אני גונבת רגע מתוך הזמן שלי, לטובת  

מרכז המבקרים במתחם הבשור, שהיו אינסוף ניסיונות לאכלס את המקום הזה במשהו אחד,  

 פעילות אחת, מתכללת, שתיתן למתחם הזה שם אחד, ולא מצאנו פעילות כזאת.באיזושהי 

הלוואי, יש לנו עכשיו עוד מתחם אחד שמתפנה, שגם שם נדרש לאותו הדבר, ואנחנו עובדים כבר 

שנתיים על לחפש פתרונות, איך מאכלסים את זה בצורה נכונה. יש כאן הרבה מאוד מורכבויות, גם  

 מבנים, משרד החינוך, כל הסיפורים האלה.בהקשר של בעלות על ה

אני לא אכנס לפרטים, אני כן אגיד שיש תכנון מתכלל, אין אגף אחד היום, באמת, שמקים את זה, כי  

גף עוסק בהקמה של הפרויקטים שלו. אבל יש עבודה משותפת, ותיאום  יש כל מיני פרויקטים, וכל א

על זה, מנצח באמת מאיר על התמונה הכוללת.  כל הזמן בין האגפים שמתעסקים בהקמה הזאת, כשמ

אני חושבת שבסופו של דבר, נוכל להביא לקראת אולי שנת התקציב הבאה, או זו שאחריה, כבר 

איזושהי הסתכלות יותר רחבה, לא בהיבט של התקציב, כי התקציב באמת מנוהל, כל פרויקט ינוהל 

 לגופו. 
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 יים? התקציב של הפרויקט הזה ק   גב' דנה אדמון: 

 

 של מרכז המבקרים? שוב, כרגע כן, קיים תקציב הקמה,    גב' רננה גומא:

 

 זו התלונה היחידה, תקציב הקמה, טבלת אקסל, זהו. זה הכול.    גב' דנה אדמון: 

 

 למהל א שלחו לנו אותו?      דובר:

 

התקציב הוא תקציב של  לא יודעת, אבל מאיר כן פירט אותו פה.    גב' רננה גומא:

נון, יש שם תקציב של החטיבה להתיישבות ושל מפעל הפיס, זה נאמר כאן, ושל מועצת הצמחים. תכ

אלה שלושת המקורות שכרגע גויסו לדבר הזה. אנחנו עובדים כאן קצת עקב בצד אגודל, זאת  

אומרת, אנחנו כל פעם מתקדמים עוד שלב, איפה שיש לנו כסף. מה שקורה עכשיו, זה שקיבלנו כסף  

כנון, ואנחנו מתקדמים לשם, בנושא של התכנים, מה שאושרה כאן ניסתה להציג.  זהו, אז לטובת ת

 זה לעניין הזה. 

 אנחנו בעצם, אני לא יודעת אם קיבלתם את הדף החדש, נכון?  –לגבי הסעיף הבא 

 

 לא, לא קיבלנו.     גב' דנה אדמון: 

 

 המתוקן. למה, הוא לא פה?    גב' רננה גומא:

 

 הכול פה בעמוד,     מר ניר ים:

 

 איזה?    גב' רננה גומא:

 

רק שאלה אחת על הנושא הקודם, מצטער, עוד שאלה. יש גם מרכז     מר אמיר פלג:

מבקרים שהוקם במרכז הצעירים. גם מאוד יפה, גם קו המים וכו', מאוד דומה. גם שם הושקע, אני  
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 ו אותם בתוך איזה... מניח, סכום לא קטן, האם יש איזה קשר בין המרכזים? האם תעש

 

 כן, יש.  גב' אושרה גבאי: 

 

אשתך עובדת שמה ואתה לא יודע, זה לא מרכז מבקרים, זה מרכז    מר מאיר יפרח: 

 צעירים, 

 

 קודם כל תלכו לראות, זה חדש חדש, וזה מדהים.    גב' אושרה גבאי: 

 

 לא, יש שם,     מר אמיר פלג:

 

 נים. זה מרכז צעירים ויד לב  מר מאיר יפרח: 

 

 יד לבנים, נכון. אבל,      מר אמיר פלג:

 

יש הבדל ביניהם. אם אתה רוצה שאני אעשה עוד יד לבנים שם, תגיד   מר מאיר יפרח: 

  לי. 

 

אמיר, המרכז שנפתח שם, הוא מרכז הנצחה. והמוקד שם, המיקוד   גב' אושרה גבאי: 

ג של יד לבנים, כאשר זה יפתח בצורה  של התצוגה והחוויה, היא חוויית הנצחה, זה אמור היה, זה סו

 מסודרת ורשמית, כולם ידעו, תוזמנו כולם וכו'. זה פרויקט שכבר ארבע או חמש שנים רץ. 

ההחלטה של ועדת ההיגוי שם הייתה, שסיפור ההנצחה והזיכרון, של החללים של אשכול, יסופר על  

 שלבי,  באמת, אזכור לכל היישובים ולרקע מורשת ההתיישבות. ויש שם, 

 

 לכן אמרתי שזה מזכיר, זה נושאים שייכים,      מר אמיר פלג:
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כן, זה בסדר, אבל המיקוד הוא של הזיכרון וההנצחה. המיקוד שיהיה   גב' אושרה גבאי: 

במרכז המבקרים הזה, הוא מיקוד של חקלאות, התיישבות, בדגש על חקלאות חדשנית, מחקרי  

דברים שקשורים לעתיד, להווה, לאופי החקלאי של האזור,  המו"פ, תצוגה אינטראקטיבית, כל מיני

זה בפירוש אמור להיות, לתת מיקוד שונה. להשלים אחד את השני, ובהחלט שלא לסתור אחד את  

 .  8השני.  נעבור לסעיף 

 

 , 19לגבי הפרויקט של מדבר    מר ניר ים:

 

, אבל מדובר על 19ר אם אתם רוצים, אני מוכנה להציג קודם את מדב   גב' רננה גומא:

 סופה... 

 

 סליחה, חטיבה להתיישבות, הכול בסדר.      מר ניר ים:

 

 רק מי שהספיק לקרוא את החומר לפני, זה טופס אחר, אז...    גב' דנה אדמון: 

 

, מה שנשלח אליכם, היה איזה שיבוש של שני ניירות  9אנחנו בעמוד    גב' רננה גומא:

חטיבה להתיישבות, אני רק אזכיר לכם, זה גוף שהיה עד לפני כמה  שאוחדו להם יחדיו... בעצם, ה

שנים סוג של אטום חופשי, והוכפף בעקבות תביעות משפטיות בבגצים, הוכפף למשרד החקלאות, 

 ומתוך שזה, הוכפף גם לכללי העבודה של משרדי הממשלה ולנהלי הקולות הקוראים.

ש את השימושים שהחטיבה להתיישבות  המשמעות היא שאם פעם אפשר היה לנתב, או להגמי

הפנתה אליהם משאבים, היום זה הרבה יותר ממוקד, ויש מבחני תמיכה מאוד מאוד ברורים, איך  

 אנחנו ניגשים לכל קול קורא שהם מוציאים. 

הנוהל הזה, שאנחנו מדברים עליו, ספציפית, הוא חודש שיצא בחודש יוני, ואנחנו בעצם הגשנו אליו  

קשה שנבחרה על ידי החטיבה להתיישבות, ואני מדגישה, היא נבחרה על ידי כמה בקשות. הב

החטיבה להתיישבות, מתוך כמה בקשות שאנחנו הגשנו, היא שיפוצים של מבנים קיימים בסופה. אני 

רגע אגיד רק דבר מאוד ככה זה, כדי למקד אותנו, אנחנו, בדרך כלל, בבואנו להגיש גם לחטיבה 
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ות אחרים, עובדים לפי איזשהו מיקוד של יישובים שאנחנו מרגישים או שהם להתיישבות, גם למקומ

מוחלשים, או שיש להם פחות משאבים משל עצמם, או שמוקד העבודה, עם החטיבה להתיישבות,  

הוא מנופים לצמיחה דמוגרפית, ושיש להם קושי יותר גדול שם. ומחפשים איפה יכולה להיות  

 את המשאבים שאנחנו מקבלים.התועלת הגדולה ביותר, ולמקסם 

צריך להגיד בצורה מאוד זה, דנה שאלה אותי, בניגוד למה שנאמר כאן, דנה דווקא פנתה ועשתה  

שיעורי בית לפני המליאה, לפחות איתי ושאלה אותי. אז הנה אני אומרת, שאין כאן הקצבה ברורה 

מיליון ₪ של   8ים לו מראש, כמה כסף הולך למועצה האזורית אשכול. יש קול קורא, הם מקצ

מיליון ₪ האלה, אמורים להספיק לכל היישובים בארץ שהחטיבה בוחרת להכניס   8-החטיבה, וה

 לתוכנית, שזה יישובים שצריכים לעמוד בכל מיני תנאים.

