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  גדי.. פותחים את הישיבה, אני פותח את הישיבהחברים,   מר מורדי ביטון:

 

 מידע .1

 

ים, הוא המנכ"ל החדש היושב  ברוך הבא לניר דבר ראשון נגידטוב,    מר גדי ירקוני:

  משמאלי, אחרי זה הוא יגיד כמה מילות פתיחה. הוא התחיל עם מורדי, כבר עוד מעט חודש.

 

 אני לא שומע אותך.    מר אלי אהרון:

 

 ם, זה לא עובד. לא שומעי   מר גדי ירקוני:

 

 שנשמע.  המיקרופונים האלה הם כדי להקליט, לא כדי  מר מורדי ביטון:

 

אז אני אדבר יותר בקול רם. אם היית בא איתי לסיור, אז גם לך לא    מר גדי ירקוני:

 היה אוויר. 

 

 איזה סיור?    מר אלי אהרון:

 

 אתה ביקשת סיור ולא הגעת.    מר גדי ירקוני:

 

 לא הודעתם על סיור.    ון:מר אלי אהר

 

 . היחיד שלא קיבל הודעה, זה אתה   מר גדי ירקוני:

 

 אתה יזמת את זה.   מר מורדי ביטון:
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 כולם קיבלו הודעה על חמש.    מר גדי ירקוני:

 

 אני אעשה לבד.    מר אלי אהרון:

 

. אנחנו לא .61 -א' אני רוצה להגיד, מורדי וניר עושים את החפיפה מה   מר גדי ירקוני:

בה על חפיפה פורייה ואיך שהם עכשיו, כמובן, ניפרד ממורדי, אבל אני רוצה להגיד לשניהם תודה ר

מורדי הוא ממשיך להיות המזכיר,  1.7-עד ה הם בעצם מחליפים תפקידים, 1.7-עובדים ביחד. מה

מכן, הם  אפילו שהם בחפיפה וכל ההחלטות, יהיה חשוב שיהיה מישהו אחד שמקבל אותן. לאחר

רדי במליאה, ולא עכשיו יתחלפו ואנחנו גם נמצא את הדרך הנכונה והנאותה והמגיעה להיפרד ממו

 כמובן.

אז אני אגיד עוד כמה דברים, אתן עוד קצת כמה דברים זה, ואחרי זה אני אתן לניר להציג את עצמו 

 בכמה משפטים. 

 –ד אותנו במועצה בזמן האחרון. א' אז אנחנו מתעסקים בכמה דברים, אני חושב שבשוטפים שמטרי

, ש ממשלת מעבר. הדבר הזה כבר הרבה מאוד זמןצריך לקחת בחשבון שאין לנו ממשלה. היום י

והוא כן מכביד עלינו בנושאים השוטפים. כל דבר לוקח יותר קשה, וקשה מאוד לקבל אישורים שהם 

 ם זה.לא בתהליך הרגיל של המשרדים, אבל אנחנו מצליחים לעבוד גם ע

ד פעם אנחנו נתקלים דוגמא אחת חיה לזה, שאנחנו נאבקים על זה, שנראה דבילי אבל זה ככה. עו

טיים ולעבור כל רבעון כרבעון, אז עוד פעם, בזה שתפקידי החוסן שלנו, שהם אמורים להיות אוטומא

שרד ברבעון הזה לא עברו ועוד פעם צריכים להתחיל את כל האישורים עוד פעם. אנחנו מול מ

א עברו, אז אני הבריאות ומשרד ראש הממשלה, ואני מקווה מאוד שהיום, או ביום חמישי כבר ל

 מקווה שהיום יעברו התקציבים האלה.

זה לא התוספת, זה עוד התקציבים הרגילים שאנחנו אמורים לקבל. זו דוגמא אחת. אנחנו בכל 

בים שגם עושים בתי אגודה, אנחנו היישובים שאנחנו עושים תשתיות וזה, חשוב להגיד פה, ביישו

תחיל את בתי האגודה עד סוף השנה, ייקחו לנו את בהחלט במרתון, מפני שאיימו עלינו שמי שלא י

ליח להתחיל אצל כולם את בתי האגודה, שאף אחד מהם לא יברח ההקצאות ואני מאוד מקווה שנצ
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 זה. מהנושא הזה בגלל שזה חבל. זו עזרה גדולה ליישובים שניתנו את

קציבים לבינוי אנחנו גם כן, מנסים ועובדים מול תקציבי הממשלה, בלעשות הסטות ולפתוח ת

השיכון. אנחנו היינו אמורים לקבל מגרשים, שיש איתם קשיים לא פשוטים, מול קק"ל ומול משרד 

תקציבים מקק"ל, אבל מי שיודע, קק"ל ומדינת ישראל יש סכסוך כבר עוד מעט שנה, והדבר הזה 

קק"ל. זה יים עלינו לא לקבל את התקציבים שאנחנו צריכים להרחבות שאנחנו אמורים לקבל ממא

 הרבה מאוד כסף.

אנחנו גם פה בודקים, אבל פה זה לא אפילו דבר שחשבנו שיתנו לנו, בתור עוטף עזה, איזושהי 

דבר נוסף, אפשרות לפתור את הנושא הזה. בינתיים זה תקוע וחבל. בקשר לקק"ל, אני רוצה להגיד 

ם לנושאי חינוך שאנחנו הולכים אנחנו נפגשנו איתם לפני שבוע, ואנחנו ראינו שיש המון המון תקציבי

לזה הפוגות, אבל זה גם כל מיני אירועים שאפשר  לנצל אותם בתקופה הקרובה, וגם הפוגות. קוראים

 לעשות לפעמים רק ביישובים.

 ויעבור אחרי זה גם ליישובים, ברגע שיהיה.  הדבר הזה עכשיו נלמד על ידי המרכז הקהילתי,

א של הזבל הביתי, אבל בהחלט ינו לגבי הפרויקט שלנו, של הנושעופר אחרי זה יציג את הסיור שעש

אנחנו מתקדמים שם, והיום היו לנו פגישות גם במנהל וגם בוועדה המקומית, ובהחלט יש לנו אוזן 

 ל המשרדים.קשבת לפתח את זה ולהתקדם עם זה, מהבחינה ש

של ספק שזה הדבר שמעסיק  הדבר החשוב, שעשינו היום סיור לחברי המליאה שיכלו לבוא, ואין צל

כל אחד מאיתנו, זה נושא פתיחת בתי קריית החינוך  את המועצה בתקופה הקרובה, וזה מעסיק גם

לפתוח  החדשה, זה פרויקט בסדרי גודל גדולים מאוד, שקורה לא כל שנה וגם לא כל עשר שנים,

מתקדמים שם, מבחינת  כזאת קריית חינוך. מי שיכל הגיע היום לסיור וראה את ההתקדמות שאנחנו

מה הבנייה תיגמר בתאריך המיועד, אנחנו הבנייה. ולפי כל התרחישים שלנו ועם איך שאנחנו בודקים 

סיור גם בחרנו מנהלת שלישית, בשעה טובה, שהיא גם פגשה חלק מהצוות כבר ביום חמישי, ב

ל שלושת, משרד משותף שהיה להם וגם שם אני מקווה שעד סוף השבוע הזה, נגמור לבנות את כ

 החינוך יגמור את שלושת... 

 

 בתי המורים.    מר דודי אלון:
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בתי המורים בכל בתי הספר. תהליך לא פשוט, תהליך שמעלה הרבה    מר גדי ירקוני:

שים שזה מקום עבודתם, ברור שעולה הלחץ הזה, לחצים, הרבה, ברגע שזה קשור לאנשים, ולאנ

ף ובכמה שיותר רגישות. לפעמים זה יוצא החוצה, לא כמו אנחנו מנסים לעשות את זה, בשיתו

אבל בתהליך כל כך מורכב, כל כך מסובך, ברור שגם אנחנו לא לגמרי לא שאנחנו מצפים ורוצים, 

 עושים טעויות בתהליך הזה. 

עשות את המינימום טעויות, ומצד שני, מינימום לפגוע גם באנשים. אני מצד אחד, אנחנו מנסים ל

אנחנו  1.9-שחדרי המורים יהיו סגורים, ירד עוד קצת לחץ מהתהליך הזה, וב יך שאחריבאמת מער

נפתח שלושה בתי ספר מצוינים, שמי שיתחיל להוביל אותם זה המנהלות והמורים. בדרך הזאת 

כיב את כל הצד האנושי מסביב, שזה המנהל של הקמפוס, ועוד אנשים אנחנו גם צריכים לגמור ולהר

את דה, ועוד אם אנחנו רוצים הסעדה שתהיה שם, ועוד כל מיני דברים. פרויקט, וגם כאלה של העבו

הנושא הפדגוגי, יחד עם צוותי המורים. אני אומר, נושא גדוש, בחופש הזה, אין צל של ספק שיעבדו 

 שם כולם קשה.

טקסים אלא כמה ימים יותר מאוחר, ואתם תוזמנו. אבל  1.9-ם נעשה פתיחה חגיגית, לא באנחנו ג

 לחוד ועבודה רבה שעומדת לנו בפתח.

אנחנו גם עכשיו עומדים בסיומן של מסיבות בתי הספר השבוע, שזה מסיבות מיוחדות. שני בתי 

ם קשה וגם מאתגר. הכול הספר, בעצם, סוגרים והולכים למשהו חדש. תהליך גם שמח, גם עצוב וג

מכולם, מכולנו באמת, אורך רוח בתהליך ביחד. ואני מאוד בטוח שנעמוד במשימה הזאת. אני מבקש 

אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר, שבסוף יהיה לנו חינוך,  כזה, מפני שכולנו מחויבים להצלחה שלו.

כי גבוהה שמועצה אזורית גם בשעות הלימודים, וגם אחרי, בשעות הבלתי פורמאליות, ברמה ה

 יכולה לתת לילדים שלה. זה הדבר. זהו.

 

 גדי,   ארי:גב' רבקה בן 

 

  כן?   מר גדי ירקוני:

 

 משהו בקשר לבתי אגודה, אפשר לשאול?   גב' רבקה בן ארי:
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 כן.    מר גדי ירקוני:

 

דה יש גם, כל בתי האגודה שנבנים עכשיו באזור שלנו, בתי אגו  גב' רבקה בן ארי:

  למשפחות, יש גם דגמים של צעירים?

 

 מה זה?    מר גדי ירקוני:

 

 יש גם דגמים שהם לחבר'ה צעירים?   בן ארי:גב' רבקה 

 

 מה זה דגמים לחבר'ה צעירים?    מר גדי ירקוני:

 

 חיילים, בוגרי צבא.   גב' רבקה בן ארי:

 

 לא. לא.   מר גדי ירקוני:

 

 אין דבר כזה?   גב' רבקה בן ארי:

 

 ניר, כמה מילים?    מר גדי ירקוני:

 

ות פה הערב פעם ראשונה, במקום נרגש להי אני כמובןכן. ערב טוב.    מר ניר ים:

הזה, בפורום הזה. אז קוראים לי ניר, אני בן האזור, נולדתי כאן, כמו שאתם מבינים לא אתמול, 

מזכיר רעים וכיו"ר, כמנהל בקיבוץ רעים. וגם עבדתי רוב הזמן באזור. בעשר שנים האחרונות כ

א קצרות, ראובן פרידמן. וכמובן, הסתובבתי פה כספים בקיבוצים, לפני זה בישובי חבל מעון, שנים ל

צה ממש, זאת הפעם הראשונה שאני מתוודע ולומר את העניין. הרבה, מה מה קורה פה בתוך המוע

מודה לו על כל יום שהוא איתי, אני למעשה, באמצע החפיפה עם מורדי. אני לומד ממנו הרבה. אני 
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 ועל הדרך שהוא עושה את הדברים.

בהמשך, אבל כרגע, זה נעשה מאוד נכון מבחינתי. ושיהיה לנו בהצלחה עוד נודה לו  כמו שאמר גדי,

 בהמשך הדרך. 

 

סליחה, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד. אמא של אלכסנדרה,    מר גדי ירקוני:

ול נפטרה היום. אני רוצה מפה למסור את תנחומינו לאלכסנדרה. מנהלת בית הספר ניצני אשכ

קופה לא קלה גם עם אמא שלה, ואני מקווה שהיא לא תדע יותר צער ושתדע אלכסנדרה עברה ת

 אחרי זה, עם כוחות מחוזקים לפרויקטים החדשים שיש לה. לחזור, 

 

 , אבל, גדי, אני לא מחליף את משה טל שלא נמצא היום  :מר ראובן פרידמן

 

 ? 232   מר גדי ירקוני:

 

ני יש להם את כשבתוך ההסכם הקואליציו כן. נכנסו חברינו מ...  מר ראובן פרידמן:

 , אז איך אתה רוצה לקדם? 232הנושא של 

 

צריכים לזכור שאין נושאים,  –אנחנו מקדמים את זה איתם. ב'  –א'    מר גדי ירקוני:

 ממש. אין הסכם קואליציוני בכניסה הזאת 

 

 בסדר,   מר ראובן פרידמן:

 

לרב פרץ בשבוע זה . אני לא רציתי לנדנד  אני יודע שהם לוחצים על   מר גדי ירקוני:

הראשון והמאוד מאוד עסוק, דיברתי עם העוזרים, זה לא ירד מסדר היום. הם יוזמנו הנה לסיור, 

ו את ההזדמנות וננסה לא לפקשש הרב פרץ חוץ מחינוך גם ישמע על הסיפור הזה, ואני מעריך שיש לנ

 אותה. 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 23.6.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 10 
 

 מליאהאישור פרוטוקול  .2

 

טוב, חברים, ממשיכים בסדר היום. אם שמתם לב, שלחו לכם שלושה   יטון:מר מורדי ב

פרוטוקולים, הראשון שלא אישרנו, שביקשנו לתמצת אותו, השני שבוע לאחר מכן ואחר כך עוד 

 איזה שהן הסתייגויות. אם לא, נביא את זה להצבעה.  אחד. אז אם יש לכם הערות, או אם יש לכם

 

 , משהו אחדיש לי   מר אריק דניאל:

 

 כן?   מר מורדי ביטון:

 

, בנושא של מינוי מנכ"ל, אז קודם כל ברכות לניר 7פרוטוקול מספר   מר אריק דניאל:

שיבנה מבנה ארגוני, על המינוי, אבל אני לא זוכר, זה לא הייתה הסתייגות אז, אבל גדי דיבר על זה 

 זה תחומים הוא מכסה.  יתפרסם, נבין מה בדיוק, מי נגד מי, מה בדיוק התפקיד, אי

 

 עובדים על זה.   מר מורדי ביטון:

 

 אנחנו, אני הבטחתי,    מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, בסדר, רק שזה לא רשום בשום מקום.   מר אריק דניאל:

 

אה האחרונה, לפי דעתי, שעד מהלך ספטמבר אני הבטחתי במלי   מר גדי ירקוני:

כולל התפקיד המוגדר של המנכ"ל, אנחנו עובדים עם יועץ אנחנו נביא את המבנה הארגוני החדש, 

להביא את העבודה הכוללת. זה לא רק, יש לנו צריך לזכור, יש לנו חברה  ארגוני ואנחנו מעדיפים

להיות יותר פעיל. אנחנו רוצים גם מהנדס כלכלית שהתחילה להיות יותר פעילה. המתנ"ס התחיל 

רגוני חדש, יחד עם המנהלים שלנו, והתוכנית שבמהלך נכנס חדש, אנחנו עושים את זה מבנה א

 ור. ספטמבר היא תוצג לכם לאיש



 אזורית אשכולמועצה 
 23.6.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 11 
 

אנחנו עושים את זה, דרך אגב, עם נפתלי לדר מי שמכיר אותו, יועץ ארגוני שעובד איתנו לא מעט, 

  את כל ה... הוא גם מכיר את המועצה.הוא זה שעושה איתנו 

 

 איך קוראים לו?    מר דודי אלון:

 

 נפתלי לדר.     ירקוני: גדימר 

 

טוב, אז אנחנו נצביע על שלושת הפרוטוקולים ביחד, מי בעד לאשר   מר מורדי ביטון:

 את הפרוטוקולים? תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.

 

 פרוטוקולי המליאות הקודמותאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 במליאה חילופין .3

 

אני רוצה רק לעדכן משהו לגבי חברי המליאה.  –מליאה חילופים ב  מר מורדי ביטון:

בחלק מהיישובים, לא הוגשה רשימה לחברות במליאה, מתקופת הבחירות, ואנחנו כבר כמעט חצי 

בים הצלחנו ובחלק לא הצלחנו, כי שנה מנסים להסדיר את זה מול משרד הפנים. אז בחלק מהיישו

בחלק מהיישובים גם הוצאנו הודעה ממש ליישוב,  ז אנחנואיש כל מיני דרישות של משרד הפנים. 