אצלנו, זה יישובי הגדר, זה יישובים יותר סמוכים לגבול, וכמובן שהם צריכים גם להיות יישובים  

מיחה דמוגרפית, ושהמנוף הזה יכול לשמש, להיות אמיתי. זאת אומרת, שבתוך שסובלים מקושי בצ

 שנה, אפשר יהיה לראות דירות מאוכלסות במשפחות חדשות.

הכול כתוב לכם, אני רק ככה נותנת את הדגשים. בסופו של יום, אנחנו הגשנו מספר יישובים, היישוב 

מבקשים, זה לאשר את נוסח ההחלטה  שנבחר על ידי החטיבה היה סופה, ובעצם, מה שאנחנו 

המוצע. אני אקריא אותו: 'לאור היותו של קיבוץ סופה הנמצא בסמוך לגבול עזה, במשבר כלכלי  

וקהילתי, וכן על רקע היותו של היישוב במצב דמוגרפי המחייב התערבות מיידית...', אם אתם  

, מבקש ראש המועצה  60-את ה חברים, לא מצליחים לחצות 59צריכים יותר פרטים, תעצרו אותי, '

את מליאת המועצה להגיש את קיבוץ סופה לנוהל התמיכה של החטיבה להתיישבות, מבנים יבילים 

 .' 18-19וקיימים ותשתיות המבנים המיועדים לקליטה, לשנים 

. הצעת ההחלטה: 'מליאת המועצה מבינה את  19 -יצא ב 18רק להגיד ולציין, שהקול הקורא של 

ע מיידי לסופה ויצירת מענה מותאם לטובת קליטת משפחות, הצערת היישוב וחיזוק הצורך בסיו

הקהילה, וממליצה להגיש את סופה לנוהל התמיכה של החטיבה להתיישבות...' , זה לא לטיפול 

נקודתי, יש שם שוב טעות זה למבנים יבילים וקיימים, ותשתיות למבנים המיועדים לקליטה. אני 

 ניר.  מבקשת לתקן את זה,

 

 תודה, יתוקן.     מר ניר ים:
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 תודה.    גב' רננה גומא:

 

ועל הסעיף הזה אנחנו מתבקשים להצביע, לאשר אותו בנפרד, הוא    מר ניר ים:

לא מופיע ברשימות, קיבלנו הסבר, כל מילה נוספת מיותרת. מי בעד לאשר? תודה, מי נגד? התקבל  

 ברוב קולות, תודה. 

  

 בקשת החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים לקליטה בסופה את ולות לאשר : הוחלט ברוב קהחלטה

 

 הקמה וניהול בתי הספר היסודיים. – 669פירוט תב"ר . 7

 

רק   – 669 יש לנו פה, אני קופץ סעיף אחד אחורה, לפירוט תב"ר    מר ניר ים:

ה, בתוך רשימת  רציתי להביא לתשומת ליבכם. למעשה, ניסינו להביא פה, חברים, ניסינו להביא פ

התב"רים, את הפירוט המקסימאלי שהתאפשר לנו בכל מה שאפשר היה להכניס כחומר כתוב. מעבר  

לזה, באמת הבאנו פה שלושה עניינים להסבר הרבה יותר מפורט ובעל פה. את האחרון שמענו מרננה,  

 , כבי תיתן אותו.669יש פה פירוט. כמו שהתבקשנו לתת על תב"ר 

הספר, צרכים נוספים של בתי הספר.  ה, מדבר על הצטיידות נוספת של בתי התב"ר הזה, למעש

למעשה, הסעיף הזה, התבקשנו לתת עליו פירוט, אנחנו נותנים אותו. למעשה, המשך... אני אחכה  

 שנעמי תגמור, ואז אני אדבר, תודה. 

כי, גם מבחינת למעשה, הסעיף הזה מדבר על המשך התארגנות של בתי הספר, גם מבחינת ליווי חינו

הצטיידות. אין מדובר פה על כל שלב ההקמה, המבנים, הריהוט, הציוד, אלא רק על ההמשך מכאן 

 והלאה. הסעיף הזה כן יופיע ברשימת התב"רים, אבל חיליק יפרט אותו. בבקשה.  

 

 טוב, אני מתנצלת שלא שלחנו אותו מראש, אבל לא הספקנו.   גב' כבי שקולניק: 
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 הוא העמוד האחרון בחוברת.    מר ניר ים:

 

העמוד האחרון של החוברת, טבלה קטנה ולא גדולה. ניסינו לארגן   גב' כבי שקולניק: 

 שורות שמופיעות בתב"ר הזה, לידי קבוצות, פחות או יותר.  200-300-את כל שלל ה

ות  אז כמו שאתם יכולים לראות, פרסום לציבור, תיעוד, זה הסרטונים, זה החוברות, זה המצג

זה רוח ישראלית ומי שמכיר את טובה  –שהוכנו במהלך הזמן, ליווי צוות היגוי וצוות חינוכי 

מארגים, מעמדים, זה החברות שליוו את צוות ההיגוי, ואחר כך עכשיו, גם את   מיטלמן, שהייתה פה

 הצוותים החינוכיים של בתי הספר.

הם אמורי   2020ך ישראלי עד סוף אוגוסט , זה עבודה של חינו194התוספת, צפי של הוצאות עתידיות 

לעבוד. הרצאות, סיורים, הנחיה לציבור ולצוות ההיגוי, זה לא במאות אלפים, אבל יצאנו לכמה  

 סיורים, היו הרצאות, היו פעילויות לכלל הציבור, יותר או פחות.

דרכה לצוותים , קטנים. גיבוש, סיורים וה₪ לדברים אחרים ₪3000 ועוד  20000אבן פינה זה בערך 

החינוכיים, אז חלק מזה כבר בוצע, חלק עומד להתבצע יש להם באשדוד, נדמה לי, עוד איזו פעילות 

למורים. פרויקטור, יש פה שלושה, זו בעצם משכורת לשלושה אנשים, גם למשה מורג הפרויקטור 

את כל נושא  שעבד שלוש שנים על הפרויקט הזה, גם אישה שלקחנו לטובת הרכש של הריהוט, לרכז

רכש הריהוט בחצי שנה האחרונה, בערך, וגם אישה שעושה עיצוב סביבות למידה, שחלק מההוצאה 

שלה הולכת על התב"ר הכבד, של הבינוי, וחלק מהתב"ר הזה. זו לא כל כך המהות, ההבדל הוא לא 

 כל כך מהותי פה, כי זה בכל מקרה מקרנות המועצה. 

טקס פתיחה עם נשיא המדינה, והפנינג   –גשי הציבור, ועוד צפוי לנו מזון וכיבוד לצוותי ההיגוי ולמפ

לכלל תלמידי הקמפוס, אחרי שתיפתח שנת הלימודים. סך הכול, לכל הדבר הזה, אנחנו מבקשים 

, אבל בתקציב יש כבר מיליון וחצי שאישרנו בעבר, 1296כי מה שיצא עד היום, זה  504הגדלה, פה זה 

אלף. אנחנו נצביע על זה, כמובן, בתב"ר, אבל נתבקשנו לתת  300עוד אנחנו מבקשים הגדלה של 

 פירוט, אז זה הפירוט.  

 

 אישור תב"רים  . 9
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  אוקיי. במעבר מהיר אנחנו נבקש לאשר את רשימת התב"רים.    מר ניר ים:

 

, כבי תסבירי אותו, ורננה  19אנחנו מדברים עכשיו על תב"ר מדבר    מר גדי ירקוני: 

 ו.  תסביר אות

 

אנחנו קראנו לו  – 1197תסתכלו ברשימת התב"רים על תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

בחלק, ובחלק  19מיועדים למדבר  300אלף ₪, מתוכם  470משחקיה, מכל מיני סיבות, אבל יש פה 

 למרכז האומנים.  

 

 באיזה עמוד זה?     גב' מזל ערוסי:

 

 בעמוד עשר.    מר ניר ים:

 

, שזה 19חנו לא מצביעים, אנחנו רוצים שרננה תסביר על מדבר אנ  גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪ ממפעל הפיס שאנחנו מבקשים.  300-חלק מהייעודים של ה

 

 בעמוד עשר,    מר ניר ים:

 

 אמרתי.   1197תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . צורף דף לחומר, רננה תיתן הסבר בעל פה, בבקשה. 1197   מר ניר ים:

 

הוא פרויקט שקם על ידי יזמית שקוראים לה  19טוב, בגדול מדבר    גב' רננה גומא:

חנה ראדו, ממקאן אריקסון. היא מאסה בחיים הקפיטליסטיים, חיפשה פרויקטים שהיא תוכל  

לסייע בהם לפיתוח של עסקים חברתיים, או עסקים תורמים לקהילה, והקימה במצפה רמון מרכז  

בודה מרחוק לאנשים בפריפריה, בדגש על נשים בפריפריה,  שהרעיון שלו, בגדול שם, היה להביא ע
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 ולהכשיר אותן לתת את השירות הזה.