לפרסם הודעה לחברים שמעוניינים גם להיות חברי מליאה, הם יצטרכו להגיש מועמדות, ימלאו 

אחר אישור המחלקה המשפטית, טופס ניגוד עניינים, אנחנו נעביר אותו למחלקה המשפטית, ורק ל

 אנחנו נקבל את אישור השר למינוי. 

יקר הבעיה היא בקיבוצים, בגלל הנושא של זהות ועדים, אבל זה הייתי אומר בעאז זה בעיקר, 

בטיפול ואנחנו יש לנו בעיה בצאלים, יש לנו בעיה עוד לא פתורה בניר יצחק, יש לנו בעיה שגם עדיין 

זה שלושת הקיבוצים שאנחנו כרגע בדין ודברים איתם. שולחים את לא פתורה בעין השלושה. 

 , וזה לא הסתדר.החומר, עוד פעם
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בנווה, התייאשנו מהנציג שהגיש מועמדות, אבל לא מילא טפסים, אז אני הוצאתי עוד פעם הודעה, 

אז  הודעה שפרסמנו אותה ביישוב, שיגישו עוד פעם. זהו, בסך הכול הכול, שאר הדברים מסודרים.

ות אותם, כי בסוף לא חשוב לי להגיד לכם את זה, כי אתם אולי תראו אנשים שראינו, ולא נוכל לרא

 שכרגע הם לא מאושרים. אושרו, כי או שלא מילאו את הטפסים נכון... אז זה יוצא 

 
  ים מקומייםועד .4

  

, אחד זה נעבור לוועד מקומי. ועדים מקומיים, יש לנו שני תקציבים  מר מורדי ביטון:

פנים. כולל גביית מיסים. , על פי נוהל משרד ה2019ועד מקומי צוחר, מבקש האצלת סמכויות לשנת 

עד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד אני מבקש להביא להצבעה ולאשר לו את הסמכויות, מי ב

 מקומי צוחר? תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 

 

  2019ועד המקומי צוחר לשנת ולת הסמכויות ל: הוחלט פה אחד לאשר את האצהחלטה

 

הוא , ₪אלף  552על סך , 2019 מקומי צוחר לשנתתקציב הוועד ה  מר מורדי ביטון:

למ"ר מגורים, על פי נוהל משרד הפנים, ועל פי צו ₪   10.90מורכב מצו מיסים, אגרת ארנונה על סך 

אוטומאטי. אז אני מביא להצבעה את של משרד הפנים, מאושר. ביצעו רק את העדכון של הטייס ה

להצבעה. מי בעד? תודה. מי נגד? נמנעים? ₪ אלף  552, על סך 2019תקציב ועד מקומי צוחר לשנת 

 אושר פה אחד.

 

 2019לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את תקציב צוחר החלטה

 

הל ועד מקומי סופה, האצלת הסמכויות לוועד מקומי סופה, על פי נו  מר מורדי ביטון:

עד מקומי סופה? משרד הפנים, כולל גביית מיסי ארנונה. מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות לוו

 תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.
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 2019: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד המקומי סופה לשנת החלטה

 

עם הראשונה. הוועד המקומי סופה, מעוניין להטיל צו מיסים בפ  מר מורדי ביטון:

מרת, הטלה ראשונה זה נקרא, אנחנו מלווים אותו, את היישוב. הם מגישים בקשה לצו חדש, זאת או

 11.23ר מגורים, על פי נוהל משרד הפנים, הוא למשרד הפנים, על פי נוהל משרד הפנים. התעריף למט

אני מבקש לאשר להם מגובה הארנונה של המועצה. אז  30%שוב, זה על פי נוהל משרד הפנים, עד ₪, 

 ודה, מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.למטר מגורים, מי בעד? ת₪  11.23את הטלת צו המיסים על סך 

 

 . 2020לשנת  : הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים לסופההחלטה

 

 ₪,  395,069על סך  2020התקציב שלהם לשנת   מר מורדי ביטון:

 

 . 2020מורדי, אמרת לשנת    מר גדי ירקוני:

 

לכם. מי בעד  . אני אסביר, תנו לי להצביע אחר כך אני אסביר2020  מר מורדי ביטון:

 ? תודה, מי בעד? תודה. נמנעים? אושר פה אחד. 395,069 ,2020לאשר תקציב ועד מקומי סופה לשנת 

 

 2020: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הוועד המקומי סופה לשנת החלטה

 

 י אסביר. מכיוון שזו הטלה ראשונה, אנ  מר מורדי ביטון:

 

 חבר'ה, תקשיבו לו.    מר גדי ירקוני:

 

מכיוון שזו הטלה ראשונה, ומגישים פעם ראשונה בקשה להטלת צו   מר מורדי ביטון:

 -, לשנה הבאה. זאת אומרת עד ה30.6-מיסים, הנוהל של משרד הפנים, שאנחנו מאשרים עד ה
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לא גובים. הם לא יכולים  2019-. המשמעות היא שהם, ב2020-, כדי שהם יוכלו לגבות ב30.6.19

. אז יש פה גם 2020-הצו. זו הטלה ראשונה, כמו שהסברתי, אז כל ההליך הוא ללגבות, אין להם את 

 מיסים, גם האצלת סמכויות וגם תקציב.  צו

 

דרך אגב, איך המועצה יודעת לבקר את הוועד המקומי, שהוא נותן   מר אריק דניאל:

המועצה להם את השירותים לעומת השליש בארנונה, זאת אומרת, איך התושבים יודעים? איך 

 יודעת? 

 

תראה, בגדול, במיסים שהם גובים, אי אפשר לתת את השירותים   מר מורדי ביטון:

האלה, מבחינת העלויות. זה בעצם השלמה למה שהאגודה שמה, האגודה החקלאית שמה לתחום 

ארנונה ועד מקומי, ולתת שירות. רק ₪ אלף  70אפשר לגבות סדר גודל של  המוניציפאלי. כי אי

 , או רק תאורה, זה עולה פי כמה. אז זו בעצם השלמה.הגינון

, 45%עכשיו, המטרה של קיבוץ סופה, זה בעצם להטיל צו, שבפועל מגיעה להם הנחה בארנונה של 

. זה 45%למשרד הפנים, ויקבלו שיפוי של  ואז הם יציבו את הגבייה שהם עשו בפועל מהתושבים, יפנו

 חלק מהפעילות. אבל אי אפשר לנהל תקציב.בא בעצם גם להקל עליהם לשפות, לממן 

עכשיו, שאלת לנושא של הביקורת. אז הביקורת, הם מחויבים, קודם כל, להציג לנו את המאזן. 

זה בדרך כלל יוצא על  המאזן הוא אחד הכלים שאנחנו יכולים לבחון בעצם, עבור מה יצא הכסף.

מן את כל הפעילות. אז יש פה גם את נושא של תאורה, גינון, אולי קצת תרבות, כי אי אפשר למ

בים אחרי זה. וגם, אם יש תלונות או משהו, אנחנו המאזנים המבוקרים של היישובים, אנחנו עוק

 נכנסים לבדיקה. 

 

 תב"רים אישור  .5

 

 ישור תב"רים, איזה עמוד, תגידי להם? אנחנו נעבור לא  מר מורדי ביטון:

 

 לה. . אני מתחי22עמוד   גב' כבי שקולניק:
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 , למה היום? 20-זה ל    גב' נעמי פלד:

 

 למה לא לפני חודש, לפני חצי שנה?   גב' כבי שקולניק:

 

 זה מה שאני שואלת.     גב' נעמי פלד:

 

 מותר להם להגיש.  30.6 -היו, התפטרו אנשים. אבל בסדר, עד ה  מר מורדי ביטון:

 

 וזה תופס גם לשנה הזו?     גב' נעמי פלד:

 

 , לא צריכים לאשר צו, לצוחר יש צו. לסופה אין צו. 19-לא, זה רק ל  :י ביטוןמר מורד

 

 השאלה אם אישור אפשר רק עכשיו.     גב' נעמי פלד:

 

שיש להם צו  אין בעיה, להם יש צו. לסופה אסור להם לגבות עד  מר מורדי ביטון:

 . 2020-מאושר, בגלל זה זה ל

 

 ברור.  לא, זה ברור, זה    גב' נעמי פלד:

 

, 1664. תב"ר 22, אני בעמוד 1164טוב, נתחיל עם התב"רים. תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ניצני אשכול, רכישת מחשבים לבתי ספר, 

 

 רגע, רגע, איפה זה?   גב' רבקה בן ארי:

 

 . 22 עמוד  מר מורדי ביטון:
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שיו של יש לנו שלושה תב"רים עכ – 1164אפשר להתחיל? תב"ר   גב' כבי שקולניק:

, בעצם ארבעה תב"רים. שלושה תב"רים זה המחשוב. עיקר המחשוב הלך השנה בקשות ממפעל הפיס

, ניצני אשכול, 1164לטובת הקריה החדשה. היינו צריכים לפצל את זה לפי בתי הספר, אז תב"ר 

זה על פי מפרט ובקשות של אחראי המחשוב אצלנו, מנהלי ₪,  52,962ם לבתי ספר, רכישת מחשבי

 ? תודה. נגד? נמנעים? הוחלט פה אחד.1164בית הספר. מי בעד תב"ר 

 

רכישת מחשבים לבתי ספר בסך  –ניצני אשכול  – 1164: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

52,962  ₪ 

 

י הבשור, חדשני. רכישת מחשבים לבתי הספר, סך יובל – 1165תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 1165, מי בעד אישור תב"ר 569,664

 

 זה לקראת בית הספר החדש?   גב' יהודית מימון:

 

זה לבית ספר חדש. זה מכרז לבתי הספר החדשים. זה לפי מפרט   גב' כבי שקולניק:

  ם מנהלי הבית ספר.  שנבנה על ידי אחראי המחשוב, ע

 

 לא, אין פה את הבית ספר השלישי.   גב' יהודית מימון:

 

בית ספר ניצני  –הנה, יש לנו אנחנו קוראים עדיין, זה הולך ככה   גב' כבי שקולניק:

 הבשור עובר עם סמל המוסד שלו, זה החדשני. אשכול נשאר עם סמל המוסד שלו, יובלי 

 

 אוקיי.   גב' יהודית מימון:

 

למרות והשלישי, אנחנו קוראים לו שלישי, או יובלי הבשור רגיל,   גב' כבי שקולניק:
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זהות. אבל שמות יבחרו אחר כך, בהליך, שהוא יהיה גם חדשני, אבל אנחנו צריכים שמות קודים ל

 בבתי הספר, זה לא מה שיישאר. 

 

 אוקיי, לא, רק לדעת שזה שלושתם.   גב' יהודית מימון:

 

 אנחנו צריכים בינתיים לדעת איך לקרוא לבתי הספר.   לניק:גב' כבי שקו

 

 בסדר.   :גב' יהודית מימון

 

רכישת מחשבים לבתי הספר,  –, יובלי הבשור רגיל 1166אז תב"ר   גב' כבי שקולניק:

, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? הוחלט פה אחד. הסכום קצת יותר קטן, כי כיתות ו' לא 377,578

 ספר החדש. אז בגלל זה זה קצת יותר קטן.נפתחות בבית ה

 

רכישת מחשבים לבתי הספר בסך  –יובלי הבשור  – 6116: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

377,578 .₪ 

 

, מחויבות של המועצה לניצני אשכול, זה גם שיפוץ, 1167 תב"ר  גב' כבי שקולניק:

באזור ניצני אשכול. מי בעד ₪  אלף 450הצללה וגם מתקן משחקים, זה בעצם שני מגרשים בסך 

 ?1167תב"ר 

 

 של ניצני אשכול, בתי ספר.  תי, זה המרחבאני רק רצי  גב' רונית בן רומנו:

 

 כן, כן.   גב' כבי שקולניק:

 

 אוקיי.   גב' רונית בן רומנו:
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זה באזור של ניצני אשכול. בבתי ספר החדשים, בונים שני מגרשים   גב' כבי שקולניק:

 ? 1167רי. מי בעד תב"ר חדשים לגמ

 

 הקשתות האלה,    מר גדי ירקוני:

 

 נמנעים? רק רגע, בהצבעה. הוחלט פה אחד.   גב' כבי שקולניק:

 

שיפוץ, הצללה ומתקן משחקים בשני מגרשים בניצני  – 1167: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 ₪. אלף  450אשכול בסך 

 

 כן, גדי?   גב' כבי שקולניק:

 

 מה, שתקתי.    רקוני:מר גדי י

 

 רצית להוסיף משהו?   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, לא, לא,    י:מר גדי ירקונ

 

נקווה שזו לא תהיה הצללה של מה שיש, שהיה בסעד, שבאיזה רוח   מר אריק דניאל:

 התפרקה, עמדה חצי שנה קרועה ומפורקת ההצללה, עד שפירקו את הכול, באני לא יודע איזו עלות. 

 

 זה גם קורה אצלנו.   כבי שקולניק:גב' 

 

 ₪. עם גג קשיח, עולה מעל מיליון לה הצלאנחנו מקווים שלא.    מר גדי ירקוני:

 

 רק אומר שזה ה...   מר אריק דניאל:
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 אנחנו מקווים שעשינו משהו טוב. אם לא, נחליף את העירייה.    מר גדי ירקוני:

 

ן יתחייב, כי ביובלי הבשור למשל, יש בעיה. לא, אבל כדאי שהקבל  גב' רונית בן רומנו:

 לבוא לתקן. אז חייבים איזשהו סעיף שיבטיח לנו,  מתקשרים אליו, הוא לא רוצה אפילו

 

 יש לקבלנים, בדרך כלל, שנה אחריות.   גב' כבי שקולניק:

 

 חבר'ה, זה הקבלן של הבנייה.    מר גדי ירקוני:

 

רף, האחריות היא רק בקיץ, בחורף צריך אם מפרקים את זה בחו  מר מורדי ביטון:

רקים, אין אחריות. זאת הבעיה של כולם, אף אחד לא לפרק. אם מפרקים, יש אחריות. אם לא מפ

 מפרק את זה בחורף. 

 

יתד, סבסוד תשתיות לארבע נחלות,  1168טוב, בואו נתקדם. תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 נמנעים? התקבל פה אחד., מי בעד? תודה. נגד? 196,200משרד השיכון, 

 

₪  196,200שתיות לארבע נחלות, וד תסבס –יתד  – 1168: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 במימון משרד השיכון

 

הקמת מערך לקיצוץ גזם ירוק חקלאי, גדי, אתה רוצה  – 1169תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 להגיד על זה משהו? 

 

חנו, מה שכל כך רצינו שיהיה כבר פתרון לגזם. זה בשביל מערך שאנ   מר גדי ירקוני:

אחרי שקיבלנו את הכסף, ראינו שהמערך שרצינו הוא לא טוב, בגלל אנחנו עכשיו קיבלנו את הכסף, ו

, אנחנו בודקים אופציה אחרת ואנחנו נקנה משהו שמקווים, שיהיה טוב לכמה חממותנושא של 
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 שיותר ו... 

 

 צצת? מה זה המהלך? מק   מר אלי אהרון:

 

 מרסקת.    מר גדי ירקוני:

 

 מרסקת?    מר אלי אהרון:

 

  זה אמור לקצץ את הגזם, אחרי שהוא יוצא מהחממות.   מר גדי ירקוני:

 

 הכוונה לטפל בגזם של החממות, עדיין לא הוחלט בדיוק באיזו דרך.   גב' כבי שקולניק:

 

ך שכבר עשינו איתו ניסיונות, חבר'ה, אני רוצה עוד פעם, היה לנו מער   מר גדי ירקוני:

נו שבעצם זה יעביר מחלות, וזה נכון. אף חקלאי ורגע לפני שקנינו את הכלים, פתאום חקלאי אמר ל

זה אנחנו מחפשים את המכונה הנכונה שהיא לא תיכנס לתוך החממה, לפני זה לא גילה. היום, בגלל 

ודע, לא רוצה להגיד מה. אבישי עובד , לא י3-4אלא שיוציאו את זה מהחממות, לאיזה מרכז קרוב, 

 ווה שיהיה לנו פתרון. על זה יחד עם מאיר בצומת זאב, ואנחנו נק

 

 מי עובד על זה?    מר אמיר פלג:

 

 אבישי ואזה, הוא מדריך מחו"ל, משם, ומאיר ואנחנו מקווים,    מר גדי ירקוני:

 

 מה השיטה? היא תעבור חממה, חממה?    מר אלי אהרון:

 

 מרכז, כמה חממות.  –לא, לא, יעבור מרכז    י ירקוני:מר גד
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כניות שזה יעבור חממה חממה, ראו שזה לא עובד, עכשיו ו תוהי  גב' כבי שקולניק:

מחפשים שיטה אחרת, עוד לא יודעים. בינתיים יש מענק של המשרד לאיכות הסביבה, אז אנחנו 

 על התב"ר.   נחליט

 

להסביר שנייה? המון זמן חיכיתם סוף סוף למערך גדי, אתה יכול    מר אמיר פלג:

 שכשעוברים מחממה לחממה זה יוצר מחלות?  שיוקם ורק ברגע האחרון גיליתם

 

חבר'ה, עשינו ניסיונות, ראינו שזה עובד ודקה אחרי זה עד שהגיע, אני    מר גדי ירקוני:

יודע, אנחנו נותנים, הולכים יכול להגיד שידידיה הוא הראשון שפתאום סיפרתי לו איזה יופי, אתה 

 עצרנו, זה נכון, תגיד, מי ייתן ל...  –לתת בראש. אז הוא אמר לי 

 

 שלא יכנס.    מר אמיר פלג:

 

 שלא יכנס, אלא שיגיעו נגיד לאיזה מרכז ויעשה משהו.    מר גדי ירקוני:

 

 ויש הערכה של זמנים לזה?    מר אמיר פלג:

 

חנו לא יודעים, זה יש איזה כלי אחד שמנסים לראות כמה שיותר, אנ   מר גדי ירקוני:

  יותר מהר. אנחנו מקווים כמה שיותר מהר, אבל עוד פעם, בערבה, אנחנו מקווים כמה ש

 

זה וועדת איכות סביבה להביא את הנושא, שתלמדו אותו. כרגע, כל   מר מאיר יפרח:

מה עולה מיליון מאתיים, במיליון , אבל הוא לא מספיק לשום דבר. המכונה עצ800התקציב הזה הוא 

המכונה הזאת היא מכונה  –יש בעיה של שינוע, ב'  –מאתיים, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, כי א' 

מאוד גדולה, שצריך לתת אותה לקבלן, להפעיל אותה. סביבה צריך לעשות גונדולות ושופל והרמה 

ע הבא, אנחנו נעשה סיור עם אבישי ולשים לכיסוח ולקחת את זה למפח"ק. אז עדיין אנחנו בשבו

קטנות, שאולי עליהן נראה יותר נורמאלי בגלל  ונראה גם מכונות הטמנה. יש גם מכונות יותר
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 שובים.ההיקפים, בגלל המרחקים בין היי

צריך לקחת מקצבים של יישובים, שלושה יישובים וכל זה, נגיד לקחת את עין הבשור כיחידה אחת, 

ישע ועמיעוז, גם שמע  –ותלמי אליהו כיחידה אחת, את ישובי יפתחים  או לקחת את שדה יצחק

נת התקציב, גם צריכים לשנות את התב"ר שמאשרים וב החממות. נחליט ביחד מה, מבחימרוכזות ר

 בובקאט וטרקטור. עכשיו, צריך לשנות כי הם אישרו לנו שתי גונדולות, 

 

 טרקטורים.    מר גדי ירקוני:

 

טרקטורים. אין לזה לכל הדברים האלה היתכנות, גם מבחינת היקפי   מר מאיר יפרח:

עם כלי אחד את כל האזור, עולה לפתחם, אני רואה שזה ב... אנחנו לומדים את השטח, להספיק 

סק הזה. נתאים את הריסוק גזם הזה, כדי שייתן פיתרון בצורה הרבה יותר מרוכזת, קטנה, לא הע

אותה, זה סיפור. וגם התקציב, הוא יהיה מה יעמוד לרשותנו. אז איזו מפלצת שתוכל לעבוד ולשנע 

עם המדריך מחו"ל, יש לנו הדגמה בערבה, ששם בעיקר המרסקת הזאת, היא אנחנו בתהליך, 

גזם תמרים. אין סיבה שהיא לא מתאימה גם, בטח, לעגבניות, כי גם עגבניות, גם פלפל,  מרסקת של

ות שהמכונות הקטנות, שנראה כמה דגמים, ובהתאם לזה זה גזם הרבה יותר רך. אבל יכול להי

 נתחיל להתקדם בתהליך.  

 

 מה עושים עם הגזם?    מר אלי אהרון:

 

 שני דברים,    מר גדי ירקוני:

 

 אוספים אותו, הוא מכוסח.   מר מאיר יפרח:

 

מצטמצם  80%-, הוא ב20%הוא מכוסח, הוא אמור להיות  –א'    מר גדי ירקוני:

  שלב השני, במתקן שהיו עופר יציג איפה זה, הוא אמור להגיע גם לשם בשלב השני.הנפח. ב
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 מה לגבי הגזם של הקיבוצים?   גב' סילביה גרין:

 

יש פתרון. כל מי שרוצה, מזמין את הכלי מבשמת, אני לא יודע בדיוק    מר גדי ירקוני:

 איך זה עובד. יש לזה פתרון.  

 

 לגמרי.  זה נושא אחר  מר מאיר יפרח:

 

? נמנעים? אושר פה ? תודה, נגד1169טוב. אז מי בעד החלטה על תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 אחד.

 

 הקמת מערך לקיצוץ גזם ירוק חקלאי - 1169הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  :החלטה

 

 94-ניר עוז תשתיות למבנים יבילים, הגדלה ב –הגדלה  – 627תב"ר   גב' כבי שקולניק:

? 627מי בעד תב"ר ₪.  368,312אלף, בסך הכול, בהתחייבות היישוב  150רד השיכון מש₪, אלף 

 תודה. נגד? נמנעים? אושר פה אחד.

 

תשתיות למבנים יבילים, הגדלה  –ניר עוז  – 627תב"ר הגדלת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 . ₪ 368,312אלף, סך הכול בהתחייבות היישוב  150אלף, משרד השיכון  94 -ב

 

ו תב"ר של שיפוץ והרחבה של נווה אשכול, האמת היה לנ – 676תב"ר   גב' כבי שקולניק:

ותכנונים. עכשיו יש לנו, סוף סוף, אחרי הרבה זמן, הסכם עם  רק לטובת פתיחת תב"ר₪, אלף  100

ביטוח לאומי. זה לא המקור היחיד, יהיו לו עוד כמה הגדלות, לתב"ר הזה, אבל אנחנו צריכים 

ד תב"ר חיל לעבוד. מי שהסתכל בחומר, אז יש פה את החוזה חתום עם ביטוח לאומי. מי בעלהת

  ? תודה. 676
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 רגע, זה הסיעוד.   מר מאיר יפרח:

 

 זה הסיעוד, כן.  גב' כבי שקולניק:

 

 האלה עכשיו? ₪ כבי איפה, למה צריך את המאה אלף   מר רותם בוקסבאום:

 

 הצבעה, חברים. אנחנו באמצע   גב' כבי שקולניק:

 

 הלכו לתכנון. ₪ המאה אלף    מר גדי ירקוני:

 

 כבר הלכו?   אום:מר רותם בוקסב

 

נצליח לקחת אותם ₪, אלף  100הלכו. אם בסוף הפרויקט יישאר    מר גדי ירקוני:

זה מה שתמיד אמרנו. בשביל ₪, אלף  100בחזרה. בשביל לקבל שישה מיליון, לפעמים צריך להשקיע 

הפרויקט  מיליון, אבל כל 3.5חנו משקיעים, ואחרי זה מקבלים. פה זו דוגמא, פה כתוב רק תכנון אנ

 קיבלנו שישה מיליון. 

 

 יהיה עוד.   גב' כבי שקולניק:

 

  יהיה עוד, קיבלנו כבר ואושר. וזה...   מר גדי ירקוני:

 

 ממשרד הרווחה ומקרן העזבונות,   גב' כבי שקולניק:

 

 קרן העזבונות והזה,  כן,   מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, ועדת התביעות.   גב' כבי שקולניק:



 אזורית אשכולמועצה 
 23.6.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 25 
 

 

 מה מקימים שם?     דובר:

 

מה מקימים שם? מקימים שם מרכז לתשושי נפש. לאנשים שחייבים   גב' כבי שקולניק:

 להיות במקום סגור, זה ביטוח לאומי, אלצהיימר ים וכל מיני כאלה. 

 

 זה אשפוז?   מר חנניה אווקרט:

 

 לא, לא אשפוז.   גב' כבי שקולניק:

 

 זו הרחבה.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, מרכז יום.   קולניק:גב' כבי ש

 

 מרכז יום.   מר חנניה אווקרט:

 

 צמוד אליו.    מר גדי ירקוני:

 

זה כבר עובד שם, הם סגרו איזה מקום. אבל עכשיו יעשו את  –א'   גב' כבי שקולניק:

, וגם בהזדמנות ישפצו קצת בתוך המבנה הישן. זהו. מי שמממן את זה, ההרחבה, יגדילו את המקום

ועדת -ביטוח לאומי, זה תקציבים של משרד הרווחה, יש לנו כמה תקציבים כאלה ו בגדול, זה

 התביעות קצת, לא הרבה כל כך. וככה,

 

 משרד התחבורה.    מר גדי ירקוני:

 

ה ותשתיות מסביב. תחנות הסעה משרד התחבורה לכל המגרש חני  גב' כבי שקולניק:



 אזורית אשכולמועצה 
 23.6.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 26 
 

כות שיהיו לנו את כל ההרשאות, מפני שצריך ודברים מהסוג הזה. זהו. אבל אנחנו לא רצינו לח

בהחלט אפשר כבר לתת צו התחלת עבודה לקבלן, לעשות  זה 3,250,000להתחיל לצאת לעבודה. 

 מכרז, להתקדם עם הפרויקט. 

 

 תוך המסגרת הזאת? הלומי קרב, נכללים ב  מר חנניה אווקרט:

 

 לא חושב.    מר גדי ירקוני:

 

 ? מה שאלת  גב' כבי שקולניק:

 

 הלומי קרב.     דוברת:

 

 זו הגדרת הרווחה. אנחנו,   גב' כבי שקולניק:

 

 זה רווחה וביטוח לאומי, זו לא הגדרה שלנו.     דובר:

 

 יכול להיות שכן. יכול להיות.   גב' כבי שקולניק:

 

 אני חושב שלא.    :מר גדי ירקוני

 )מדברים ביחד( 

 

דברים מהסוג הזה,  צהיימר, או דמנציה, אוזה אנשים שיש להם אל  גב' כבי שקולניק:

 שמסוכנים לעצמם ולסביבה, הולכים לאיבוד וכאלה. 

 

כמו דיכאון כמו אמא שלי, אני כבר חמש שנים עם מכות חשמל, פעם   :אדוארד קוברסקימר 

 בחודש. 
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 מה היא? הלומת קרב?   ווקרט:מר חנניה א

 

 יבוד. בנפרד, וזהו. שלא ילכו לא כן. היא פה, יש אצלם חדר  :אדוארד קוברסקימר 

 

 אז מרחיבים את זה עכשיו.   גב' כבי שקולניק:

 

 מרחיבים עכשיו.   :אדוארד קוברסקימר 

 

, מי בעד אוקיי, אז אנחנו נצביע עוד פעם, כי לא גמרנו את ההצבעה  גב' כבי שקולניק:

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 676תב"ר 

 

 ₪.אלף  100, בסך שיפוץ והרחבה של נווה אשכול – - 676לאשר את תב"ר  : הוחלט פה אחדהחלטה

 

שער אחורי בעין הבשור, מימון משרד  –תב"ר חדש  – 1170תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ? אושר פה אחד.? תודה. נגד? נמנעים1170הביטחון. מי בעד תב"ר 

 

 הביטחוןבשור במימון משרד שער אחורי בעין ה – 1170את תב"ר לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 

מיגון מסגרות רווחה ומרכזי יום. זה גם תב"ר חדש, זה  – 1171תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 משרד הרווחה נותן לטובת מבנים ביישובים בתיאום עם היישובים. זה כבר נעשה בדי הרבה

ש פה ידי הרווחה. אז ישמטופלות גם על  יישובים, למועדוני נוער, למועדוני זקנים בעיקר. אוכלוסיות

 גם התחייבויות של היישובים, וגם התחייבות של משרד הרווחה. 

 

 ? או ש, 7-0 -זה ל   מר נועם גל:
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לי אני  , נדמה7-0 -לא, לא, זה מועצתי. משרד הרווחה נותן גם לא ל  גב' כבי שקולניק:

 לא זוכרת את היישובים, אבל נדמה לי שיש שם גם יישובים שמחוץ ל... 

 

 איך זה בדיוק מרכזי יום? כי במושבים לא ידוע על...     גב' נעמי פלד:

 

 בטח שבמושבים יש, בהרחבות, כן.   גב' כבי שקולניק:

 

 במושבים יש מרכזי יום?     גב' נעמי פלד:

 

לזה ככה. יש דברים שבשביל שיעברו את משרד הרווחה,  קוראים  גב' כבי שקולניק:

ונה היא למועדוני נוער, לשים מיגוניות, לא מיגוניות, ממש בונים, מיגון. ככה קוראים להם. אבל הכו

לא ה ממוגן צמוד למבנה הקיים, במועדוני נוער ובמועדוני זקנים, זה בהחלט גם במושבים, מבנ

 ם, אני יכולה להביא לפעם הבאה את רשימת היישובים. הבאתי איתי את הרשימה של היישובי

 

 ישוב צריך להגיש בשביל זה בקשה? ל יכ  גב' רונית בן רומנו:

 

כן, זה בתיאום עם, כן. רווחה. אבל פנו לכל היישובים, זה תהליך   גב' כבי שקולניק:

ריך להסכים, היישוב ארוך, מגיע הנה כבר מבושל, אבל תהליך ארוך. בפניה לכל היישובים, תיאום, צ

סכימו להשתתף. יש כל מיני צריך להשתתף, הוא צריך להסכים להשתתף. היו ישובים שלא ה

 ותה, אם אני אזכור, לפעם הבאה. פרוצדורות.  לא הביאו את הרשימה, אולי אני אביא א

 , מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? אושר פה אחד.1171תב"ר 

 

 .מיגון מסגרות רווחה ומרכזי יום - 1171ב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את תהחלטה
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 למט"ש מגן.  םזה חיבור אורי – 1065תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 

 מה זה אורים? בסיס אורים?    מר אלי אהרון:

 

כן, זה בסיסי אורים, הבסיסים שסביב אורים והיישוב עצמו, וזה   גב' כבי שקולניק:

 ם, פארק אשכול, אוסף משם גם כמה וכמה.עובר על יד גם ה... איך קוראים לזה ש

 

 זו כל העלות.    מר אלי אהרון:

 

לא, לא, לא. מה שרשום פה, אנחנו אחרי יותר משנה של דין ודברים,   י שקולניק:כב גב'

מיליון, זה הסכם של משרד  6.5-משא ומתן עם משרד הביטחון. הם סוף סוף חתמו על ההסכם וזה, ה

 הביטחון.

השתתפות, מענק על הפרויקט הזה וגם  60%לתקצוב של מנהלת הביוב. הם נותנים עכשיו זה עבר 

 תתפות המועצה. עוד לא רשמנו פה את הגובה של השתתפות המועצה בשלב הזה. הש

 

 מיליון, יכסה את כל העלות?  6.5-וה 60%-ה   מר אלי אהרון:

 

 אני לא רוצה להגיד, אני לא יודעת.   גב' כבי שקולניק:

 

 כי אם לא, מי משלם את ההבדל?    י אהרון:מר אל

 

 המועצה.   גב' כבי שקולניק:

 

 מה המועצה?    אהרון: אלימר 

 

 המועצה, מטעם המועצה,   גב' כבי שקולניק:
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יש שם ישוב שלנו ששילם כבר כסף עבור  –לא, לא, אל תקפצי. א'    מר גדי ירקוני:

 ההתחברות. 

 

 אשלם, והמועצה.... למה אני כמושב    מר אלי אהרון:

 

 רע, אני רוצה להגיד לך.    מר גדי ירקוני:

 

 כן.    ון:מר אלי אהר

 

שאלת, תן לי לתת לך. יש שם יישוב שלנו, שגם שילם כמו שהוא    מר גדי ירקוני:

 צריך, כמו שאתה בתור מושב שילמת. 