עורכי דין,   –במקביל, היא גם חיפשה יזמים בתוך מצפה רמון, שהיו להם כבר מקצועות חופשיים 

רואי חשבון, מעצבים גרפיים יו ניים איט, וכשהיא מצאה אותם והכניסה אותם למרכז, היא הביאה 

 ם עבודה מותאמת למקצועות שלהם. לה

כזה, שנבנה כל מרכז בזכות עצמו. מאז, הוקמו עוד שני   Give and takeאז בעצם, יש כאן איזשהו 

מרכזים. האחרון שהוקם, היה בצפת, עובדות בו נשים חרדיות, שהוכשרו לתת שירותי סייבר לשתי  

ישי, או הרביעי, תלוי אם אופקים  חברות גדולות שחנה הביאה, ולמעשה, אנחנו נהיה המרכז השל

 יעקפו אותנו. 

האפיון הקהילתי, למרות שאנחנו מאוד סמוכים, הוא מאוד שונה. הפרופיל התעסוקתי הוא מאוד  

, ממשיכים לענות לו כל הזמן, אז יש לנו תמונה  120-שענו לו למעלה משונה, ואחרי שערכנו סקר 

ל מענה בתוך פרויקט כזה, מה סוגי התעסוקה תעסוקתית די טובה, של מי האנשים שיכולים לקב

ששווה לנו לנסות ולמקד בהם קשר, וישבנו גם עם חנה וגם עם הצוות שלה כבר, והם ראו את  

 הנתונים והם מאוד מאוד נלהבים להיכנס לפה.  

גליל,   –גליל, עם משרד נגב  –זה פרויקט שהיוזמה שלו הייתה, בהתחלה, משותפת, עדיין עם נגב 

 גליל במקביל, והרעיון הוא להתניע, בגדול. –כרגע מתקדמים מול חנה ומול נגב ואנחנו 

כשעובדי המרכז מועסקים כשכירים, נדמה לי שאת זה כתבתי לכם, אז אני בכוונה רצה על זה, כדי 

שלא נתעכב יותר מדי. הדגש שכן חשוב לי לשים כאן, אליכם כנציגים של היישובים במליאה, הוא 

וצים, מאוד חולמים להצליח לייצר כאן כלכלה מקומית מקיימת, שעסקים מקומיים שאנחנו מאוד ר

 שלנו, ומפעלים מקומיים שלנו, יביאו עבודה למרכז הזה.

זאת אומרת, אם היום אתה צורך הנהלת חשבונות בתל אביב, או רואה חשבון, תביא את זה לפה. 

פה, ואנחנו ניתן את השירות ונדאג  אם אתה צורך שירותי עריכת דין במקום אחר, תביא אותם ל

שהוא יהיה שירות מקצועי. אני אומרת אנחנו, אם כי לא, כמובן, אני אנהל את זה. כרגיל, אני  

 הסטרטר ואחר כך אני משחררת.

אלף ₪,   200אלף ₪ לשנה למשך שנתיים, סך הכול  100-לפרויקט הזה, כרגע, אנחנו בעצם זקוקים ל

 מה שהיה פעם כיתת התקשורת, מי שמכיר.  ואת המבנה בבית ספר הבשור, 

לידו, אני רק אסמן לנו כאן במפה, זה אנחנו יכולים לראות כאן, אמנם היא קטנה אבל אפשר לראות,  
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זה המבנה המרכזי, שיהיה מרכז האומנים, זה האזור של מועדון מופת ומרכז המבקרים ופה המבנה  

 . 19הזה, הוא המבנה שעתיד להיות מדבר 

אני רק אגיד כמה מילים גם על המשחקייה, אנחנו בעצם הגשנו   –לקום המשחקייה  כאן עתידה

משהו מובנה שהם מביאים אותו, מי שירצה גליל, המשחקייה היא  –בקשה שוב לקול קורא של נגב 

 לראות את הדגמים, ואת המשחקים עצמם, אז אתם מוזמנים. 

 

 ג'ימבורי, לא? דומה ל זה  גב' יפה בוקובזה: 

 

זה כמובן בתוך מבנה סגור. אנחנו, בעצם,   זה סוג של ג'ימבורי,    ננה גומא:גב' ר

נדרשים להעמיד את המבנה נקי, מסודר, ממוזג והם מביאים את הקבלן ומעמידים את כל הפרויקט.  

 ובעצם, התקציב שאנחנו נזקקים לו, לטובת המשחקייה, הוא רק לצורך השיפוץ של המבנה הזה. 

 

 י יפעיל את המשחקייה?  מ   מר דודי אלון:

 

 ההפעלה היא צריכה להיות שלנו.    גב' רננה גומא:

 

 מי זה שלנו? מי?     מר דודי אלון:

 

 של המועצה, אני מניחה,    גב' רננה גומא:

 

 מרכז קהילתי?     מר דודי אלון:

 

זה יהיה של המרכז הקהילתי, כן. תראו, אני חייבת להגיד שוב שאני,     גב' רננה גומא:

אינטואיציה, רוב הפעילויות שמוקמות כאן עכשיו, יהיו כפופות, בדרך זו או אחרת, למרכז  ב

הקהילתי, פשוט כי זה האופי של המקום וכן נכון שבסופו של דבר, יהיה כאן גג אחד. אבל זה אני  

אצטרך אחר כך, שוב, כמו שאמרתי קודם על הסעיף הקודם, צריך יהיה לחשוב איך מתכללים את 
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 נכון לעשות.  זה, מה

אנחנו, כרגע, את כל הדבר הזה מקימים, באמת, בשיתוף פעולה מאוד הדוק בין האגפים, גם כדי שלא 

יתפספסו תדרים בדרך, וגם כי זה הגיוני ונכון לעשות. אבל זה קצת דומה, מי שראה את מגרש 

ט, מביאים המשחקים שהוקם ליד השוק, אז הרעיון הוא אותו רעיון, שנגב גליל מביאים קומפל

קבלן, הוא שם, הוא מבצע, אנחנו לא צריכים להתעסק בשום דבר, למעט למדוד את המבנה ולתת  

 להם את המקום.  

אלף ₪ למשך שנתיים, יתר עלויות ההקמה,   100, כמו שאמרתי, אנחנו משקיעים 19אז זהו, מדבר 

זאת אומרת, אין לנו . ועל המשרד לפיתוח הנגב והגליל 19ההצטיידות והתפעול זה על חברת מדבר 

כמעט שום סיכון לקחת פה, התהליך שהם מציעים הוא להקים ועדת היגוי שלנו, למרכז ספציפית,  

 לעשות יום חשיפה. 

יש לנו כל יום עכשיו, מאז שפרסמנו, דנית מקבלת עוד ועוד פניות של אנשים, אנחנו אוספים קורות  

  חיים. אפילו אנחנו המומים מכמות הפניות.

 

 הם בעצם יעסיקו את האנשים בשכר.    ודי אלון:מר ד

 

 כן, ממש ככה, כן. במצפה רמון,    גב' רננה גומא:

 

 הם מתחייבים כמה לשלם?    מר דודי אלון:

 

במצפה רמון העובד גם, זה קואופרטיב, העובדות הן גם שותפות    גב' רננה גומא:

 מש שנים,  שמקבלות רווחים. העסק מתחיל להניב רק אחרי ארבע או ח

 

 הם מתחייבים בארבע או חמש שנים האלה להעסיק את האנשים?    מר דודי אלון:

 

 שלהם, כן.    גב' רננה גומא:
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 תמיד מעסיקים את האנשים.    מר גדי ירקוני: 

 

הרעיון הוא לגייס מוביל או מובילה מאיתנו, מנהל או מנהלת    גב' רננה גומא:

הקמה. בונים תהליך הכשרה, יש להם מכללה שהם עובדים  מהאזור, להחליט מה יהיה תהליך ה

איתה, שמקדמת תוכניות שמתאימות לתחומים שאנחנו דיברנו עליהם, בעיקר של שירותי בניית 

אתרים, התחומים שהאוכלוסייה שלנו חזקה בהם, הם יותר תחומים אינטרנטיים. גם של עבודה  

ינטרנטי. אנחנו נעשה היכרות וחשיפה ללקוחות.  מרחוק, גם של אמזון, מהכיוונים האלה של שיווק א 

זו הפרעת הקשב שלי,  אני חוזרת, יפה זה מה זה מעצבן, ממש סליחה, אני חיכיתי פה מה זה בנימוס. 

 זה לא אתם, זה אני. 

אני אחזור ואגיד שמה שהכי חשוב לי, זה שתפיצו בסביבה שלכם, שאנחנו רוצים שגם עסקים  

ן עבודה, כי זה יהיה השוס מבחינתנו. אנחנו עוד נפרסם ונעשה חשיפה ומפעלים מקומיים יביאו לכא

 מסודרת למפעלים כאן, אבל אני אומרת את זה כבר עכשיו כקריאת כיוון.  