 

 אוקיי.    מר אלי אהרון:

 

 יש פה הוא בסדר.  התשלום של משרד הביטחון,   מר גדי ירקוני:

 

 מענק,  60% -, ה6.5 -ה   מר אלי אהרון:

 

 תשאל אותי אחר כך.    מר גדי ירקוני:

 

 רגע, אני שואל.    מר אלי אהרון:

 

 תשאל אותי אחר כך.    מר גדי ירקוני:

 

 אחר כך?    מר אלי אהרון:
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 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 טוב.    מר אלי אהרון:

 

 , למה? סליחה. לא    גב' נעמי פלד:

 

 לא, לא אחר כך, לא חשוב. תשמעו, יש פה,   גב' כבי שקולניק:

 

 כבי,    מר גדי ירקוני:

 

רגע. תן לי לענות. יש פה השתתפות של מנהלת הביוב, השתתפות של   גב' כבי שקולניק:

 משרד הביטחון והשתתפות שלנו, שזה בעיקר מהיטל הביוב של אורים, 

 

 הקיבוץ. של    מר אלי אהרון:

 

 של הקיבוץ, ואולי עוד קצת.   גב' כבי שקולניק:

 

 זה מכסה את המאה אחוז עלות?    מר אלי אהרון:

 

 פלוס מינוס, אני לא לא נשענת על האגורה, אבל פלוס מינוס.   גב' כבי שקולניק:

 

 טוב, הוא אמר הוא יגיד לי אחר כך, עזבי.    מר אלי אהרון:

 

 א, יש פה עוד אנשים. לא, ל  גב' כבי שקולניק:
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 אולי זה סודי.    מר אלי אהרון:

 

 לא, לא, זה לא סודי.   גב' כבי שקולניק:

 

 מה העלות הכוללת של הפרויקט הזה? כמה מוערכת?     גב' נעמי פלד:

 

 נדמה לי. ₪ תשעה מיליון   גב' כבי שקולניק:

 

 כמה?     גב' נעמי פלד:

 

 אם אני זוכרת נכון. ₪, יון מיל 9משהו כמו   גב' כבי שקולניק:

 

 לא רציתי להגיד.  עכשיו תעשו חשבון, ותראו למה   מר גדי ירקוני:

 

 אל תתפסי אותי במילה. עזוב, עזוב גדי.   גב' כבי שקולניק:

 

 לדעת.  ךסליחה, זה דברים שצריך לדעת. אם אנחנו מאשרים, צרי    גב' נעמי פלד:

 

 ים עד הקיבוץ. זה רק הקטע מאור  מר ראובן פרידמן:

 

 , כן. בקרוב אנחנו נבוא למליאה גם עם הקטע  גב' כבי שקולניק:

 

 מנירים?   מר ראובן פרידמן:

 

 מנירים ניר עוז למגן. וממגן לכל היתר היינו.   גב' כבי שקולניק:
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 זה כבר היה בשנה שעברה.   מר ראובן פרידמן:

 

המועצה. יש לנו פרויקטים גדולים בקיצור, אנחנו מבייבים את כל   גב' כבי שקולניק:

 ומסובכים. 

 

 יישוב זוכה לכזאת עזרה מקרנות המועצה? לה, האם כליש לי שא  גב' רונית בן רומנו:

 

 זה לא מקרנות המועצה בגרוש.   גב' כבי שקולניק:

 

 זה מה שאני רואה, קרנות המועצה.   גב' רונית בן רומנו:

 

 ₪. מאה אלף   גב' כבי שקולניק:

 

 ועוד השלמה לתשע, מי משלים? ₪, מאה אלף   רונית בן רומנו: גב'

 

 אני רוצה להגיד,   ק:גב' כבי שקולני

 

 אני מנסה להבין.   גב' רונית בן רומנו:

 

אני רוצה להסביר באופן עקרוני. באופן עקרוני רגע, חברים.   גב' כבי שקולניק:

על חשבון  40%-ממנהלת הביוב, ו 60%פרויקטים של ביוב, הם בדרך כלל, המימון שלהם הוא 

ואות לטובת מימון הפרויקט שלהם. גם עכשיו היא המועצה. עכשיו, בעבר המועצה הייתה לוקחת הלו

 ר אין לה יותר מקורות עצמאיים. לוקחת, לפעמים, הלוואות, כשכב

, אז עולה לנו לא מעט כסף, בהיטלי ביוב, אז במקום לקחת הלוואה, שצריך להחזיר אותה מן הסתם

מועצה. זה צריך להבין  –לקחנו מהיטלי ביוב. אבל גם היטלי ביוב, זה בעצם קרנות מועצה. המקור 

המקור הוא מועצה. בין אם זה בהלוואה, ובין אם זה מכספים שהצלחנו לצבור במהלך  40%את זה. 
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 השנים, ואז לא צריך הלוואות. 

אוד גדולה, כי בנוסף למקור של המועצה אבל פה, בפרויקט הזה של אורים, דווקא יש לנו הקלה מ

שזה מקור של משרד הביטחון. זהו, זה הנושא. אז ₪, ליון מי 6.5ולמקור של מנהלת הביוב, יש לנו 

 חושבת שיהיה לנו כיסוי כמעט מלא. דווקא בנושא הזה, אני

 

 זה אמור בתהליך הטיהור השלישוני, להתחבר לפתחם?    מר אלי אהרון:

 

 זה הכול מגיע לפתחם.   ק:גב' כבי שקולני

 

 לטובת מגן.  לא מייבשים אותו, מעבירים אותו   מר גדי ירקוני:

 

 הוא הופך להיות מאגר מעבר כזה.    מר אלי אהרון:

 

 לא, הוא לא שלנו יהיה.    מר גדי ירקוני:

 

 לא?    מר אלי אהרון:

 

 לא, אנחנו מפסיקים להשתמש בו.    מר גדי ירקוני:

 

 יש לנו הסכם עם מגן,   לניק:גב' כבי שקו

 

  אתם תאשרו את ההסכם עם מגן.   מר גדי ירקוני:

 

 זה מתחבר אליו אבל.    מר אלי אהרון:

 

, אנחנו החלטנו לא להשתמש סאפנחנו עושים ביי אורים לא, א   מר גדי ירקוני:
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 רים. במט"ש מגן בגלל העלויות הגבוהות שהוא צורך מאיתנו וההשקעה הגדולה שעשינו באו

 

 אז זה לא חיבור למט"ש...    מר אלי אהרון:

 

 ז אני עונה לך. אלי, שאלת אז אני עונה לך, מרחיב. ר. שאלת אלא קשו   מר גדי ירקוני:

 

 כן.    מר אלי אהרון:

 

אנחנו דואגים עושים שם תחנת שאיבה, תחנת סניקה שהיא תיקח    מר גדי ירקוני:

 חולית. , ותעביר אותם עם צינור שעכשיו אנחנו חופרים, למט"ש את הקו מאורים, ואת הקו מניר עוז

 

 רגע, מה שעכשיו עושים, גם קיבוץ סופה, גם למגן, נכון?   :רסקיאדוארד קובמר 

 

 זה לא מגיע למגן, זה מתרכז, ממגן זה זורם,   גב' כבי שקולניק:

 

עם פרסה יבוץ לא, לא, מה שאמרת סניקה, מה שאני הבנתי גם ק  :אדוארד קוברסקימר 

 יפגשו שמה? 

 

 כן, כן, הבנת נכון.    מר גדי ירקוני:

 

 מתקן השפכים היחידי של המועצה,   שקולניק:גב' כבי 

 

 אני קורא לזה ניר עוז, הבנת נכון.    מר גדי ירקוני:

 

יהיה בחולית. המתקן שפכים של המועצה, יש בכמה קיבוצים. אבל   גב' כבי שקולניק:

 ד יהיה בחולית, מגן וצוחר מבחינת המועצה, נסגרים. של המועצה, היחי
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 נסגר. צוחר    מר גדי ירקוני:

 

 צוחר עומד להיסגר.   גב' כבי שקולניק:

 

כן, בתוך שישים יום, מגן עובר לטובת מגן, והם יהיו אחראיים על    מר גדי ירקוני:

 התפעול שלו ועל הזה. אנחנו נביא את ההסכמים.

 

? 1165חוזר למגן, כמו שיש להרבה קיבוצים. אוקיי, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 מנעים? התקבל פה אחד, תודה רבה לכם.תודה. נגד? נ

 
 חיבור אורים למט"ש מגן - 1165: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 2020אישור צו מיסים לשנת  .6

 

לפני רגע על צו המיסים  צו מיסים. שוב, מורדי הסביר לכם 39עמוד   גב' כבי שקולניק:

שנה לפני. עכשיו, בשנה שעברה, אישרנו את , 30.6 -של סופה. צו מיסים, המועצה צריכה לאשר עד ה

 זה. זה רק במרץ, בגלל הבחירות. דחו את 

 

 זה לא שנה שעברה.   מר אריק דניאל:

 

דחייה . אישרנו רק במרץ, בגלל הבחירות. זו הייתה 2019-השנה, ל  גב' כבי שקולניק:

ין יותר בחירות, אז , ברוך השם, בשלטון המקומי כבר א2020-בכל הארץ כמובן, לא רק אצלנו. ל

 צריך לחזור לתלם.

, עדיין אין לנו 2019כמה בקשות חריגות, אם אתם זוכרים בבקשה של אבל מה קרה? אנחנו ביקשנו 

ת זה להנהלה, אנחנו תשובת שרים על הבקשות שלנו, ולכן קיבלנו החלטה, אנחנו גם הבאנו א
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. אם יאשרו, 2019 -כפי שביקשנו ב בדיוק את אותו הדבר 2020 -מביאים את זה למליאה, להגיש ב

אנחנו נכנסים עוד פעם לדיונים ולמשא ומתן, עם משרד מה טוב. אם לא יאשרו, ביקשנו עוד פעם ואז 

 הפנים.

. 2.58%אטית של הצו, היא בסך עוד משפטי על מה שנקרא, סוג של טייס אוטומאטי, העלאה אוטומ

ק איזון, מחויבת לעלות את העלייה הזאת. זה על פי הנחיות משרד הפנים, מועצה שמקבלת מענ

 עליית השכר הממוצע במשק.  50%-מדד, ו עליית 50%-החישוב של העלייה מורכב מ

עליה של השנה השכר הממוצע בארץ עלה מאוד, ולכן האחוזים פה הם כל כך גבוהים. חוץ מזה, מ

ה הוספה של סעיף של מחסן , שז2019-, לא עשינו שינוי, אלא אותו שינוי שדיברנו עליו גם ב2.58%

, אז דיברנו על זה, מי שזוכר. וקרקע תפוסה, לוגיסטי, הוספה של סעיף של תחנת כוח על בסיס של גז

 ארבעה שקלים.

שעבר, משרד הפנים בכל זאת אני יכולה להגיד שלגבי הקרקע תפוסה ארבע שקלים, במהלך הזמן 

דין למשרד הביטחון, כועס מאוד מאוד איך עובד. היה מכתב, לא מכתב אלא סוג של תביעה מעורך 

, מחוץ לכל גבולות עלייה, הם מאשרים 400%-את זה פה ב אנחנו מעזים להעלות, כי אנחנו מעלים

 גג. 10%עלייה חריגה.  5%

ולכים להתכסח איתם. אנחנו חושבים שאנחנו מגיע לנו בקיצור, אנחנו הכנו להם תשובה, אנחנו ה

 בכל אופן, לגבי הצו, זה הצו.הנדרשות. אבל  בדין, ואנחנו נלך בערכאות

עוד שינוי שיש בצו הזה, ביחס לצווים של שנים קודמות, אנחנו כל שנה נותנים למי שמסדיר את חובו 

זה גבוה מדי, ובמשטר הריביות שיש היום  2%-הנחה. הגענו למסקנה ש 2%, היינו נותנים 28.2 -עד ה

שילמו לנו בתחילת השנה, זה לא טוב לנו. כי ארנונה מיטיבה,  במדינה, כולם שילמו לנו, כל הגדולים,

ש על פני השנה, כי  גם ההוצאות נפרשות על פני השנה, ולכן אנחנו, ובכלל אנחנו היא צריכה להתפר

 זה גבוה, אנחנו מציעים,  2%-חושבים ש

 

אסור שיהיה לכם כסף בקופה, אה? כשיש לכם הרבה כסף, אתם מיד    ר אלי אהרון:מ

 מבזבזים. 

 

 כבי, זה לא חוק.   גב' רבקה בן ארי:
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 מה?   גב' כבי שקולניק:

 

 זה לא חוק של משרד הפנים?   גב' רבקה בן ארי:

 

וריד את זה מה, שני אחוז? לא. זו החלטת המועצה. אנחנו מציעים לה  גב' כבי שקולניק:

 לאחוז אחד. 

 

 מתי קובעים את הטייס?   מר ראובן פרידמן:

 

 הטייס?    ירקוני:מר גדי 

 

 ? 20הטייס, מתי קובעים סופית לשנת   מר ראובן פרידמן:

 

 חודשיים.  –לפני חודש, חודש    מר גדי ירקוני:

 

 כבר נקבע, לפני חודש.   גב' כבי שקולניק:

 

 שוב כמה זה יהיה המדד? זה לא ח  מר ראובן פרידמן:

 

. מהמדד הידוע במאי, למדד לא, זה עושים את המדד שנה אחורה  גב' כבי שקולניק:

 מאי. בגין מאי או בגין, לפי המדדים שהיו.הידוע ב

 

אני רוצה להעלות איזושהי הסתייגות או שאלה. אני אגיד לכם מה   מר אריק דניאל:

זה של קרקע תפוסה, שביקשנו להגדיל אותו לארבעה קרה, פנו אליי מספר אנשים לגבי הסעיף ה

יופי, המועצה מחליטה, מה הרציונאל? למה? מה  –ים לשאול אותי שקלים. אז פנו אליי מספר אנש
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 זה משרת? מה ההכנסה הצפויה למועצה בגין ההעלאה הזאת?

זה והפניה  אני חייב להודות, במרץ דיברנו על הסעיף הזה, אבל לא ממש פתחנו את המשמעויות של

שני מפעלים עם הרבה קרקע אליי הייתה כי באיזשהו חישוב שעשו, לפחות אצלנו ביישוב, שיש שם 

 סים, תפוסה, מדובר על עשרות אלפי שקלים בשנה תוספת, ומנ

 

 לא יכול להיות.    מר גדי ירקוני:

 

 עשרות אלפי שקלי?    מר אלי אהרון:

 

 עשרות אלפי שקלים.   מר אריק דניאל:

 

 מישהו התבלבל בחשבון בקיבוץ.    מר גדי ירקוני:

 

  סה היא...עיקר ההכנ   מר אלי אהרון:

 

לדעתי בין מרץ לעכשיו, יצא ליישובים משהו בנושא צו מיסים, עם   מר אריק דניאל:

איזשהו חישוב, או צפי חישוב או משהו כזה. זה התרגום שלו. ואני חייב להודות, אני התקשיתי, למי 

אני חייב יי, התקשיתי לתת תשובות למה וכמה. מה גם שהראו לי מועצות שכנות, נגיד ככה, שפנה אל

ה, בכל מקום הוא משהו להודות אני בעצמי נכנסתי לכל מיני מועצות, הנושא הזה של קרקע תפוס

או שלושים סוגי קרקע  20אחר. למעלה, למטה, אם יש מועצות שהקרקע תפוסה מורכב שם מאולי 

למה ני חושב שמה שלא עשינו, זה באמת להפיץ מה הרציונאל מאחורי זה.  זאת אומרת, תפוסה. וא

  אנחנו רוצים את ההעלאה הזאת, ומה צפי ההכנסה למועצה.

 

חברי המועצה  –אריק, שני דברים אני רוצה להגיד לך, אחד   גב' כבי שקולניק:

הייתי מכינה את כל החומר. לא, שאומרים את זה פה, כי אם היית שולח לי מייל, אפילו הבוקר, 

 להסביר. אחד. 
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את כל הנתונים. אני לא הבאתי אותם ה הזאת במרץ, כן הבאנו לפני שקיבלנו את ההחלט –שתיים 

 עכשיו, אני לא זוכרת את כל ההשפעות.

למטר מרובע, היא נמוכה לעין שיעור ביחס ₪  0.605הרציונאל של העניין הזה, נובע מזה שהעלות של 

 מועצות האזוריות. עכשיו, עיקר ההכנסה של קרקע תפוסה, היא דווקא לא מהמפעליםלכל ה

ות, בזק, חברת ביישובים, יש בכמה יישובים מפעלים, אבל עיקר ההכנסה זה משרד הביטחון, מקור

 חשמל, גופים חיצוניים לנו.