 

 את חייבת הסבר הרבה יותר ברור.   מר חנניה אווקרט: 

 

 יהיה הסבר יותר ברור.     גב' רננה גומא:

 

 יהיה, יהיה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני אומרת את זה כקריאת כיוון. כמו שאמרתי, חנה גם מתחייבת     נה גומא:גב' רנ

להביא קליינטורה שלהם, זה לא הכול בנוי עלינו. אבל זה יהיה מאוד יפה, אם נצליח לייצר כאן, לא  

 רק להצהיר על כלכלה מקומית מקיימת, אלא גם לעשות אותה. 

 

לומים למליאה, ועוד לא הצלחנו כל עוד הכיבוד מגיע מקיבוץ ע   מר דודי אלון:

 למצוא ספק מקומי, אנחנו בבעיה גדולה.  
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 בדיוק.    גב' רננה גומא:

 

 אז לאט לאט.    מר דודי אלון:

 

איי רסט מיי קייס. עכשיו רגע, אני רק אגיד משהו על מודל כלכלי, יש    גב' רננה גומא:

, שהנגזרת שלו היא של מספר  19מודל כלכלי ראשוני מאוד שהתחלנו לעבוד איתם, עם מדבר 

העובדים שהם יצטרכו להעסיק ולהכשיר. זה הפלאג נאמבר שאיתו, זה המשחק שאיתו בודקים את 

 המספרים.

אלף ₪ שלנו, והמבנה  200 -עובדים, כי לזה יספיקו כרגע ה 11כרגע, המספר שעליו מתייצבים, הוא 

אנחנו לא נדרשים לקפוץ מעל הפופיק. בגישה שמרנית. זאת אומרת, הם רוצים כרגע ללכת במצב ש

עובדים, וידרשו להשקיע   11-הם ישקיעו את יתרת הסכום. זאת אומרת, אם יהיו עוד עובדים, יותר מ

עושה את זה. זאת אומרת, התוכנית כרגע שקיימת אצלי, היא תוכנית   19בהכשרה שלהם, זה מדבר 

 אלף ₪ שאנחנו צריכים להשקיע.   200-מה

 

 ראיתי שיש מיליון שקלים...    מר דודי אלון:

 

אנחנו לא  –לא, זה נגב גליל נותנים להם לטובת הכשרות. זה לא שלנו    גב' רננה גומא:

 רואים מזה שקל. אנחנו לא, 

 

 אנחנו לא יודעים כמה מתוך העלויות הולך להכשרות לאנשים שלנו.     מר דודי אלון:

 

מזאת, היה לנו איזשהו שיח על לקדם,  הכסף לא עובר דרכנו. יתרה   גב' רננה גומא:

שחלק מהמאצ'ינג שלנו גם לא יהיה במזומן, אלא יהיה דרך הכשרות שאנחנו כבר נותנים. אנחנו  

 בודקים את זה, זה לא כזה פשוט. נגב גליל הם משרד מאוד קפדן ומאוד זהיר. 

 

איזו הכשרה   תני דוגמא אחת, אחת. תני דוגמא אחת על עובד שמגיע,  מר חנניה אווקרט: 
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 הוא מקבל? 

 

יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, היא מנהלת חשבונות שיש לה     גב' רננה גומא:

תעודה כבר, והיא לא עובדת, או שהיא מחפשת עוד עבודה, היא עובדת כעצמאית ומחפשת עוד 

  עבודה, ואנחנו נביא לה עבודה מרחוק. מי שיספק לה את זה, 

 

 לה משכורת?   ותספקו  מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' רננה גומא:

 

 על חשבון מי יהיה?    מר חנניה אווקרט: 

 

, אני מקווה שלנו יקראו 19על חשבון המפעל הזה שקוראים לו מדבר    גב' רננה גומא:

לו  מדבר אחר, כרגע זה שם זמני. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, היא שבאמת יבוא מישהו שאין 

למשל בהנדסאות  איזו הכשרה ספציפית, או שיש לו איזושהי הכשרה בסיסית, נניח במצפה רמון, 

מחשבים, בטכנאי מחשבים, יביאו לכאן הכשרה לטובת עשרה עובדים, לחברת סייבר, שרוצה היום,  

 בבאר שבע, דרך אגב, יש אינסוף חברות שמחפשות. 

ההייטק, בין כמות העובדים שהם מחפשים, לבין  צריך להבין, זה מדהים, יש פער עצום בשוק של 

המצאי, שזה מאוד מוזר. והרעיון הוא, שאפשר לתת לזה פתרונות, באמצעות עובדים בפריפריה, ולא 

 באמצעות עובדים בהודו.  

 

 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, זה בגדול על רגל אחת הפרויקט. תקבלו עדכונים, כשנתחיל לרוץ.   גב' רננה גומא:
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 הרעיון הוא לפתוח בינואר. 

 

 בהצלחה. רעיון יפה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 בואו נתקדם עם התב"רים.     מר ניר ים:

 

תתחילי מלמעלה, אחרי זה נגיע לתב"ר הזה. אנחנו מתחילים     מר גדי ירקוני: 

 ברשימת התב"רים, חבר'ה. 

 

שמיעה, במקרה הזה, זה לא לפי נגישות  - 1174. תב"ר 10טוב, בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

₪ מקרנות המועצה, כי עד שמגיעות ההרשאות, תמיד אנחנו  10000הרשאה, אלא אנחנו פותחים 

צריכים להתחיל לעבוד. אנחנו צריכים שיהיה לנו תקציב התחלתי להנעה, אז אני מבקשת את אישור 

 שות.  ? תודה. נגד? אולי עוד משפט אחד על נגי1174המליאה. מי בעד תב"ר 

נגישות, בדרך כלל, זה משהו שיש ממונה נגישות, שנפגש עם המשפחה של הילד, עם הילד, עם בית 

הספר, עם המורה, עם כל הצוות החינוכי. מתווים מתווה, מבקשים בקשה ממשרד החינוך, משרד 

החינוך מאשר, ואנחנו בדרך כלל פותחים את התב"רים, או מגדילים אותם, על בסיס הרשאות של 

  ₪, תודה.   10000משרד החינוך. פה זה איזה כסף ראשוני, שיהיה לנו להנעה של התב"ר, 

 

 ₪. 10,000נגישות שמיעה בסך  – 1174: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 מקור מימון: קרנות המועצה

 

 כבי, אפשר לדלג לתב"ר של האסטרטגיה?     גב' רננה גומא:

 

 ה? אני מוכנה. איזה תב"ר ז  גב' כבי שקולניק: 

 

 . 1201   גב' רננה גומא:
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 פשוט רננה צריכה ללכת,  – 1201  גב' כבי שקולניק: 

 

יש לי ילד חולה בבית, והוא נשאר לבד, כי הבייביסיטר הלכה    גב' רננה גומא:

 לזומבה. 

 

 רננה תסביר.  – 1201תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

חנו מנסים לנהל את תקציבי ההעצמה  אוקיי, אז לנו, בגדול אנ   גב' רננה גומא:

גליל ומהחטיבה להתיישבות, באמצעות תב"ר כדי לאפשר לדבר הזה   –הקהילתית, שמגיעים מנגב 

להיות המשכי. מה שקורה הרבה פעמים, שמכניסים תקציבי העצמה קהילתית, והם היו הרבה זמן  

 בסעיף תקציבי של האגף האסטרטגי, אז למעשה לא הצלחנו תמיד לממש. 

הסעיף הזה מיועד, בגדול, לכמה שימושים, שימוש אחד מאוד גדול, זה פרויקט יועצים, שכל  

היישובים נהנים ממנו. יש שם כמה שימושים שאנחנו עושים לטובת הפעלה של פרויקטורים בתוך  

היישובים. שוב, ביישובים שהם יישובים יותר חלשים, או שיש להם פחות משאבים, ובגדול אנחנו 

בקשים לאפשר לנו לעבוד דרך התב"ר הזה, על השימושים האלה. פירוט שימושים, נדמה לי  פשוט מ

 שיש פה, לא? 

 

  .22ובעמוד  20יש בטבלה בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

רננה, תוכלי רק להסביר איך עשיתם את התעדוף למשהו מסוים ולא      מר אמיר פלג:

 נעשו? לפי איזה קריטריונים וכו'? משהו אחר, ומי, כאילו איך כל ההחלטות האלה 

 

אז אני אגיד שוב, בנושא של החטיבה להתיישבות, של חברה וקליטה,     גב' רננה גומא:

שזה הסיפור הראשון, מי שעושה בסוף את ההחלטה, זה החטיבה להתיישבות. אנחנו עושים את  

שמרתי את זה פה,  ההגשות, על בסיס קריטריונים שלהם. יש להם מבחני תמיכה מאוד מסודרים,
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אבל מפאת הזמן, אני מציעה, מי שרוצה, יש לנו את הקריטריונים, תבואו לראות. יש ניקוד מאוד  

 מאוד מסודר ומאוד מאוד ברור. 

 

 זה גם פורסם, זה גם בחומר. מעמוד...   גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו מנגישים ליישובים את הקולות הקוראים,     גב' רננה גומא:

 

 בערך.   15זה מעמוד   שקולניק:  גב' כבי

 

כמו שאנחנו עושים תמיד, בשיח עם היישובים, אנחנו מחליטים איך     גב' רננה גומא:

להגיש, את מי להגיש ועל כמה. זה משהו שהוא במשא ומתן עם היישובים, אני חושבת שרוב מנהלי  

ת האינפוטים שלה. אני היישובים היום, אם לא כולם, מכירים את זה. ששוב, החטיבה נותנת גם א

לא חושבת שיש כאן איזה הפתעות, ביישובים שלנו, אבל אם יש, אז תגידו, אני מוכנה לנסות להסביר  

 אותם. לגבי, 

 

 הסעיף של שיווק משותף לטובת תמיכה...     גב' דנה אדמון: 

 

 שיווק משותף, אנחנו מתכוונים, נדמה לי שהצגנו את זה פה באיזשהו   גב' רננה גומא:

 שלב, 

 

 כן, בתוכנית העבודה שלכם.    מר גדי ירקוני: 

 

נכון? הצגנו את זה בתוכנית העבודה. אנחנו מתכוונים ממש בקרוב,     גב' רננה גומא:

שיווק לכל ישובי אשכול יחד. לעשות איזשהו מיתוג מחדש של אשכול,  להתניע פלטפורמה שתעשה 

רמה הזאת לטובת שיווק. הגענו לתובנה  ודרכה גם לשווק, לאפשר ליישובים להשתמש בפלטפו

שהרבה מאוד פעמים, אנחנו הפכנו להיות סוג של נתב, והאפיונים בין היישובים, כאילו יש תחרות,  
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יש תחרות בין היישובים, למעשה, בסוף לכל יישוב יש גם אופי אחר ותרבות  –זה בסדר, אפשר להגיד 

גנון שיודע לעשות את המיון הזה מראש,  אחרת וההתמיינות היא טבעית ואם נצליח לייצר מנ

יישובים כדי לבחור, אלא למקד אותו ביישובים שיותר  20ולאפשר לנקלט לא להתרוצץ בין 

מתאימים לו בפוטנציאל, אנחנו כנראה נצליח לאפשר יותר קליטה ביישובים, וגם לתת ליישובים את  

 ההזדמנות להשתמש במנוף הזה. 

לם, ללא יוצא מן הכלל, משקיעים לא מעט אנרגיה, זמן וכסף בשיווק, כל היישובים, לדעתי כמעט כו

וכל היישובים שלנו נמצאים היום באיזה שהם הליכים של קליטה וצמיחה גיאוגרפית, ופנינו וביקשנו  

 להקים איזושהי פלטפורמה. 

פחות שני אני חייבת להגיד שמה שקיבלנו, לדעתי, זה טיפה בים, יחסית למה שצריך, אבל גם מצאנו ל

ספקים שיודעים לתת מענה בסכומים האלה. אנחנו מחפשים את השלישי, לטובת הנוהל.  אבל זה 

 הרעיון. 

 

בסעיף הוחלט לתת ייעוץ ארגוני ליישוב אחד על פני יישוב אחר? היה      מר אמיר פלג:

 איזה, 

 

חבל  לזה גם יש קריטריונים מסודרים, אנחנו יושבים מדי שנה,    גב' רננה גומא:

שאושרה הלכה, כי היא מרכזת גם את הפרויקט הזה, זה בהובי שמתי עליה. יושב צוות שלנו, עם כל 

אחת מהנהגות היישובים, גם אלה שלא בתוכנית, ומברר איתם מה התהליכים שיכול להיות שהם  

 מתאימים, מה יכול להיכנס, ובהתאם לזה יש לנו אלכסון שעות, שאנחנו...  

 

פרויקטור לכפר הסטודנטים בניר עוז,   –רננה, יש פה שני דברים, אחד    מר דודי אלון:

 קודם כל נשמח לשמוע מה זה כפר סטודנטים,  

 

 הועבר כאן במליאה הקודמת נדמה לי, או זו שלפניה.    גב' רננה גומא:

 

 אה.    מר דודי אלון:
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 תגידי לו עוד פעם מה זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נוספת, פרויקטור לגרעין הראל.  ושאלה   מר דודי אלון:

 

 כן, גרעין הראל לא רוצים להיות פה.     מר אמיר פלג:

 

 זה אני לא אסביר, זה מישהו אחר יסביר.     גב' רננה גומא:

 

 אני אסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

 יופי.    גב' רננה גומא:

 

 אנחנו רק צינור.     מר גדי ירקוני: 

 

 תיישבות חייבה אותנו, החברה לה  גב' כבי שקולניק: 

 

כבי, אנחנו רק צינור, וזה לא מפריע למה שאנחנו עושים לזה שהם     מר גדי ירקוני: 

מי שרוצה הסבר יותר מדויק, יקבל ממני אחרי זה, לא רוצה את כולם לסבך  צריכים לצאת מפה. 

 בזמן מיותר. 

 

ם, נכון. מתנצלת, מה הייתה השאלה לפני גרעין הראל? כפר סטודנטי   גב' רננה גומא:

הפוקוס כבר לא במיטבו. כפר הסטודנטים הוא פרויקט שהביאה, שוב, החטיבה להתיישבות, 

במסגרת קול קורא של פיתוח פרויקטים מחוללי שינוי, כשהדגש היה על להקים או כפר סטודנטים,  

 או מכינות קדם צבאיות וכן הלאה, שימנפו אוכלוסיה צעירה ביישובים.  

וי הנאות, אני לא ניהלתי את השיח הזה עם ניר עוז. השי יעיד שאני לא נביאה בעירי, רק למען הגיל
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 אף אחד לא מקשיב לי שם ממילא, נכון? רק בגילוי נאות, שלא יהיו אי הבנות. 

בעצם, החטיבה חיפשה כאן יישוב, החטיבה הגיעה יחד עם עמותה שנקראת קדמה, שיש לה בעצם,  

ים כפרי סטודנטים, לקדמה יש, קדמה כלולה בתקנה. הם הגיעו יש תקנה בחוק, למי מותר להק

לחפש כפר סטודנטים בעוטף עזה, והם רצו באשכול, מרוחק. לא ללכת על הקל והבטוח קרוב לספיר,  

 אלא לחפש משהו שהוא מרוחק, אבל הם חיפשו משהו ברדיוס של חצי שעה נסיעה.

ה. הם עשו סיבוב בכל היישובים האלה, ובסוף  זה אמר שבעצם, רק יישובי הפרסה וצפונה נכללים בז

בחרו בניר עוז, בגלל שהיו שם את המבנים המתאימים. הם לא ידעו למה הם נכנסים, אחרת הם לא  

 היו בוחרים.  

בסופו של יום, הרעיון הוא לאכלס את המקום הזה בשלושים סטודנטים שמתגוררים בשכר דירה 

סטודנטים שהם  30חטיבה משקיעה שם שיפוץ, שמשולם לחטיבה להתיישבות בהתחלה, כי ה

 לומדים בספיר, בבן גוריון, במכללת קיי, ווטאבר, ברדיוס הזה. 

 

 מתי זה יוצא לפועל, לפי הזה?    מר דודי אלון:

 

 עכשיו, בתחילת שנת הלימודים הקרובה.     גב' רננה גומא:

 

נמנעים? אושר ברוב  ? תודה. נגד?1201עוד שאלות? מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ללא מתנגדים.   קולות.

 

 .  1201את תב"ר לאשר ברוב קולות  : הוחלטהחלטה

 

 200שיפוצים במוסדות חינוך.  -בית ספר  -, נווה 1182נעבור לתב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪ לכל בית ספר. בנווה יש בנים, יש בנות. המקור הוא מפעל הפיס. מי בעד תב"ר  100אלף ₪, 

   ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. אושר פה אחד.1182

 

שיפוצים במוסדות חינוך, בסך   –בית ספר  –נווה  – 1182: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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 אלף ₪. 200

 מקור מימון: מפעל הפיס  

 

 ?  13הדף הנפרד שמדובר על הסברים, זה דף     מר אמיר פלג:

 

מרת שזה לא מספק, אבל זה המקסימום שיש  כן. אני הבנתי ממה שא  גב' כבי שקולניק: 

 לנו. 

 

 שאלתי, בסדר.      מר אמיר פלג:

 

 , 27לא, רגע, יש פירוט, יש בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 27עמוד    מר דודי אלון:

 

ריכזנו את כל הפניות שהיו לנו למפעל הפיס. השתדלנו להסביר את   גב' כבי שקולניק: 

. גדי אמר במליאות הקודמות, וגם בהנהלה, שלגבי השנה הבאה, אנחנו  זה הכי ברור שאנחנו יכולים

 נבנה את זה מראש אחרת, אנחנו נעשה את זה בקולות קוראים, ליישובים,  

 

 חלק.    מר גדי ירקוני: 

 

חלק בקולות קוראים. בכל מקרה, אם אתם רואים למה זה מיועד, אז   גב' כבי שקולניק: 

דות חינוך, או לרכישת מחשבים, ויש פה גם חלק שאנחנו עכשיו נצביע  זה הכול מיועד או לשיפוץ מוס

עליו כן או לא, של שיפוצים במבני תרבות ואמנות, וכדומה. אבל הרוב, באמת, לפרויקטים של 

 המועצה, כאלה ואחרים. 