ונו, כל המועצות ואנחנו בדקנו את עצמנו, חוץ משער הנגב אולי, שהם באמת, אולי כמונו, משהו כמ

 נו קצת מעל הפופיק. האחרות הן לפחות שני שקלים ומעלה. אז אולי ארבעה שקלים קפצ

 

 לא קפצנו.    מר גדי ירקוני:

 

אולי. אבל בכל מקרה, אין כמעט הסתברות שזה יאושר. אם יאושר,   גב' כבי שקולניק:

 לרמה האזורית. שזה סביר לגמרי ברמה האזורית. זה משווה אותנו 2-2.5אז יאושר 

עלים, עם עתודות קרקע תפוסה עכשיו, זה פוגע במידה מסוימת ביישובים, בקיבוצים שיש להם מפ

 סכומים כאלה, זה לא הגיוני. הגיע ליחסית גבוהות, אבל זה לא יכול ל

 

לא יכול להיות שזה כבר פגע, בגלל שלצערי  –א'  –אני רוצה להוסיף    מר גדי ירקוני:

 נו להעלות. אז איפה ש, הרב לא נתנו ל

 

 לא נכנס לפה. לא, לא אמרתי שזה פגע, אמרתי שזה   מר אריק דניאל:

 

 אמרת שראית,    מר גדי ירקוני:

 

 לא, היה איזה חישוב שיצא...   מר אריק דניאל:

 

לא יכול להיות שעשינו את החישוב הזה, בגלל שאנחנו לא עשינו    מר גדי ירקוני:
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 על ארבעה שקלים. א'.ליישובים את החשבון 

ר לזה. מהעבודה שמורדי עשה, כמו זה טוב שאתה מעלה את זה, ואני רוצה להגיד קצת מעב –ב' 

צה אחת שאין לה בכלל קרקע תפוסה, היא במחיר אולי, דומה לשלנו. כל השאר, שכבי אמרה, רק מוע

 כמו שאמרת, שישה שקלים, שני שקלים וארבעה.₪,  9עד 

לים, זה לא מצוץ מהאצבע. ונכון, בגלל זה סכום גדול, אנחנו גם נכנסנו אני חושב שארבעה שק

במה היינו מול משרד הביטחון על הנושא הזה, ומנצלים אותנו שנים. והצלחנו, אתם יודעים  לעימות

. אז מהצבא, בנושאים האלה, 2005-אגורות מ 60-אגורות, ל 30-גאים? שהם הצליחו להעלות לנו מ

אחד עם האינטרסים שלו בנושא הזה, ליישובים זה לא יכול להקפיץ בהרבה, צריכים לדעת, שכל 

ו את אין להם כמויות קרקע תפוסה בכמויות גדולות, וזה שווה למועצה. אם נצליח, תעשבגלל ש

 המכפלות. 

 אם זה יעלה, אז זה שווה לנו.  מהצבא. תחשבו כמה זה, ₪ מיליון  5היום אנחנו מקבלים 

 

 זה קרקע חקלאית, קרקע תפוסה?   מר חנניה אווקרט:

 

זה קרקע  לא קרקע לחקלאים, לא חקלאי.לא, לא, לא, לא, לא, זה    מר גדי ירקוני:

, אני 90%שתפוסה רק על ידי גדר או משהו כזה, של איזשהו מפעל או משהו כזה, ואין לה שיוך אחר. 

 זה הצבא.   90%לא רוצה להגיד, 

 

 ין של מיליונים. בצבא זה עני  גב' כבי שקולניק:

 

ם כל אני מתנצל שלא אז אני ברשותכם, לא רוצה פינג פונג. קוד  מר אריק דניאל:

 שלחתי, כי... 

 

 כי הייתי מכינה את החומר,   גב' כבי שקולניק:

 

מרגע שהתפרסם סדר היום עד שאנשים פנו אליי, כי אני הפצתי אותו   מר אריק דניאל:
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את הפניות וזה קצת היה מאוחר. עכשיו, לעניינינו, אני באמת גם, לקח זמן ורק הבוקר קיבלתי 

סוגים, או  5ים של מועצות אחרות, וראיתי שבאמת שקרקע תפוסה, אם אצלנו יש נכנסתי לצווי מיס

 סוגים. אז אני לא יודע, יכול להיות שאפשר,  15-20הו כזה, יש מקומות שיש שם לפחות מש

 

 בוהים. המחירים כולם ג  גב' כבי שקולניק:

 

 מה?   מר אריק דניאל:

 

 לנו. והמחירים כולם גבוהים מש  גב' כבי שקולניק:

 

לא, לא, יש ויש. יש ויש, כל מיני סוגים. יכול להיות שצריך, כמו   מר אריק דניאל:

שאתה אומר, להתמודד עם בסיסים או קרקע תפוסה לסווג סיווגים אחרים ושונים. אני חייב להגיד 

מ"ר קרקע  8000אני לא יודע מה קורה ביישובים אחרים, ברעים ראיתי, מדובר על לכם שעוד פעם, 

פעם אני אומר, זה תפוסה, תעשו חשבון לבד. אז אני לא יודע לגבי האחרים מה המשמעויות. אבל עוד 

  חייב להתלוות לאיזשהו רציונאל מה בדיוק המועצה. 

 

 מ"ר?  8000זה ניחוש, או שזה מהשומה   מר מורדי ביטון:

 

 זה נייר שקיבלתי מהניירות שהמועצה מפיצה, בחישוב,   מר אריק דניאל:

 

מ"ר של קרקע  8000מה ההגדרה של כל השטח? אני לא זוכר שיש   מר מורדי ביטון:

 תפוסה. אני זוכר את הטבלאות, 

 

זה לא... ביחס לשומה של המפעלים ברעים, שהיא ₪, אלף  27זה   גב' כבי שקולניק:

 מאות אלפי שקלים, מגיעה ל
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 זה לא האישיו. אנחנו לא מדברים עכשיו על קיבוץ רעים,   מר אריק דניאל:

 

 וזה לפני הנחת עוטף עזה.   גב' כבי שקולניק:

 

 אנשים שפונים אליי אני צריך להסביר להם את הרציונאל.   מר אריק דניאל:

 

 בסדר, אז זה הרציונאל.   גב' כבי שקולניק:

 

 וזה משהו שחסר כרגע.   :מר אריק דניאל

 

 למה?   גב' כבי שקולניק:

 

בקש, אנחנו נדע בסופו של דבר, מה צפי ההכנסה אני גם מולנו,   מר אריק דניאל:

 למועצה. זאת אומרת, זה בסדר שיש בסיסים ויש הזה, ויש ההוא, על מה אנחנו מדבירם? 

 

עם, אני אמרתי לך כמה זה תלוי כמה יעלו לנו. אם יעלו לנו, עוד פ   מר גדי ירקוני:

ה יכפיל להם את הבקשה שלנו, ז , שאם יקבלו אתעכשיו. הצבא רואה את זה כאפשרות שלו

 הארנונה. 

 

 זה הרבה יותר מיכפיל.   גב' כבי שקולניק:

 

 זה מה שהם כתבו.    מר גדי ירקוני:

 

ם ה₪ בסך הכול זה יכפיל. קרקע תפוסה שלהם בערך מיליון   גב' כבי שקולניק:

 ₪. מיליון  4-5 -משלמים היום. מה שאנחנו מבקשים, זה יעלה אותם ל
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 נכון.    ירקוני:מר גדי 

 

בסדר, אבל יש את כל התושבים במועצה, יש את כל התושבים   מר אריק דניאל:

 והחקלאים, אני לא יודע אצל מי מוגדרת קרקע תפוסה. 

 

עלים או במתקנים יש קרקע לחקלאים אין קרקע תפוסה. רק במפ  גב' כבי שקולניק:

 י שלושה חודשים. תפוסה. אנחנו הבאנו את כל החומרים לפני הדיון, לפנ

 

במרץ לא היה דיון של כל הנושא הזה של מה הרציונאל ומה   מר אריק דניאל:

 הסכומים. 

 

 בוודאי שכן, בטח.   גב' כבי שקולניק:

 

לא המקובל, אבל במועצות  סליחה, עוד שאלה, מה אחוז ההנחה,  גב' יהודית מימון:

 אחרות? 

 

 ית. בד, וזה עדיין גבוה, יחסאחוז אחד זה בהחלט מכו  גב' כבי שקולניק:

 

 במועצות אחרות זה גם חזק מ...   גב' יהודית מימון:

 

לא בדקתי במועצות אחרות, אני לא יודעת להגיד, אבל אני רוצה   גב' כבי שקולניק:

. אנחנו נותנים את האחוז הזה, לא רק למי שמשלם לנו במזומן, להגיד שאנחנו הולכים מאוד לקולא

ם את זה לכל מי שמסדיר, כל מי שאו בהוראת קבע, או בצ'קים דחויים, או אלא אנחנו נותני

... שלהם, כל יישוב בדרך שלו. מי שמסדיר, מי שלא נצטרך להתעסק איתו ים בהוראות להקיבוצ

 ז הזה, וזה יפה מאוד. במהלך השנה, אנחנו נותנים לו את האחו
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להמשיך איתה במהלך השנים השאלה היא אם זו לא הטבה שכדאי   גב' יהודית מימון:

 ני מבינה שזה הרבה. הבאות, א

 

 אחוז אחד כן, שני אחוז...   גב' כבי שקולניק:

 

 על השני אחוז אני,   גב' יהודית מימון:

 

כסף. תראי, תיקחי בחשבון, אני נראה לנו מוגזם. זה שווה הרבה   גב' כבי שקולניק:

 זה הרבה. ₪, מיליון  15-אחוז מ 2שילמו לנו מראש, תעשי ₪ מיליון  15חושבת שזה 

 

 אי אפשר לסווג את זה בין תושבים לבין הגדולים, כמו שאמרת?    מר יובל בר:

 

 לא, אסור לך לעשות אפליה.    מר גדי ירקוני:

 

 אפליות.  אסור לך לעשות שום  גב' כבי שקולניק:

 

יה מושב שישלם למה אתה מתכוון? לא, לא, באמת מעניין למה, שיה   גב' מזל ערוסי:

 יותר מ... 

 

 לא, עסקים ופרטיים.    מר גדי ירקוני:

 

 ואז בכלל לא יהיו עסקים.    גב' מזל ערוסי:

 

. אוקיי, עוד שאלות בקשר לצו הארנונה? אנחנו צריכים להצביע עליו  גב' כבי שקולניק:

? תודה. נגד? אחד 2020אוקיי, אני מצביעה על אישור צו הארנונה, מי בעד אישור צו הארנונה לשנת 

יר לך גם את כל ההשפעות אריק, בסדר? נגד, נמנעים? אין נמנעים. אני תפנה אליי במייל, אני אעב
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 אוקיי, ברוב קולות התקבל צו המיסים. 

 
  2020ם לשנת לאשר את צו המיסי ברוב קולות: הוחלט החלטה

 

 פתיחת חשבונות בבנק דקסיהאישור  .7

 

שלי ואחרי זה אני לא אשמיע את קולי בישיבה הזאת.  עיף אחדעוד ס  גב' כבי שקולניק:

החלטת המועצה על פתיחת שני חשבונות אב, בבנק מוניציפאל, מה שקראו פעם דקסיה, היום 

ועם הבנק, החליט, מפעל הפיס יש לו  קוראים מוניציפאל, מפעל הפיס בהסכם עם השלטון המקומי

 .שיטה, על כל פרויקט צריך לפתוח לו חשבון

עכשיו, אנחנו במועצה, כבר קיבלנו לפני שנה החלטה גורפת כזאת, אבל עכשיו הם סידרו את זה גם 

 –יהיה חשבון אב אחד שעליו המליאה תחליט, ואחר כך יהיו חשבונות בן  –לכל המועצות, הם אמרו 

פיתוח ואחד למענקים. אז החלוקה היא שלהם, אני לא חושבת שכל כך חשוב להיכנס אחד זה ל

 ה.לעומק בהבדלים, מענקים זה למענקים ופיתוח זה לבניה או לשיפוצים או למשהו כז

זהו, אז אנחנו מביאים את זה פה למליאה, לאישור פתיחת שני החשבונות האלה, עם מורשי 

וזהו, אנחנו מבקשים את אישור  א כתוב פה, אולי נוסיף את זה. החתימה הקבועים של המועצה. זה ל

נק מוניציפאל. מי בעד? נגד? ת שני חשבונות האב האלה, לטובת מפעל הפיס, בבהמליאה לפתוח א

 נמנעים? הוחלט ברוב קולות.

 
 מוניציפאל.  –: הוחלט ברוב קולות לאשר את פתיחת החשבונות בבנק דקסיה החלטה

 

אנחנו נעבור עכשיו לאישורי המאזנים, אנחנו נתחיל עם ליאורה   :מר מורדי ביטון

הבשור. המאזן נמצא אצלכם, היא תיתן  –המנכ"לית של עמותת תיירות שקמה יא שנמצאת פה, ה

 קצת סקירה. 

 

, אתם יודעים 2% -אני שנייה רוצה לחזור רגע לצו המיסים. לגבי ה    גב' נעמי פלד:
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וד לא נכללים בקטגוריה הזאת של ההנחות, ואני חושבת שאולי, כמו שישנם עדיין יישובים שהם ע

 100%-תת איזושהי הנחה, אולי צריך להחריג את היישובים האלה, שמשלמים את השנאמר כאן, ל

נונה למועצה, לתת להם איזשהו אחוז מסוים של הנחה, כי הם לא מקבלים את ההנחה של עוטף אר

 עזה. 

 

 ולה להגיד בעניין הזה, אני יכ  גב' כבי שקולניק:

 

 ויון. וזה לא שוויוני, אם מדברים על שו    גב' נעמי פלד:

 

אנחנו דיברנו על זה גם בהנהלה. בכל מה שקשור לארנונה, אין לנו   גב' כבי שקולניק:

 שום גמישות. אסור לנו בשום פנים ואופן לעשות שום אפליות לכאן ולכאן. 

 

 פליות. אז אני עושה א    גב' נעמי פלד:

 

אנחנו כפופים  לא, האפליות הן לא שלנו. האפליות הן של המדינה.  גב' כבי שקולניק:

היא של המדינה, ונורא צורמת ונורא מכעיסה, אבל היא לתקנות ולחוקים של המדינה. האפליה 

 קיימת. 

 

 ואנחנו שותקים.    גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו ממשיכים, ואנחנו למעשה צריך לדאוג, ואנחנו שותקים, ו    גב' נעמי פלד:

 מלבים את הכדור שלג הזה. 

 

בהנהלה עלתה הבקשה, ואני לא יודעת אם גדי, זה יותר לגדי ולמאיר,   גב' כבי שקולניק:

 לבחון דרכים איך אפשר, המועצה, 
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אבל עכשיו אתם עוד הפעם, אתם נותנים סנקציה נוספת, לתושבים     גב' נעמי פלד:

 לה. שגרים במקומות הא

 

אנחנו לא אבל נעמי, מה שקשור לארנונה, אין לנו שום גמישות.   גב' כבי שקולניק:

אחוז, או למפעל או לצבא אנחנו נותנים חצי אחוז.  +, אנחנו נותנים שני7יכולים להגיד ליישובי 

 אנחנו, זה כתוב בצו. זהו, מה שכתוב בצו, זו החלטת מליאה. 

 

יכה לתת גזרות נוספות בצו הזה. אז למצוא איזושהי ואת עדיין ממש    גב' נעמי פלד:

 זו או אחרת שתיטיב אם האנשים שגרים בשבע, דרך, לחוקק איזושהי תקנה כ

 

 הכול בסדר, לא דרך הארנונה.   גב' כבי שקולניק:

 

 לא דרך הארנונה, אז למצוא איזושהי דרך אחרת.     גב' נעמי פלד:

 

יש לך הנהלת מועצה, תקבלו החלטות. אבל לא  דרך אחרת, בסדר.  גב' כבי שקולניק:

  דרך הארנונה. 

 

רונית ביקשה לעשות דיון בהנהלה, להכין אותו, היא בדיוק הלכה    מר גדי ירקוני:

 עכשיו, אבל היא אמרה שנעשה את זה ביחד, נכין דיון, נראה מה אפשר לעשות בנושא הזה. 

 

 עניין הזה. צריך לעורר קצת את האנשים ב   גב' מזל ערוסי:

 

 נכון.     גב' נעמי פלד:

 

 שנה. ם, והרשות עוד יותר יהתושבים עצמם ישני   גב' מזל ערוסי:
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 לא, אני לא מסכים עם זה.    מר גדי ירקוני:

 

 אז אני מצטערת, עובדה שאנחנו כמה שנים,    גב' מזל ערוסי:

 

 אבל יש דברים שאי אפשר לנצח בינתיים.    מר גדי ירקוני:

 

אנחנו צריכים להילחם. צריך להשמיע את הקול. בינתיים ישנים,    ' מזל ערוסי:גב

 לא עשית. זה ככה זה.  –ישנים. לא נשמע קולך 

 

 מאיפה את יודעת?  מר שמואל ספקטור:

 

 אני אומרת, לא נשמע.     גב' מזל ערוסי:

 

 במשרדי הממשלה נשמע קולי, גם על פתרון.    מר גדי ירקוני:

 

לא נעשה. מזה אני  –בדיוק, תגיד לנו מה עשית, אם אנחנו לא יודעים    ערוסי:גב' מזל 

 יודעת. אתה יודע? 

 

 אני אגיד לך,   מר גדי ירקוני:

 

 במליאה הקודמת, לא הנוכחית.   מר שמואל ספקטור:

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

קידמו שם, כשנכנסתי, מאיר קידם  –אני חושב שזה לא נכון. א'    מר גדי ירקוני:

, והיישובים עצמם החליטו לבטל אותו, מפני שהם הלכו להפסיד, כנראה, לפי דעתם, יותר ממה רעיון
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נו, השקענו כסף, לקחנו יועץ והגענו לקו ההחלטה והיישובים, תקשיבו, שהם הלכו להרוויח. אז קידמ

חרי קבלה. הבינו שהולכים לעשות אגלל ועדת היישובים בצדק, אני חושב, החליטו לא ללכת על זה. ב

 זה ביישובים האלה מה שהם רוצים. אז זה לא שלא מנסים לקדם.