אלף ₪,  741, יש את אותו הדבר על תקציבי משרד הפנים, כאשר השוטף שבהם זה 29וגם, בעמוד 

, שעליהם כבר החלטנו וכבר הצבענו, וכבר הקמנו  5628ם המיוחדים של עוטף עזה, זה עוד והמענקי
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 תב"רים. אנחנו כבר מקבלים אותם עוד מעט.  

  ?1089מי בעד תב"ר  – 1089אנחנו בתב"ר 

 

 רק אפשר לקבל עליו הסבר קטן? סגרו את בית ספר...    מר דודי אלון:

 

, זה 1089שבתי שאנחנו עוד על נווה, סליחה. תב"ר אוקיי, סליחה, ח  גב' כבי שקולניק: 

פרויקט שהותחל כבר לפני לא יודעת, שנה, שנתיים, שלוש ונתקע מפאת חוסר בתקציב. מדובר על 

 התאורה של מגרש הכדורגל ביובלי הבשור. 

 זה נכון שעכשיו בית הספר נסגר, אבל עדיין יש שם די הרבה חוגים, ודי הרבה פעילות, 

 

 חשבתי שזה המגרש בתוך בית הספר, זה הכדורגל, מאחורי הבריכה.     לון:מר דודי א

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 הבנתי.    מר דודי אלון:

 

 המגרש הגדול של הכדורגל מאחורי הבריכה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 שמי משתמש בו?     גב' דנה אדמון: 

 

  מליץ לאשר את זה, משתמשים בו חוגים והפעלות, מי שה  גב' כבי שקולניק: 

 

 חוגים של המועצה?     גב' דנה אדמון: 

 

 חלק של המועצה, וחלק לא של המועצה.    גב' כבי שקולניק: 
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 השאלה היא אם המועצה בשימוש. אלה שלא, בסדר, אין שום בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה חלק לשימוש המועצה, וחלק לא בשימוש המועצה.   גב' כבי שקולניק: 

 

אני רוצה להגיד, חבר'ה, הושקע שם כבר מאה אלף ₪, חשבו שזה     י ירקוני: מר גד

יספיק לפרויקט. היום יש שם אנשים שלא כולל הפעילות של בית הספר, אבל יש שם פעילויות  

 100אלף ₪ וכבר הושקעו שם  80שמשתמשים שם בשעות אחר הצהריים ובלילה. בגלל שזה רק עוד 

 אלף ₪, 

 

 כתוב.  220    מר אמיר פלג:

 

 . 220התקציב   גב' כבי שקולניק: 

 

לפי דעתי, הגדלה בשמונים. אנחנו נבצע את   80עכשיו הוא עוד    מר גדי ירקוני: 

ההגדלה. אני אומר עוד פעם, אנחנו בתהליכים לראות מי הולך להשתמש במתקן הזה, גם אחרי 

חשמל וגם את האחזקה שלו,  שהמועצה תעזור. אנחנו נדאג לזה, שמי שמשתמש בו, גם ישלם את ה 

 אם זה לא יהיה פעילויות של המועצה. 

 

 זאת אומרת, המועצה לא תשתמש במקום הזה.     מר דודי אלון:

 

 לא, אני לא אמרתי בוודאות שלא. אם המועצה, אמרתי,    מר גדי ירקוני: 

 

 אם מישהו אחר ישתמש, הוא ישלם עלויות.     מר ניר ים:

 

 ק. אם מישהו אחר ישתמש, הוא ישלם,  בדיו   מר גדי ירקוני: 
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 אבל יכול להיות שהמועצה תשתמש בזה גם.     מר דודי אלון:

 

 כן, יש להניח. אנחנו בשיחה עם אשחר, אחראית על,    גב' כבי שקולניק: 

 

 אתה רואה שאנחנו אומרים בזהירות.    מר גדי ירקוני: 

 

ת, בתוך המסגרת של בית אם תהיה שם מכינה, למשל, מכינה צבאי  מר מאיר יפרח: 

 הספר שיתפנה, היסודי, אז יכול להיות שהם יחזיקו גם את המגרש וישתמשו גם. 

 

 אבל זה יותר מארבע שנים, מה אכפת לך?     מר דני ברזילי: 

 

אני אגיד לכם מה דודי שואל, היום יש שם חוג פרטי, החוג הפרטי     מר גדי ירקוני: 

 תמש שם.  הזה ישמש על המים והחשמל שהוא מש

 

 סוכם איתו? סגור איתו?     מר דודי אלון:

 

 יסוכם איתו. לא יהיה טוב,    מר גדי ירקוני: 

 

 קודם כל ישלם, אחר כך יסכם. יאללה, בסדר.     מר דודי אלון:

 

 אני הבנתי את השאלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר.  1189מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בשמונים אלף ₪.   1189: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר לטההח
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בני נצרים, כמו שקודם היה נווה, עכשיו זה בני נצרים,   – 1184תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪ לכל בית ספר, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? אושר.  100בנות,  –בנים 

 

 אלף ₪.  200רים, בסך בני נצ – 1184: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

מרכז מבקרים, היה לנו פה סשן ארוך עליו, אני אוהבת להתנצל שאני    גב' כבי שקולניק: 

מתפרצת, אבל אני לא בטוחה, אתם לא צריכים לקבל את ההתנצלות שלי, אני לא צריכה להתפרץ.  

 ? אוקיי, נגד? נמנעים? נגד? אושר. 1058מי בעד תב"ר 

 

   1058תב"ר  את אשר: הוחלט פה אחד להחלטה

 

?  1197רננה הסבירה עליו כרגע. מי בעד תב"ר  – 1197תב"ר  –הנדסה   גב' כבי שקולניק: 

 נגד? נמנעים? אושר.  

 

   1197: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

טוב, פה אני קצת מתלבטת, אנחנו נמחוק אותו.   –הזנה  – 1200תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

להקים אוהל להזנה, בסופו של דבר זה לא הסתייע. החלטנו בכל זאת להשאיר   , התכוונו1200תב"ר 

 ולא לשנות, לבקש שינוי ייעוד ולהסב אותו לתכנון, כי אנחנו יודעים שבין כה, כשנרצה לתכנן,  אותו, 

 

 רגע אני...    מר גדי ירקוני: 

 

 גגדי, תסביר אתה.    גב' כבי שקולניק: 
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תהיה הזנה השנה. תהיה ויש  –ים בשני שלבים להזנה, א' אנחנו יוצא   מר גדי ירקוני: 

כבר הרבה ילדים שרוצים, דרך אגב. אנחנו עושים את זה בינתיים במקומות שהם פנויים. אבל תוך  

שלוש הקרובות. תוך כדי זה,  –כדי זה, יש מקומות פנויים בבתי הספר. תוך כדי זה, זה לשנתיים 

שיהיה חדר אוכל, אם יוכלו, ונראה שיש לזה באמת תופס אור,   אנחנו יוצאים לתהליכי תכנון למקום

ובאים הרבה ילדים זה ירצה להיות מאורגן, זה לא יכול להישאר במקום שאמורות להיות כיתות.  

 של המקום הזה. תכנון עולה כסף היום.   ואנחנו יוצאים, כבר עכשיו, לתכנון 

 

 יש איזה שהם מיקומים רלוונטיים?   רק שאלה לפני, היום ברדיו שיש,   מר דודי אלון:

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא משהו מופרך.     מר דודי אלון:

 

לא, היום יש פרח אחד בניצני אשכול שהוא הולך לשרת את חדר     מר גדי ירקוני: 

 האוכל לאכול בצהריים.  

 

 של כל הקריה?      דוברת:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה רק להזכיר שכל מי שמצביע, בבקשה, שוועדת היגוי של בתי    גב' דנה אדמון: 

, המליצה שהתכנון יכנס לתוך התכנון האדריכלי כבר אז. אם היו מקשיבים  7הספר, ועדה מספר 

 אלף השקלים האלה.  300להמלצות של ועדת ההיגוי, יכול להיות שהיינו מונעים את 

 

 ים להוסיף כסף. לא נכון, היינו צריכ   מר גדי ירקוני: 
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על תכנון של עוד מבנה אחד, במסגרת הרבה מבנים   300כנראה שלא    מר דודי אלון:

 ביחד. 

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר.  1200מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני נגד.    גב' דנה אדמון: 

 

 הזנה.  -  1200: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

, אני קודם הטעיתי אתכם כשאמרתי על מענקי הפיתוח, 571תב"ר   ק: גב' כבי שקולני

אני כבר כל כך, חשבתי שכבר אישרנו אותם, אני רואה שהם מובאים פה עכשיו לאישור. אנחנו,  

ממענקי פיתוח של משרד הפנים, קיבלנו החלטה לחלק את זה בין שני פרויקטים גדולים שלנו. אחד,  

 ני זה אולם הספורט היסודי החדש.  זה מחליף קרנות מועצה, זה לא,  זה אולם החוגים הממוגן, והש

 

 מה ההבדל? יש שני אולמות חדשים?    מר אמיר פלג:

 

לא, לא, לא, אולם חדש בונים עכשיו אולם ספורט. ויש את אולם    מר גדי ירקוני: 

 החוגים, זה האומנויות. מה שבונים עכשיו, זה האומנויות. 