מצד שני, אנחנו כל פעם מעלים את הנושא הזה שצריכים לראות איך זה שמועצה שיש לך את רוב 

נו פה היישובים שלה בתוך העוטף, איך מכניסים את כל היישובים בעוטף. זה לא פשוט, יש עלי

לא שהתייאשנו, אבל צריכים גם לדעת מתי לצעוק את זה,  השלכות רוחב שהמדינה מפחדת מהן.

ואיך לצעוק את זה, ולא חשוב לפעמים איך לצעוק, אלא איך לשים את זה לפעמים על האוזן הקשבת 

 של מי שנכון.

יותר מדי נכללים וחבר'ה, זה תהליך מאוד קשה, נקודתי הוא לא ילך ורוחבי, צריכים לראות שלא 

 ... אותו. יותר מדי ברוחב הזה יכנסו, לא ברוחב הזה. מפני שאם 

 

גדי, דין הבית הראשון בשדרות, כדין הבית האחרון בשדרות. לצורך     גב' נעמי פלד:

 העניין, שטח של עיר, לא שונה משטח של מושבה. 

 

 אבל לא רצית.    מר גדי ירקוני:

 

  ציתי?אני לא ר    גב' נעמי פלד:

 

 הוועד שלך.    מר גדי ירקוני:

 

 תקשיב, זה לא נכון מה שנאמר כאן, זה לא בדיוק מה שנאמר כאן.     גב' נעמי פלד:

 

 מה זה לא? בול.   מר גדי ירקוני:

 

 היו שני יישובים שתקעו את כל ההתנהלות הזאת,     גב' נעמי פלד:
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 זה היה ברוב קולות.    מר גדי ירקוני:

 

יזושהי אגודה שמאחדת את כל מה אבל נכון לעכשיו, גם כן יש א    פלד: גב' נעמי

 שקשור לשוק.  

 
אז אמרו שיכינו על זה דיון, כשאתה אומרת לי חומרים שסתם, בכלל   מר ידידיה הוכמן:

 לא שמעתי על הדבר הזה, שני ישובים כן, שני ישובים לא, זה לא... 

 

יבי, כל עשינו בזמנו, כדי לתת מענה, נעמי תקש כל הניסיונות שאנחנו   מר אלי אהרון:

הניסיונות שרק היה ניתן לעשות בכדי לחבר את היישובים, אני מדבר על ארבעת היישובים, צוחר, 

 תלמי אליהו וכו', 

 

 לא, יש גם את גבולות ואורים.     גב' נעמי פלד:

 

לחבר אותם. בסדר. כדי לחבר אותם, חשבנו על פטנט איך אפשר    מר אלי אהרון:

זה לא יצא לפועל, בגלל שבאמת, כמו שגדי הגדיר את זה, רמת ההפסד  חיברנו אותם לעמיעוז, בסוף

הייתה גדולה מרמת ה... אבל מה כן עשינו בעבר? לא דרך ארנונה, לא דרך שום דבר, כמו שכבי 

כל יישוב כזה, אמרה, דרך הארנונה אסור לפגוע. אבל למשל, קיבלנו בעבר החלטה, זה היה בזמני, ש

אני חושב. אז קיבלנו החלטה וזהו. זה ₪, אלף  100תן סכום שנתי של המועצה מהתקציב שלה, תי

 סוג ההחלטות, 

 

 על זה נעמי מדברת, על איזשהו סיוע דיפרנציאלי.    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, שהוא לא קשור לא לארנונה ולא,    מר אלי אהרון:

 

 יבלו... אחר כך ק₪, אלף  900לה שילמו פעם אחת היישובים הא  מר מורדי ביטון:
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 זה אפשר לעשות נעמי.    מר אלי אהרון:

 

 אפשר, צריך לעשות.    גב' נעמי פלד:

 )מדברים ביחד( 

 

  ההנהלה תכין חומר, יבואו לדיון, יבואו גם למליאה לדיון. בסדר.  מר מורדי ביטון:

 חברים, בואו נמשיך בסדר היום.

 
 .2018נת , לשהבשור-עמותה לקידום התיירות שקמה אישור מאזן .9

 

הבשור,  –נמצאת איתנו פה ליאורה, היא מנכ"לית של עמותת שקמה   מר מורדי ביטון:

, אבל בוא נשאל 60היא תדבר על פעילות העמותה, וקצת על המאזן. יש לכם פה את המאזן בעמוד 

 ן... אני רק רוצה להזכיר שעל פי תקנותקודם את ליאורה, ואם יש לכם איזה שהן שאלות לגבי המאז

משרד הפנים, אנחנו חייבים לאשר את המאזנים של כל התאגידים שאנחנו, המועצה היא חלק 

 מהבעלים עליהם, וזו חלק מהפרוצדורה.

אנחנו נאשר היום את מאזן עמותת התיירות ואחר כך את מאזן החברה הכלכלית ובעתיד יהיה לנו 

 הקהילתי אשכול. אז ליאורה, בבקשה. גם את המאזן של המרכז 

 

ערב טוב לכולם, שלום, למי שלא מכיר, אני כמו שמורדי אמר,   ב' ליאורה סלע דוד:ג

מנכ"לית עמותת התיירות שקמה בשור. במקרה, אני גם חברת קיבוץ צאלים, אז אני קצת מרגישה 

 שייכת למליאה הזאת, יותר מיתר המליאות שאני מציגה את המאזן.

 –הבשור  –לא מכיר. עמותת התיירות שקמה  ככה בכמה מילים על העמותה, למי שבאמת אולי

על ידי שלוש מועצות אזוריות, אשכול, שער הנגב, שדות נגב. לאורך הדרך הצטרפו  2009-הוקמה ב

עוד שתי מועצות מרחבים ובני שמעון, זאת אומרת, שהעמותה היא בבעלות משותפת של חמש 

 מועצות אזוריות.
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נגב החליטו לצאת, אז כרגע אנחנו בעמותה של ארבע השנה, אחת המועצות החליטה לצאת, שדות ו

מועצות אזוריות. אני יכולה גם להוסיף שיש איזשהו תהליך אסטרטגי, איזושהי מחשבה ותהליך 

אסטרטגי, ביחד עם אשכול נגב מערבי, מתוך היכרות שבעשר השנים שהעמותה קיימת, יותר מעשר 

כפרי. אבל יש פה גם כמה ערים שמשולבות מן הסתם התיירות היא התיירות במרחב ה שנים, אז

באמצע, וגם שמה מתחילה איזושהי התעוררות, גם של עסקים קטנים, גם של יזמויות וגם של 

 תיירות, אז יש איזשהו תהליך אסטרטגי, לראות איך משלבים את הכול ברמה המרחבית האזורית. 

, המליאה 17יאה את המאזן של . בשנה שעברה הצגתי פה במל2017מינואר אני מנכ"לית העמותה 

של עמותת התיירות היה  2016 -המאזן ב –הייתה קצת שונה בשנה שעברה. אז קצת לסבר את האוזן 

גם מהתנהלות כלכלית מסוימת, וגם בעצם ממצב שבו היה בגדול, ₪, בגירעון של חצי מיליון 

ם הבינו שזה יוצר , ובעצ2009-ותו הדבר כמו שהיא נקבעה בההשתתפות של המועצות נשארה א

לכיסוי הגירעון, וגם דמי ₪ אלף  100גם כל אחת מחמש המועצות שמה  2017 -גירעון מובנה ולכן ב

 ההשתתפות השנתיים עלו כדי שלא יהיה גירעון מובנה בתקציב. 

 

 ומה המשמעות ששדות נגב בחוץ?    מר אלי אהרון:

 

של דמי ₪ אלף  130זה פחות  אנחנו עדיין לא בחנו, קודם כל  ע דוד:גב' ליאורה סל

 ההשתתפות השנתית. זאת אומרת, יש לזה השפעה תקציבית. הבעיה היא שההשפעה, 

 

 כשמקדמים את התיירות, גם הם נהנים, בנגב.    מר אלי אהרון:

 

לציין שאנחנו  נכון, בגלל זה אני אומרת, בגלל זה היה חשוב לי  גב' ליאורה סלע דוד:

רבי, לבחינה של איך מתייחסים לתיירות בכל המרחב. זאת אומרת, גם בתהליך עם אשכול נגב מע

לעשות תיירות שהיא מרחב כפרי ולהתעלם מנתיבות, מאופקים, משדרות, מרהט, זה גם לא נכון. אז 

עדיין לא נקבעו,  יש פה איזשהו תהליך. ולכן גם בוא נגיד, תנאי הפרישה של שדות נגב מהעמותה, גם

ו שותפות בעמותה, רוצות רגע לראות לאיזה כיוון הולך התהליך האסטרטגי כי המועצות שכן נשאר

 ואז לקבוע.  
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אז חוץ מההשפעה התקציבית שהיא השפעה, אבל היא לא תמוטט אף אחד, ההשפעה המוראלית, 

שורות לעוטף. דרך אגב, המרחבית, היא הרבה יותר משמעותית. מה גם, שיש פה הרבה שותפויות שק

נגב  –לא משתמשים במילה עוטף, אין עוטף עזה בתיירות, זה לא נגב צפוני, לא עוטף בתיירות אנחנו 

מערבי. אבל פה, אני מרשה לעצמי להגיד, יש עוד שותפויות יחד עם שדות נגב, של העוטף, אז צריך 

 יירות. להיות פה איזשהו מהלך שהוא יותר, קצת מעל הראש של עמותת הת

 

 , שדות נגב? למה הם פרשו  מר סיגל פביאן:

 

  זאת שאלה מורכבת.  גב' ליאורה סלע דוד:

 

 למה הם פרשו?   מר סיגל פביאן:

 

לתחושתם, עמותת התיירות לא נתנה מענה הולם לאתרי התיירות   גב' ליאורה סלע דוד:

פס לעובדה שלתפיסתם, שלהם. הם הרגישו, הם נתפסו בעיקר לדרום אדום, והם החליטו להית

 דרום אדום מתבצעת בשבתות, ולכן זה לא עוזר לעסקים שלהם. מרבית הפעילות של

בפועל, לאורך השנים, לפני שאני הצטרפתי, ההתנהלות הכלכלית איתם הייתה פחות נכונה, והם לא 

 שילמו את הסכומים שיתר המועצות שילמו. וכשאני נכנסתי לתפקיד אני עצרתי את ההתנהלות

 ם החליטו לפרוש.הזאת, ולא הצליחו למצוא את האמצע. וה

אבל כמו שאלי ציין פה, גם אם פורשים מעמותת התיירות, העשייה, המיתוג שנבנה לאורך השנים, 

של דרום אדום, מסייע לכולם, גם אם הם לא שותפים. דרך אגב, מועצה אזורית חוף אשקלון, 

ומים של כדי להיות חלק מהפרס₪, אלף  50ומשלמת מצטרפת מסורתית, כל שנה, רק לדרום אדום 

 יש פה... דרום אדום. שנה שעברה גם שדרות הצטרפה. זאת אומרת, 

 

את לא מזהה שיהיה פה איזה מקור של תחרות, או שתיווצר תיירות   מר סיגל פביאן:

 כפרית מול תיירות עירונית, או שדות נגב, שתכנס כעמותה שונה שמתחרה. 
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 שדות נגב לא מאיימים עלינו.   ארי: גב' רבקה בן

 

 זה לא גול עצמי שאנחנו מכניסים.   מר סיגל פביאן:

 

ראה, זה לא טוב. זה לא מהלך שהוא טוב לאזור, אזורית. מצד שני, ת  גב' ליאורה סלע דוד:

גם כשיש מועצה שהיא לא שותפה מלאה בעלויות ובפעילות, זה גם לא טוב. אז אני מאמינה 

י הרשויות את התהליך האסטרטגי, אני אנחנו ממש מתכנסים לעבודה ולהצגה לראששכשאנחנו, 

יכולה ככה רק לזרוק, שיש או אפשרות שעמותת התיירות תהפוך להיות חלק מאשכול נגב מערבי 

 בתור מחלקה.

יש אפשרות שאשכול נגב מערבי, יצטרך לעמותה בתור גוף נוסף שמייצג את הערים. יש פה כמה 

שלך. לצורך העניין, שדות נגב לא מהווים רק אז יהיה אפשר בעצם לענות על השאלה כיוונים, ו

, והם לא יהיו שותפים, 2020איזושהי תחרות. החשש, אם אתה שואל אותי, הוא שיגיע דרום אדום 

 ולא ישלמו וייהנו מהפירות של העשייה. לכן אנחנו נפתור את הסוגיה הזאת לפני שנגיע. 

 

 בדיוק כמו חוף אשקלון?     גב' נעמי פלד:

 

גם חוף אשקלון, הודענו להם השנה, התחלף ראש המועצה, הודענו   סלע דוד:גב' ליאורה 

להם השנה שזו השנה האחרונה שזה מתנהל ככה, כי זה פותח פתח לאחרים. אז גם שמה, הם גם 

ת על חלק מהמהלך האזורי המרחבי. לפני שאני אגע אולי קצת במספרים, או שתשאלו שאלו

ייתה שנה מאוד קשה לתיירות עד מרץ היה מעולה, דרום אדום ה 2018-המספרים, חשוב לי לציין ש

עבר, היה דרום אדום מצוין, חמש שבתות, כל השבתות היו נאות ויפות והביאו את עשרות אלפי 

 המבקרים.

פות ובלוני . ומהרגע שהתחילו השרי2018ומחודש אפריל, בעצם, התחילו השריפות, אני מדברת על 

תחממה, וההפגנות על הגדר, מן הסתם הייתה לזה השפעה על התבערה והגזרה מאוד מאוד ה

 התיירות.

כל מי שעוסק בתיירות, ויש פה סביב השולחן כמה כאלה, יודעים שהתיירות היא הראשונה להיפגע 
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טיל בשדה, והאחרונה להתאושש. זאת אומרת זה לא, אני לא מזלזלת בשום דבר, כן? אבל כשנופל 

נזק, אולי, עבור הנזק שנגרם באותו שדה. בתיירות, מאוד קשה אז מקבלים את הפיצוי עבור ה

 עסק חזרה, ולגרום לאנשים לבוא. ובמשך שנה שלמה, לא יכולנו להביא לפה אנשים. לאושש את ה

 

 בגלל זה מס רכוש חייב לכם כסף?    מר אלי אהרון:

 

, בגלל זה 19 -במו. הם לא חייב, הם פשוט שילמו את זה לא, הם שיל  גב' ליאורה סלע דוד:

 זה רשום בחייבים.

אז חשוב לי לציין שעוד מהלך שבעצם היה חדש בשנה שעברה, עמותת התיירות לקחה אחריות על כל 

הנושא של הפיצויים, בכלל, מול קרן פיצויים ומס רכוש, והצלחנו בהרבה עזרה, כמובן, של ראשי 

פים, ממש בשיניים, בעבודה משותפת עצות, שהיו ברוב הדיונים, בוועדות הכסהרשויות, ראשי המו

 עם מס רכוש, הצלחנו להביא את התקנות של הפיצוי לעסקי התיירות. מה שאומר שזה נזק עקיף.