 

בונים עכשיו מרכז אומנויות שיהיה בו המחול, ובעתיד יהיה בו גם   גב' כבי שקולניק: 

המוסיקה, זה כבר בונים את זה עכשיו. אנחנו בזמנו תקצבנו את זה בקרן מועצה, מה שאנחנו 

מביאים פה עכשיו, למליאה, זה להחליף את הקרן במענק פיתוח של משרד הפנים, לשחרר לקרן 

 . נגד? נמנעים? אוקיי. ₪, מי בעד? תודה 2,485,000בחזרה 

 

 מענק פיתוח של משרד הפנים  – 571: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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מבנה חדשנות רב תכליתי, אני ככה קצת מקדימה את   – 1107תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

  6המאוחר שהולך לבוא במליאה הקרובה. אנחנו רוצים לקחת הלוואה לטובת המבנה הזה, של 

 מיליון ₪. 

כשיו אני רוצה להגיד, הסיבה המרכזית שאנחנו רוצים לקחת את זה עכשיו, ולא בעוד חצי שנה,  ע

נגיד, כשנתחיל לבנות את המבנה, זה קשיים תזרימיים די גדולים שיש לנו עכשיו, בגלל הפרויקט של  

 בית הספר. הפרויקט הזה של בית הספר, וגם המבנה החדש.

עכשיו משלמים בסביבות עשרה מיליון ₪ לקבלן, חלק לקבלן   אתם רואים, הוא צומח, אני כל חודש

מיליון   7-8של בית הספר, חלק לקבלני אחרים של תשתיות וכדומה, אבל לקבלן של בית הספר, בערך 

₪ כל חודש. זה הרבה מאוד כסף, אנחנו השתמשנו כבר בדי הרבה מהחסכונות שהיו לנו, אבל לא  

זה כסף תזרימית, זה קושי תזרימי, כי אנחנו אמורים לקבל   בכול, אנחנו מנסים לשמור על עצמנו.

גליל, הרבה   –את זה ממשרד החינוך, ממשרד התחבורה, ממשרד הפנים, כל המשרדים שותפים, נגב 

 משרדים שותפים בכל הפרויקט הזה. 

אני רציתי להציג את זה פה במליאה הקודמת, ולא הגענו ולא הספקנו, אז אולי בהזדמנות אחרת.  

 בל ההלוואה הזאת, אנחנו צריכים אותה עכשיו, כדי לפתור את הבעיה התזרימית עכשיו. א

בשביל לקבל הלוואה ממשרד הפנים, אנחנו גם צריכים להגיד לאיזו מטרה, אז המטרה הזאת של  

מבנה רב תכליתי, גם הוחלט עליה כבר מזמן, לפני שנה, או שנתיים אפילו, הוחלט שמקימים מבנה 

 חדשנות רב תכליתי, כאשר רוב רובה של ההשקעה תצטרך לבוא מתורמים, כזה, מבנה 

 

 רגע, פה תעצרי שנייה, יש כבר תורמים?     מר דודי אלון:

 

לא, רגע, רגע, דודי, שאלת שאלה שאני רציתי לבקש... המליאה     מר גדי ירקוני: 

דולר הראשונים, הקודמת החליטה שהמבנה הזה יתחיל להיבנות רק ברגע שיביאו את המיליון 

 ואחרי זה אנחנו נביא מיליון והם צריכים להביא עוד שני מיליון.

כבי בינתיים שמה שם את ההלוואה, לא יתחיל להיבנות המבנה הזה מהכסף הזה, עד שלא נביא את  

 הכסף של, 
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 אבל הכסף הזה הולך לתזרים עכשיו, הוא לא הולך למבנה.    מר דודי אלון:

 

תקשיבו מה אני אומר. בתב"ר, הוא כבר צבוע לפרויקט. הפרויקט,    מר גדי ירקוני: 

 לא יוצא ממנו שקל אחד, מהכסף הזה, לפני שהוא יביא את הכסף מהתרומות שצריך. 

 

 זאת אומרת, נכון לרגע זה, עדיין אין תרומות.     מר דודי אלון:

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

ה של שישה מיליון, ועוד כמה חודשים זה  אנחנו ניקח עכשיו הלווא    מר דודי אלון:

 יחזור לקרן, לתב"ר הספציפי הזה. 

 

 או שכן, או שלא.     דוברת:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה יחזור, מה זה או שכן, או שלא.    מר דודי אלון:

 

 כן, תזרים יחזור.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אי פה, זה לא תזרים. יש הבדל בין תזרים ל... זה חשבונ   מר גדי ירקוני: 

 

 כמה אנחנו אמורים לקבל מכל המשרדים?   גב' נעמי סלע:

 

מיליון ₪. אנחנו   17-16אנחנו בינתיים, הפרויקט הזה אמור להיות בין   גב' כבי שקולניק: 
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 מיליון דולר לתרומות, שזה כמה זה?   3מטפלים, בשלבים די מתקדמים של טיפול, בקבלת 

 

 יים הדולר ירד.  בינת   מר דני ברזילי: 

 

 המועצה לא אמורה לשים יותר ממיליון דולר.     מר גדי ירקוני: 

 

 המועצה אמורה לשים מיליון דולר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מיליון, מיליון ומשהו.     מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו תראו, גם אם לקחנו עכשיו הלוואה, שישה מיליון ₪ וייעדנו   גב' כבי שקולניק: 

קט הזה, ומסיבות כאלה או אחרות, הוא לא יצא לפועל, מה שלא יקרה, הוא יצא לפועל,  אותה לפרוי

 אבל אולי הוא לא יצא, אפשר להסב. הלוואות אפשר להסב. 

 

 מיליון ₪?   6מתי הוא יחזור חזרה למקום שלו, להמתין לתרומות?    מר דודי אלון:

 

 הכסף המסומן?    גב' כבי שקולניק: 

 

 ן. כ   מר דודי אלון:

 

 –אני מקווה שאנחנו נצא מהלחץ התזרימי הזה בסביבות ינואר   גב' כבי שקולניק: 

 פברואר בשנה הבאה. עד שיהיה את החשבון הסופי של בית הספר,  

 

 מיליון ₪ האלה, אמורים לחזור חזרה עד פברואר.   6-זאת אומרת, ה   מר דודי אלון:

 

צבע, אין לו ריח, מה אני אעשה, הוא  הכסף אין לוכן, משהו כזה.   גב' כבי שקולניק: 
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 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1107מתגלגל, הוא זורם, זו המשמעות שלו. מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 .מבנה חדשנות רב תכליתי   – 1107תב"ר : הוחלט פה אחד להגדיל את  החלטה

 

, על הצבענו כבר. הנדסה, אולם ספורט, מה שהסברתי קודם 1201  גב' כבי שקולניק: 

תקציבי פיתוח של משרד הפנים, אבל הפעם זה לא חוזר לקרן, כי לא לקחנו מהקרן, כי אנחנו רק 

אלף חוזר לקרן. אבל יש פה כסף של הטוטו, והכסף כספי פיתוח   100עכשיו מקימים אותו, למעשה, 

ז מי  של משרד הפנים, להקמת אולם ספורט חדש שעוד לא התחילו להקים, אבל יתחילו די בקרוב. א

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1033בעד תב"ר 

 

 .  1033: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

גן ילדים כרם שלום, זה בעצם כספי תכנון. בשביל שאפשר יהיה   גב' כבי שקולניק: 

להתחיל לתכנן תב"ר בכרם שלום, הכוונה היא לבקש ממשרד החינוך, בשנה הבאה, להקים גן בכרם  

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר.1202בעד תב"ר שלום, מי 

 

 כרם שלום הקמת גן.  – 1202: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 669הסברנו קודם. מי בעד תב"ר  – 669תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 הגן שמקימים,     גב' דנה אדמון: 

 

אופן זמני, שהקמנו, הוא בשביל ילדי  הגן שמקימים, סופה, עכשיו ב  גב' כבי שקולניק: 

כרם שלום. לא הספיקו להקים השנה גן בכרם שלום, זה היה לוח זמנים צפוף מדי, והגן הזה, שהוקם 
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 בסופה, ישמש בהמשך לילדי סופה. 