זאת אומרת, הייתה פה הכרה של מדינת ישראל, שנגרם נזק עקיף לעסקי התיירות, והצליחו לכמת 

הפשרה הטובה ביותר עבור עסקי  את המנגנון הנכון ביותר, בוא נגיד, מןאת זה, והצליחו למצוא 

בקיצור, אנחנו הגשנו ₪,  385התיירות. וחוץ מהעמותה שאתם יכולים לראות פה, בהכנסות אחרות 

פיצויים על הביטול של פסטיבל כדורים פורחים. אני לא יודעת מי זוכר ומי לא, אבל אנחנו, כל שנה, 

ובאותו בוקר, בעצם בלילה של רביעי ם אדום, עשינו פסטיבל כדורים פורחים, חוץ מפסטיבל דרו

העורף, אנחנו לא אומרים וחמישי, באותו בוקר הייתה מתקפת טילים, וקיבלנו הוראה מפיקוד 

שבוטל הפסטיבל, לכל מי שאמור לתמוך בפסטיבל כלכלית, אנחנו אמרנו שהפסטיבל התקיים ללא 

 ופה קיבלנו פיצוי. קהל ולכן היו לנו הפסדים

ות עצמם, ויש פה כאלה שיכולים להעיד, סביב השולחן, גם עסקי התיירות אבל גם עסקי התייר

 עצמם הגישו תביעות של פיצויים למס רכוש וקיבלו. וזה בעצם עבודה של עמותת התיירות, 

 

 זו פעם ראשונה שקיבלתם פיצוי?   מר מורדי ביטון:

 

בלו פיצויים על נזק ושבת שזו פעם ראשונה שעסקי התיירות קיאני ח  גב' ליאורה סלע דוד:
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 עקיף. אני מדברת על נזק עקיף, על אי הגעת אנשים, על חוסר טלפונים, 

 

 גם בצוק איתן קיבלנו הרבה כסף.   מר מורדי ביטון:

 

 לא, לא, זו פעם ראשונה שהמנגנון הזה עבד.   גב' ליאורה סלע דוד:

 

  ות.ם של טילים קיבלו, לא על ימים של שריפעל ימי  גב' מירב ברקאי:

 

לא, אז פה זה אפילו לא על ימים, פשוט עשו השוואת מחזורים של   גב' ליאורה סלע דוד:

, ואז את ההפרש בין השנים, שאפשר בעצם לראות את הפגיעה, אנחנו קצת 2018לעומת  2017

אופן טבעי, אבל בסדר, לקחנו מתלוננים שלא היה פה איזשהו תחשיב של פיתוח ושל עסק צומח ב

 קודה הזאת.אחורה מהנ

. זאת אומרת 31.12.2019-ודרך אגב, עוד הישג שהושג, זה שהפיצויים האלה בעצם הוארכו עד ל

שאם, בתקווה שלא, אבל אם תהיה עוד הסלמה השנה, ויהיה עוד פעם נזק עקיף לתיירות, אז אנחנו 

 . זה ככה במאמר מוסגר.2019מכוסים עד סוף 

ממשרד התיירות,  ...  1,300,000ת, בעצם גם קיבלנו , חוץ משהייתה שנה קשה לתיירו2019שנת 

וקיבלנו אותם כדי לעשות פעילות, יותר פעילות, כדי לקדם את התיירות באזור ועשינו הופעות 

בפארק בקיץ. מי שיודע, היו שני ערבים של הופעות בפארק, היה מאוד מאוד מוצלח, אבל היה מאוד 

שה, עד כדי בלתי אפשרי, ובסופו של דבר, גם שמה אוד מאוד קשה להביא את האנשים, מאוד קמ

נעזרנו בעצם בסיוע של הרשות לפיתוח הנגב, כדי להתאזן, ולא לסיים את הערבים האלה בהפסד. 

אבל בסך הכול, למרות שהייתה שנה קשה, בעצם הפעילות של העמותה הייתה הרבה יותר 

 ותר גדולה. משמעותית והרבה י

גדל  2018אפשר לראות את מחזור הפעילות, המחזור של , אם תראו, אפשר לראות את זה במספרים

. אבל שוב, אני חוזרת, קיבלנו מיליון שלוש מאות ממשרד התיירות, וזה 2017לעומת המחזור של 

 עיקר ההפרש. 

לנו אותו כבר בפועל אלף, זה כסף שקיב 385ההכנסות האחרות שרשומות בשורה לפני האחרונה, 
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, ולכן הוא נרשם בצורה כזאת. בשורה התחתונה אפשר 2019 -קיבלנו אותו ב מרשות המיסים, אבל

 ₪. אלף  431לראות שהעמותה סיימה ברווח של 

אני יכולה לספר שבישיבת ועד ההנהלה של העמותה, הוחלט להקים קרן שלאורך שנתיים, או שלוש 

הסיבה ₪. קרן של מיליון ה איזשהו סכום כסף מסוים, כדי להגיע להשנים הקרובות, נשים שם כל שנ

לכך היא גם העובדה שאנחנו יודעים שאנחנו גרים באזור שמאוד מאוד קשה לעשות תיירות, ואנחנו 

 רוצים לייצר איזושהי קרן שתבטיח, אולי גם לעסקים עצמם. 

לנו, משרדי הממשלה,  והדבר השני שזה קצת סותר אחד את השני, למרות שמאוד מאוד קשה

הממשלה הולכת ויורדת. גם של הרשות לפיתוח הנגב וגם של משרד התיירות, התמיכה של משרדי 

משרד החקלאות השנה מאיימים שאין להם תקציבים לתמוך. ולכן, אנחנו רוצים לייצר מצב 

איזושהי  שהפעילות לא תקום ותיפול רק בגלל התמיכות של משרדי הממשלה. אז הרעיון הוא לייצר

 ור על כל המספרים, כי זה קצת משעמם, אז אם יש לכם שאלות. אני לא רוצה לעב קרן ביטחון.

 

חברים, אם יש לכם שאלות? אם לא ניגש להצבעה. ניגש להצבעה, מי   מר מורדי ביטון:

? תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה 2018הבשור לשנת  –בעד לאשר את מאזן עמותת התיירות שקמה 

 ד, תודה רבה.אח

 

 . 2018הבשור לשנת  –שר המאזן של העמותה לקידום התיירות שקמה : הוחלט פה אחד לאהחלטה

 

 ליאורה, תודה רבה ובהצלחה.   מר מורדי ביטון:

 

 תודה רבה.   גב' ליאורה סלע דוד:

 

  תודה ליאורה.  מר מורדי ביטון:

 

 .2018 שנתלפיתוח אשכול בע"מ ל החברה הכלכליתאישור מאזן של  .8
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. 47או  45מאזן של החברה הכלכלית, אני אציג אותו. עמוד אישור ה  גב' כבי שקולניק:

הפעילות של החברה הכלכלית, היא בעצם מורכבת, בינתיים, בעיקר מפעילות המו"פ. המו"פ עשה 

 עבודה מאוד יפה השנה, גמר ברווח יפה.

פר מרכז, שזה המון פרויקטים, שהם בנוסף, יש לנו את הניצנים הראשונים של הפעילות שעו

לת הדרך, הם עדיין לא מניבים. יש בהם הוצאות קטנות, אנחנו בפעילות, העיקר בינתיים זה בהתח

אזור התעשייה אבשלום, ובאזור התעשייה אבשלום אנחנו מקבלים שם כמנהלת, אנחנו מקבלים 

בשנה, לטובת המנהלת, ₪ אלף  500בשנה? חצי מיליון, ₪ אלף  450תמיכה מהמדינה בסך, לא יודעת, 

 שם מוגדר.  50%-של מי שעומד בראש המנהלת, זה עופר ב המשכורת

מהמשרה של עופר, זה עמידה בראש המנהלת, ועוד הוצאות נוספות של שמירה וכו'. בעיקר  50%

 אבל, באמת, ההוצאות הגדולות של שמירה. עופר פה, יכול לדבר אחר כך על החלק שלהם. 

 

 תה לא מכין אותה? עופר, מה עם מצגת לאחר כך, א   רקוני:מר גדי י

 

, שזה העמוד החשוב, 48אוקיי. בעיקרון, אם אנחנו נעבור רגע לעמוד   גב' כבי שקולניק:

₪, אלף  48זאת אומרת, ₪. אלף  102אנחנו רואים שגם החברה הכלכלית גמרה ברווח מצטבר של 

 ₪. ף אל 46/47אנחנו אפילו מגיעים לחבות מס של 

 

 ופ, זה לא בגלל דברים אחרים. אבל זה בגלל המ  מר מאיר יפרח:

 

אמרתי, אני אמרתי. אתם צריכים להקשיב. יש פה את הפעילות של   גב' כבי שקולניק:

 המופ, אתם רואים במופ, רשימה א' רשימה ב', הכנסות, זה עלות המחקר החקלאי. המו"פ, 

 

 –אמרת ת המצגת הראשונה שבאיזשהו שלב המו"פ, אני זוכרת א    גב' נעמי פלד:

 אמור להיפרד, נכון? 
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 המו"פ, יש דיבור אם לכאן או לכאן, בינתיים הוא לא נפרד, בינתיים,   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, אבל התוכנית היא שבאיזשהו שלב אמרנו,     גב' נעמי פלד:

 

 לא יודעת, אני לא יודעת. גדי?   גב' כבי שקולניק:

 
 לא, לא, אני לא בטוח,    רקוני:מר גדי י

 

 זה מה שאתם אמרתם אז במצגת.     נעמי פלד:גב' 

 

לא, המו"פ, צריך לקחת בחשבון שהחברה הכלכלית היא פלטפורמה.    מר גדי ירקוני:

היא פלטפורמה להרבה תאגידים שאנחנו רוצים להקים ולהרוויח בהם כסף. המופ הוא אחד מהם. 

 אחד מהעמודים, מה,  אותו זה, אז יכול להיות שהוא יהיה עודואם המופ ימשיך ויהיה ב

 

 השאלה היא אם יש איזשהו איזון,     גב' נעמי פלד:

 

תיכף תשמעי מעופר על הסיור שעשינו, יש עוד פרויקטים שאנחנו    מר גדי ירקוני:

 בהחלט, חברה כלכלית, עד שרואים את הפירות לוקח זמן, אבל בסוף... 

 

 השאלה היא אם יהיה איזון.     :גב' נעמי פלד

 

 מה?    די ירקוני:מר ג

 

אם היום החברה הכלכלית שואבת את הכוחות שלה מתוך המו"פ,     גב' נעמי פלד:

 אם המו"פ, באיזשהו שלב יקבל את הכספים שלו בחזרה? 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 23.6.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 61 
 

 החברה הכלכלית לא,    מר גדי ירקוני:

 

 ח, כדי שהוא יוכל להמשיך להתפת    גב' נעמי פלד:

 

דייק. החברה הכלכלית לא שואבת את החיים שלה לא, אני רוצה ל   מר גדי ירקוני:

 מהמו"פ, אלא, 

 

 יש איזשהו מקור הכנסה נוסף?     גב' נעמי פלד:

 

כן. כבי אמרה, את לא הקשבת, מי שהיום דואג לזה שהחברה    מר גדי ירקוני:

אזור התעשייה ואת הפרויקט גם והמנהל  הכלכלית תצליח לחיות, זה משרד הכלכלה שמממן לנו את

 שמנהל את הפרויקט של אזור התעשייה השני.

אה, למימון של אתר דיה, שהחלטנו ללכת לפרויקט הזה ולקחנו שם בנוסף לזה, המועצה לקחה הלוו

כולל התשלום של השמאות, של המינהל, וכולל זה שאנחנו צריכים לתת ליועצים ₪, ארבעה מיליון 

 , אז זה הדברים משם. לא מהחברה הכלכלית שלנו עכשיו.

 

 זה עדיין לא נתן תשובות ל...     גב' נעמי פלד:

 

 למה לא נתן?    מר גדי ירקוני:

 

כי אתה מקבל מענקים, ואתה לקחת הלוואה, ובכל זאת אתה     גב' נעמי פלד:

 איכשהו מתגלגל, אבל צריך איזשהו מקור הכנסה, ובינתיים אתה, 

 

 אבל נעמי, זה מה שאמרנו...    ני:מר גדי ירקו

 

אני לא מבינה מה את רוצה להגיד. את רוצה להגיד שבינתיים המו"פ   ' כבי שקולניק:גב
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 החברה הכלכלית? מחזיק את כל פעילות 

 

 נראה ככה.     גב' נעמי פלד:

 

א' רבתי, אבל גם -לא ב –חלק ממנה. חלק ממנה, לא את הכול. לא   גב' כבי שקולניק:

 א' רבתי. -כן בלא 

 

מרכזי. השאלה אם יש, אם הם יכולים להמשיך את הפעילות  חלק    גב' נעמי פלד:

 שלהם ולהכניס מחקרים נוספים? 

 

המו"פ, שום דבר לא פוגע בפעילות של המו"פ, הם עובדים מאוד יפה,   גב' כבי שקולניק:

ומכים בהם תזרימית, כי עד שהם הם עובדים נכון. בואי נגיד, אני אגיד לך שבמהלך השנה, אנחנו ת

את המענקים שלהם מהמשרדים השונים, אנחנו מחזיקים, המועצה מחזיקה יפה מאוד את מקבלים 

 הפעילות הזאת, היא לא יכולה בלי המועצה. לא שהמועצה נעזרת בה.

יחד עם זה, אני רוצה להגיד שהרווחים הגדולים מאוד של המופ נובעים מהתנהלות כלכלית נכונה, 

א מכרו, וזה של המועצה. זאת אומרת, זו חברת בת של הם התחילו למכור תוצרת, מה שבעבר הם ל

המועצה, זה לא משהו תלוש.  ויש החזרי מע"מ שאנחנו מקבלים, יש ניסיונות, הם נותנים שירותי 

 ניסיון בתשלום. 

ונות, ואסור זאת אומרת, חוץ מהמענקים, שהם מענקים שהם מקבלים, באמת, הם מיועדים לניסי

 ויח עליהם ולא מרוויחים עליהם להרוויח עליהם. אסור להרו

 

 יש השתתפות בתערוכה.   מר חנניה אווקרט:

 

יש השתתפות בתערוכה, יש הרבה דברים שהם עושים יפים. הם   גב' כבי שקולניק:

 עושים עבודה מאוד יפה. 

קלאים, היו לו שנים מאוד מאוד אחרי הרבה שנים, גם מופ, כמו כל ענף חקלאי, ויש פה הרבה ח
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מועצה תמכה בו, הוא היה גומר בהפסדים שנה אחרי שנה. התחלף, התחלפה ההנהלה, קשות שה

התחלף סגנון הניהול, אני לא רוצה להגיד מה ואיך. נכון להיום יש כמה שנים טובות, הם מרוויחים 

מועצה בוחרת לעשות אותן, מאוד יפה. זה בסדר, זה מאפשר למועצה לעשות פעילויות אחרות, שה

 ם את ההחלטות עליהן פה, לא בשום מקום אחר. זהו, זה מה שאני יכולה להגיד. שאנחנו מקבלי

 

 מורדי, אפשר?   מר סיגל פביאן:

 

 כן.   מר מורדי ביטון:

 

הסעיף מאוד קטן, אבל רואים שיש פה מה לתת לו התייחסות אולי   מר סיגל פביאן:

אלף. אז נכון שזה סכומים מאוד  155אלף והוצאות זה  150תי תקשורת זה בעתיד, שההכנסות משירו

 קטנים, אבל זה מראה שאנחנו לא בכיוון הנכון בסעיף כזה של תקשורת, שהופך להיות גיבנת. 

 

שירותי תקשורת היינו צריכים בכלל לסגור. אבל עדיין, אנחנו נותנים   גב' כבי שקולניק:

א כל כך כבר, שנוח להם, , ובעיקר לאנשים ותיקים במועצה, שהם לשירות, בעיקר לעובדי המועצה

  זה משהו שהוא איזשהו עוגן. 

 

דרך אגב, שנים לפני שעברנו לפעילות עם סלקום, תמיד זה השאיר   מר מורדי ביטון:

 הפסד. ₪  5000כסף והרבה כסף, רווח. זו השנה הראשונה שיש 

 

 ת לאוכלוסיה גדולה מאוד. וזה עדיין נותן שירו  גב' כבי שקולניק:

 

 ופעם זה החזיק את המופ.    וני:מר גדי ירק

 

לפחות שנהיה מאוזנים. אבל בסדר. חברים, אם יש שאלות? אם לא,   מר מורדי ביטון:

 נביא את זה להצבעה? 
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 כן, לא נכנס לעומק.   גב' כבי שקולניק:

 

? 2018יתוח אשכול בע"מ מי בעד לאשר את מאזן החברה הכלכלית לפ  מר מורדי ביטון:

 נמנעים? אושר פה אחד. תודה. מי נגד? 

 

 צריך להגיד שזה אושר לפני שבוע בדירקטוריון החברה.   גב' כבי שקולניק:

 

כן, כן, ודאי, כל מה שמגיע לפה, זה אחרי שהוא אושר בדירקטוריון,   מר מורדי ביטון:

 בטוח.  אין שום מצב שאנחנו מקיימים דיון לפני שזה אושר. זה

 

  2018מאזן החברה הכלכלית לפיתוח אשכול לשנת  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה

 

 הכלכלית לפיתוח אשכול   האישור ניר ים כנציג המועצה באשכול נגב מערבי, בחבר. 10

 .בע"מ, במרכז הקהילתי אשכול ע"ר, ואישורו כמנכ"ל המועצה בוועדות המועצה      

 

נציג המועצה, בכמה כ חברים, אנחנו צריכים לאשר את ניר יםטוב,   מר מורדי ביטון:

גופים שהמועצה היא חלק מהבעלים שלהם. אז אני אגיד אותם, אחר כך נצביע הצבעה אחת על 

הכול. אנחנו רוצים שניר ים ימשיך לייצג את המועצה באיגוד אשכול הנגב המערבי, הפעם כחבר 

ר, הוא לפיתוח אשכול, הוא היה חבר כנציג ציבומטעם המועצה, כבעל תפקיד בחברה הכלכלית 

וחבר במרכז הקהילתי אשכול, לעמותה הנהלת המועצה. ביסיים שם את התפקיד ויכנס כחבר 

 שפתחנו בשיתוף עם המתנ"ס.

אחר כך, כמובן, אנחנו רוצים לאשר אותו באופן גורף, שיכנס לכל ועדות המועצה, מתוקף תפקידו 

עדת השקעות, ועדת רכש. אז אני הייתי ועדת תמיכות, ועדת שימוע, והוא חייב להיות בהן, מה ש

אנחנו לא נקרא את כולם, אבל את כל הוועדות שבעצם הוא מחויב מתוקף תפקידו לשמש בהן כנציג 
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 המועצה בוועדה. אז אני אביא את זה להצבעה. 