 

 זה הגן הדתי?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה הגן הדתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דתי מסורתי.    ק: גב' כבי שקולני

 

 הגן הדתי יהיה בכרם שלום ולא בסופה?   גב' שמואל ספקטור: 

 

 בהמשך הוא יהיה בכרם שלום.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שנה הבאה.    מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו צריכים את אישור המליאה לקבל זאת הכוונה, לבנות אותו.   גב' כבי שקולניק: 

 .את אותה הלוואה שדיברתי עליה

 

חבר'ה, אולי מכבדים אחד את השני? יש שאלה לגדי. גדי, אני עוד    : אדוארד קוברסקימר 

פעם רואה שכל הכסף, עוד מתחם פה, עוד מתחם של בית ספר הישן. גם אצלנו יש מגרש ספורט  

ציבורי, הרוס לגמרי. יש כמה דברים גם בדרומי, אנחנו לא חצר אחורית. מתי אתם מתכננים שם  

 , דיונה קטנה, אנחנו גם,  2002-ו? תאורה, אני שיפצתי בלשנות משה

 

 דיונה שיפצנו.     מר גדי ירקוני: 
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 אתה שיפצת?    גב' דנה אדמון: 

 

 בחוץ.   מר גדי ירקוני: 

 

 חצי מיליון ₪. בחוץ?     גב' דנה אדמון: 

 

כל על הגדרה, אין שם מקום, מגרש ספורט, שאחרי בריכה ילדים, גם   : אדוארד קוברסקימר 

היום משחקים, הכול הרוס שם. הכול לא מטופל. גם הגינון, ארבעה ערבים לא יכולים לתחזק את כל  

פה במועצה הכול יפה, ימינה שמאלה הכול... צריך לחשוב פה על   המועצה. יש שטח ציבורי שנזנח

קבלן חיצוני שיהיה אחזקה משהו נורמאלי. הוא ניקה מה שניקה, וכל השקיות נשארו על יד  

 מרפאה. זה שכבר ... ה

 

 גדי, באמת, הכסף זורם בכביש הזה, ישר לנווה ושלומית. זה לא יפה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, זה... פשוט שם יש שני...   : אדוארד קוברסקימר 

 

 אני שיפצתי את מגרש הספורט לפני עשר שנים.    אלי אהרון: מר 

 

 . 2002 -ב  : אדוארד קוברסקימר 

 

 אלי, ואת הבריכה?    : גב' כבי שקולניק

 

 בריכה, כבר הגיע הזמן.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 הבריכה כרגע ממתינים לקירוי, ואחר כך יעשו את מגרש הספורט.     מר דודי אלון:
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 מגרש ספורט, יוצאים שם ככה, גם כשבנו, כל הדיירים עצים, זה,   : אדוארד קוברסקימר 

 

 הקירוי.    מר דודי אלון:

 

 בואו נתקדם.     :מר ניר ים

 

רגע גדי, מתי אתה מתכוון לחשוף על הדברים האלה בהנהלת   : אדוארד קוברסקימר 

 המועצה? 

 

 לקחנו לתשומת ליבנו, נעשה שם בדיקה מה קורה שם...    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, התקדמת. התקדמת מתי יש דברים.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 ק, אני באמת מתכוון לזה.  אמרנו שאנחנו נבדו   מר גדי ירקוני: 

 

 אני רק אומר שיש יותר דרומי ממנו, כרם שלום.      דוברת:

 

 מיליון ₪.  6אישור לבקשת הלוואה בסך . 12

 

 אוקיי, חברים, אנחנו מדברים על בקשה לאשר לקיחת הלוואה.    מר ניר ים:

 

 . 12, אנחנו עוברים לסעיף 12סעיף   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, בבקשה.  מיליון ₪,  6אישור לקיחת הלוואה בסך ל   מר ניר ים:

 

המליאה צריכה לקבל החלטה רשמית לקחת את ההלוואה. אני    גב' כבי שקולניק: 
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אחוז, ובריבית שלא תעלה על פריים, או קבועה,  15או  12הסברתי קודם את המטרה. יש פה תנאים, 

הלוואה, ירים את ידו? חברים, שמעתם?  או צמודה, באחד מהבנקים שמפורטים פה. מי בעד לקיחת ה

 מי בעד לקיחת ההלוואה, ירים את ידו, תודה. מי נגד? נמנעים? אושרה לקיחת ההלוואה. 

 

 מיליון ₪.  6הלוואה בסך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 עדכון לו"ז ותקציב נסיעות לחו"ל.. 10

 

קרא עדכון לוח זמנים יש לנו עוד נושא אחד להעביר אותו פה, וזה נ   מר ניר ים:

 , עדכון לוח זמנים ותקציב נסיעות לחו"ל.   10סעיף 

 

 אני רק יודע שזה קשור לאשתי, ויש פה ניגוד עניינים.     מר אמיר פלג:

 

 לא, דווקא לא. לא קשור לאשתך. הפעם זה לא קשור לאשתך.    מר גדי ירקוני: 

 

 טסה.  היא לא טסה? כי היא אמרה לי שהיא     מר אמיר פלג:

 

 כן, אחת ה...    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, זו הטיסה שהייתה, אני חושב. זה כבר היה, אמיר.    מר גדי ירקוני: 

 

. מה שאנחנו מבקשים פה זה דבר כזה, ניסינו 24, עמוד 10סעיף    מר ניר ים:

ונה  להביא את זה במליאה הקודמת, מפאת קוצר הזמן זה לא הסתייע. רשום פה על הנסיעה הראש

אנחנו מבקשים לאפשר לוח זמנים גמיש, ניתנה, בהחלטה שהתקבלה,   –רשומים שני דברים, אחד 

ביוני, נרשם לוח זמנים של תחילת יוני. אנחנו כבר לא שמה ואנחנו לא בדיוק, בעצם היום אנחנו כבר 
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 יודעים מה היום המדויק שבו הטיסה הזאת יוצאת. 

כפי  10000אלף ₪ ולא  15להוסיף לתקציב הנסיעה,  אז בקשה לאפשר לוח זמנים גמיש, ובקשה

שרשום. זו החלטה ראשונה, מי בעד לאשר את הגדלת התקציב ושינוי לוח הזמנים? תודה, מי נגד?  

 אושר.

 

   את הגדלת התקציב ושינוי לוח הזמנים: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

יא לא לקחה, זו  הנסיעה השנייה, היא למעשה נסיעה שכבר בוצעה, ה   מר ניר ים:

 נסיעה שבוצעה,  

 

 אפשר לקרוא לאמיר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הנסיעה של עופר?     גב' מזל ערוסי:

 

זו הנסיעה של עופר, הוא לא היה היחיד. בכל מה שקשור להפקת    מר ניר ים:

זה  אנרגיה, כאמור הנסיעה בוצעה, היא לא לקחה בחשבון שיועץ יצטרף אלינו, אבל זה מה שקרה, ו

אלף ₪, ולא   18היה נכון לעשות את זה. בפועל אנחנו מבקשים רק להגדיל את התקציב ולהוסיף 

 כפי שכתוב. אז מי בעד לאשר את הגדלת התקציב? תודה, מי נגד? התקבל. תודה רבה.   10000

 

 אלף ₪.  18-: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת התקציב להחלטה

 

שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אני לא רואה אם יש פה עוד סעיפים    מר ניר ים:

 אותם. 

 
 זהו.   מר גדי ירקוני: 
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 אז אני מודה לכולם ולילה טוב.   מר ניר ים:

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 
 

 .9#2019אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

 #20199חלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה : הוהחלטה

 

 אופן הקמת ועדת חינוך מועצתית. 5

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את הקמתו של צוות הקמה לצורך יצירתה של ועדת חינוך  החלטה

 מועצתית. 

 

 פתיחת חשבונות בנק לבתי הספר החדשים אישור  .13

 

 לבתי הספר החדשים.  : הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק החלטה

 

 אישור לבקשת החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים לקליטה בסופה . 8

 

 בקשת החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים לקליטה בסופה את : הוחלט ברוב קולות לאשר החלטה

 

 אישור תב"רים  . 9

 

 ₪. 10,000נגישות שמיעה בסך  – 1174: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 קרנות המועצה מקור מימון:

 



 אזורית אשכולמועצה 
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 .  1201: הוחלט ברוב קולת לאשר את תב"ר החלטה

 

שיפוצים במוסדות חינוך, בסך   –בית ספר  –נווה  – 1182: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 אלף ₪. 200

 מקור מימון: מפעל הפיס  

 

 בשמונים אלף ₪.   1189: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 אלף ₪.   200בני נצרים, בסך  – 1184חד לאשר תב"ר : הוחלט פה אהחלטה

 

   1058: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

   1197: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 הזנה.  -  1200: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 מענק פיתוח של משרד הפנים  – 571: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 .מבנה חדשנות רב תכליתי   – 1107תב"ר פה אחד להגדיל את  : הוחלט החלטה

 

 .  1033: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 כרם שלום הקמת גן.  – 1202: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 



 אזורית אשכולמועצה 
 12.8.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 
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 מיליון ₪.  6אישור לבקשת הלוואה בסך . 12

 

 מיליון ₪.  6הלוואה בסך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 ו"ז ותקציב נסיעות לחו"ל.עדכון ל. 10

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת התקציב ושינוי לוח הזמנים  החלטה

 

 אלף ₪.  18-: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת התקציב להחלטה

 

 