 

ושא של כוח אני רוצה רק לפני כן לשאול, שום דבר כאן, לא נוגע לנ   גב' מזל ערוסי:

 פקידך, כל מה שקשור לעובדים. אדם, מה שאתה עשית בתוקף ת

 

 לא, זה מה שהוא הסביר.    מר גדי ירקוני:

 

רגע, אני יודעת להסביר את עצמי. איפה ניר ים נכנס לנושא הזה של    גב' מזל ערוסי:

 משאבי אנוש, של כוח אדם? של חוקי עבודה? 

 

 . כרגע הוא נכנס  מר מורדי ביטון:

 

 חנו... כל מה שלמעשה אנ   גב' מזל ערוסי:

 

כרגע הוא נכנס. איפה שאני הייתי, אני יוצא והוא נכנס. אלא אם כן   מר מורדי ביטון:

 בספטמבר, יציגו מבנה ארגוני, יהיה 

 

 אבל אתה גם עסקת בנושא של משאבי אנוש.    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, רגע, לא הבנת.    מר גדי ירקוני:

 

 ארגוני.  עד שתהיה החלטה של מבנה  מורדי ביטון:מר 

 

 לא הבנת, זה רק על התפקידים החיצוניים שמורדי עשה.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, אני אמרתי גם על הוועדות.   מר מורדי ביטון:
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 אוקיי.    מר גדי ירקוני:

 

בספטמבר הכניסה שלו כרגע היא לכל התפקידים שאני מילאת, ו  מר מורדי ביטון:

ט אחר כך, זה יהיה בהתאם. בסדר? אז אני מביא להצבעה, מי בעד המבנה הארגוני יוצג, מה שיוחל

 לאשר את ניר ים? 

 

 רגע, הוא ייצג גם בועדת בניין עיר במקום מאיר?   :אדוארד קוברסקימר 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני:

 

מחליף אותי. הוא מחליף אותי  לא, הוא לא מחליף את מאיר, הוא  מר מורדי ביטון:

 שאני זה.  בתפקידים

 

 הוא דואג לי.   מר מאיר יפרח:

 

מי בעד לאשר את ניר ים כחבר בוועדות שאני ציינתי, כולל אשכול נגב   מר מורדי ביטון:

מערבי, החברה הכלכלית לפיתוח אשכול והעמותה לקידום... תודה. מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד, 

 תודה רבה.

 

הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ, במרכז  הבחברכחבר הוחלט פה אחד לאשר את ניר ים החלטה: 

 הקהילתי אשכול ע"ר, ואישורו כמנכ"ל המועצה בוועדות המועצה.

 

 עופר מימון –דיווח על הנסיעה לחו"ל  .11
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 עופר, דיווח על הנסיעה לחו"ל.  מר מורדי ביטון:

 

, נסענו לפני עופר, כמו שאישרתם לנוכמה מילים טוב, אני אגיד    מר גדי ירקוני:

לראות את המתקנים בחו"ל, עופר תיכף ייתן דיווח מדויק, אבל אני חושב שהסיור הזה היה מאוד 

מאוד חשוב לנו להבין למה אנחנו הולכים, מה אנחנו יודעים ויותר נכון, מה אנחנו לא יודעים ומה 

 ש בחו"ל.במדינת ישראל רחוק מהידע שיש במתקנים שי

ל כבר יש אותם עשרות רבות של שנים, איך אמרו לי היום? קרוב צריך להגיד שזה מתקנים שבחו"

לאלפי מתקנים כאלה באירופה, ומאות בסדר גודל שאנחנו הולכים לבנות. אבל אני חושב שבאמת, 

לה. אתם תראו עכשיו בסיור, הוא לימד אותנו המון. אנחנו מתקדמים גם בנושא של המתקנים הא

בות מאוד מאוד חשובות וזה רק מלמד עד כמה כזה סיור, היום היינו, כמו שאמרתי, בשתי ישי

לפעמים, מכניס אותך גם להבנה מה זה הדבר הזה, ועד כמה הדבר הזה הוא יכול להיות באזורים 

 מסוימים, הוא לא יכול להיות באזורים מסוימים.

נכון  רות, עד עד כמה אפשר לבנות את זה, ומהאני למדתי המון, והכניס לנו המון גם את האפש

לעשות את זה פה, ומה הרגולציה הישראלית צריכה גם לעזור לנו על מנת שנוכל להצליח לבנות את 

 הכול נכון. אז עופר, 

 

המועצה גם מתכוונת להפעיל את זה בעצמה, או סתם רק ללימוד    מר אלי אהרון:

 וידיעה? 

 

המועצה יהיה לה א מתכוונת להפעיל את זה בכוחות עצמה. המועצה ל   מר גדי ירקוני:

נתח גדול בעסקה הזאת, אבל לא בהפעלה. בגלל זה אנחנו יוצאים למכרז של מקים ומפעיל, ולנו יהיו 

גם לא של התכנון.  אחוזים בהפעלה ובזה. אבל לא אנחנו אנשי המקצוע. גם לא של התכנון, דרך אגב.

 חנו לא יודעים בדיוק.תנו, שהם בונים את המכרז ומתכננים, אנהתכנון לקחנו אנשי מקצוע שאי

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 ע

 תכנון אנחנו משלמים.    מר אלי אהרון:
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אנחנו משלמים את המכרז, לא את התכנון. בוא נגיד ככה, את התכנון    מר גדי ירקוני:

ת למכרז הבינלאומי. אבל אחרי זה, את אנחנו, היועץ שלנו יחד עם יועץ גרמני, ייתן את כתב הדרישו

תכנון, איך המכונות ואיזה סוג מכונות ולמה זה יהיה מבנה כזה ולא מבנה אחר, תעשה החברה ה

 הזוכה, עם ביקורת של אנשי המקצוע שלנו. 

 

אני אסביר. מאחר ומדובר באופרציה מאוד מאוד משמעותית,   מר עופר מימון:

עשה תכנון, היא תעשה מיליון, עצם התכנון, החברה שתזכה ת 200-250פרויקט בסדר גודל ענק של 

הקמה ותעשה גם תפעול, יחד איתנו. אנחנו מביאים את הקרקע, אנחנו מביאים את הסטטוטוריקה, 

מיליון, והם מביאים את השאר וגם את הידע. אז אותה  100מביאים את אותו מענק ממשלתי של 

 ברה שתבנה בעצם את אותו מכרז.הוצאה, זה היה בעצם לבחור את אותה ח

יש בו היבטים כלכליים, משפטיים, טכניים, זה וואחד מכרז. לכן, יש חברה שבודקת את כל המכרז, 

הדברים שיש להם קשרים עם יועצים באירופה, שאת חלקם כבר פגשנו, וזו החברה שבעצם תעזור 

ההוצאה שלנו כרגע. חוץ מהקרקע לנו לבחור את אותו יזם שישתף איתנו פעולה, בסדר? אז זו בעצם 

 .ששילמנו

טוב, אני אתחיל ברשותכם, אז באמת אנחנו נתמקד בסיור עצמו, ולא נתמקד בהיבטים שדיברתי, 

סטטוטוריקה וכן, הלאה, אבל קצת הסבר על התהליך, כדי שתבינו מה אנחנו ראינו כאן, מה ראינו 

 בסיור. אז בואו נתחיל לצלול.

, זה קיבה, סוג של קיבה ענקית, רובי, זה מתקן ללא חמצן. תחשבו לליבכםכשמדברים על מתקן אנאי

בסדר? אנחנו קולטים, המתקן הזה קולט, בעצם, פסולת אורגנית. פסולת אורגנית זה בעצם חלק 

מהפסולת הביתית, פסולת גזם חקלאי וכן הלאה. יש שקעים ששם, בעצם, הפסולת נכנסת ובשינוע 

 ם מתקני עיכול. גם בשופלים, אנחנו מכניסים את זה לאותעל ידי עגורנים ויש כאלה 

מעלות והחומר הזה שוהה שם כשלושה שבועות. אתה, בעצם, התוצרים  40-50במתקן העיכול, זה 

הם גז שמצטבר פה בצובר, ומהגז הזה, או שמספקים אותו ישירות למדינות במערכות קרות, 

ותו , הפעלה של טורבינה, לחשמל ומפמפמים אלחימום, או שמשתמשים בו על ידי טרנספורמטורים

בחזרה למערכת החשמל. או שבעצם, את המערכת שמפרידה בין הנוזלים לבין המוצק, המוצק עצמו 
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 הולך והופך, ממשיך תהליך לכיוון קומפוסט, ואת הנוזלים אנחנו צריכים להיפטר מהם.

 כמו שפדן, או פשוט אידוי.יש כל מיני תהליכים כמו תהליכים של מתקני הטפלה או מתקנים 

מהגז מפיקים אנרגיה, זה כל הרעיון.  –ן, נכנסת פסולת אורגנית, יוצא גז וקופמוסט אז זה הרעיו

 anaerobic -זה ה AD -נכנס קצת לרזולוציה, אז באמת יש פה כניסה של פסולת אורגנית. ה

digester – .עיכול אנאירובי, סחיטה והפרדה, כמו שסיפרנו 

אנרגיה על ידי גנראטורים, טורבינות ויש שמתעכלת הפסולת האורגנית, בעצם נוצרת מפה מרגע 

טיפול בשפכים ותוצר הלוואי בסוף הוא קומפוסט שתיכף נדבר עליו מה זה קומפוסט, וכמובן שיש, 

מאחר ובתהליך הזה נוצרים גם גזים שאנחנו לא ממש רוצים, יש ריחות, אז יש גם כל מיני פילטרים, 

ים את זה עם גזם. ומשנעים את זה, לאחר גם את הגז וגם את הקומפוסט עצמו, מערבשמנקים 

 שהקומפוסט מוכן, למי שרוצה לקנות.

, המתקן הזה הוא צריך להבין, אנחנו ביקרנו בכמה וכמה זה מתקן שביקרנו בו בבוטרייל בספרד

ימים לנו, ומאפיינים מתקנים, בכל מתקן יש משהו, מודל או מאפיינים שאנחנו רוצים לאמץ, שמתא

הייתה חשיבות לבקר בכמה וכמה אתרים, וללמוד על כל אחד מהם, ולאמץ את שלא. זאת אומרת, 

אותם דברים שרלוונטיים, לאותו מתקן שאנחנו רוצים להקים. אז פה מדובר במתקן שיודע לקבל 

ורגנית, פה זו פסולת טון כמו שאנחנו מתכננים, אבל אצלנו זה רק פסולת א 500טון ביום. אז זה  500

 , זו פסולת שהיא ממוינת מוניציפאלית. Municipal sorted wasteזה  MSW מעורבת. מה שנקרא

פה זה מתקן הקבלה, נכנסות המשאיות, פה הקומפוסט מצטבר אחרי שהוא עבר מיון ומצטבר 

ל יש מיון של כקומפוסט נקי. המיון זה כל מיני מגנטים וכל מיני, אני לא אלאה אתכם בפרטים, אב

  טיק וכן הלאה. הכול אוטומאטי, כמובן.מתכת, של ניירות, של פלס

 

 עופר, זה מגיע מסודר במשאיות?   מר ידידיה הוכמן:

 

אנחנו, הרעיון שאצלנו, אם אנחנו רוצים לוותר על כל הקומפוננטה   מר עופר מימון:

רגנית ממוינת, ואנחנו מכוונים הזו, המרכזית, או על רובה אנחנו מכוונים לקבל את הפסולת האו

זה מדודאים. דודאים רוצה להיפטר מזה, אין לו מה לעשות עם הפסולת הזו, זו גיבנת  לקבל את
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מבחינתו, והסימביוזה, הסינרגיה שתהיה בינינו, היא חשובה מאוד. אנחנו רוצים את זה, יש מינימום 

ו מחפשים מבחוץ בנוסף, אנחנו טון שאנחנ 500כמות שתאפשר מודל עסקי לסיפור הזה, ואותם 

סולת שלנו היא פחות מרבע, אם אנחנו נחבר את כל הפסולת שלנו, אז ההשלמה בעצם בערך, הפ

 שתגיע מבחוץ, היא בעצם מאפשרת את המודל העסקי. כי פחות מזה זה לא משתלם. 

 

 רגע, בדודאים יש ביוגז.   :אדוארד קוברסקימר 

 

 דבר. לא, לא אותו ה   מר גדי ירקוני:

 

ין מתקן כזה בארץ. אין מתקן כזה בארץ. מתכננים צריך להבין, א  מר עופר מימון:

מתקנים תרמיים, לא בסדר גודל, לא בטכנולוגיה. אפשר לעשות מתקן קטן, לשים בו פסולת, כמו 

שלך יש בחממות, לשים זה, זה מביא גם, אבל לא בסדר גודל הזה, לא בטכנולוגיה ולא ב... מה 

 דידיה, עוד פעם? שאלת, י

 

 הסחורה שמגיעה מאצלנו, מהמועצה. איך היא מגיעה, מסודרת?   מר ידידיה הוכמן:

 

לכן אמרתי, לא לגמרי אנחנו נוותר על הקומפוננט הזה, כי בכל זאת   מר עופר מימון:

 הפסולת שלנו, שמגיעה מפחי אשפה, כמו שאתם יודעים, 

 

 מיין גם? זאת אומרת, זה מגיע במיקס? המכונה הזאת יודעת ל  מר ידידיה הוכמן:

 

 של... רק לכמות הקטנה    מר גדי ירקוני:

 

לכמות הקטנה שאנחנו מכוונים, זה לא ליניארי, לכמות הקטנה   מר ידידיה הוכמן:

שאנחנו מדברים, לשימוש העצמי שלנו, אנחנו כן נעשה מערך מיון. אבל זה מערך מיון בסדר גודל 

יפה שלנו היא לא להתעסק במיון של הסיפור הזה זה מפלצת, כן? אז לכן השא אחר, כי אם אנחנו, כל
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 פסולת חיצונית, מה שנקרא.

אז אני אחזור מהר, אז פה בעצם זה החלק העיקרי, הדיאג'סטרים, המעכלים, אתם רואים שם את 

 הארובות. פה יש רק שניים, לנו יהיו חמישה. אוקיי? תבינו את סדר הגודל. 

סט מצטבר, ומפה אתם רואים, יש את הצובר יש הפרדה לנוזלים ולמוצקים, פה הקומפומפה, בעצם, 

גז, מהדיאג'סטרים, המעכלים, יש בעצם צובר גז שכל הגז הולך לפה, וכל המערכת של הגנראטורים 

 והטורבינות, שהופכים את הגז לחשמל.

מוסיפים גזם כדי לאוורר מפה, בעצם, אחרי שהקומפוסט מסיים את התהליך שלו ויש כל מיני, גם 

ה, לא נלאה אתכם בפרטים. בסוף הוא מגיע לאזור הזה, לעוד הבשלה ועוד מיון נוסף אותו, וכן הלא

 של כל מיני אינהרנטים, כל מיני חומרים שאנחנו לא רוצים, ובסוף הוא יוצא החוצה לשיווק.

אוטומאטי. זה מגנטים, אז הנה, זה הזום אין, דלת הפריקה, מערך המיון כמו שדיברנו, הכול 

ת, כל מיני דברים. אבל זה שם, אנחנו יהיה לנו מערך יותר צנוע, שוב, כי אנחנו מאווררים, מצלמו

 מקבלים את הפסולת ממוינת.

הרשתות, זה תלוי, ככל שממיינים או חורים יותר קטנים, אז האיכות היא יותר טובה, אבל זה פוגע 

אבל פחות יהיו בו זאת אומרת, הקומפוסט יהיה יותר נקי,  בחומרים שאתה מפסיד לתהליך העיכול.

 חומרים שנותנים את האנרגיה. לכן צריך לדעת את המינון.

פה רואים ממש, קשה מאוד לראות אבל זו תמונה בתוך הדיאג'סטר מה שקורה שמה, בתוך הקיבה 

ניתן פיתרון גם הזו. פה אתם רואים גזם חקלאי שצריך לשלב אותו, ומה שיפה פה שאנחנו בעצם 

ודעים עליהם, שאתם דנים עליהם בפורומים אחרים, זבובים וכן הלאה. אז לאותם מטרדים שאנחנו י

סוף סוף אנחנו נדע לתת פתרון הולם, לאסוף את הגזם ולהשתמש בו כחומר משלים לפסולת הביתית 

 ולתת את אותו קומפוסט, במיקס הנכון.

חרי שהקומפוסט נפה שעובדת אחרי סיום התהליך. בסוף, אזה הגנראטורים שאנחנו מדברים, יש גם 

עובר עוד כמה שלבים, הוא מגיע לרמה שפשוט מרימים אותו, והאינדיקציה הכי טובה, שפשוט אין 

שם זבוב אחד. אתה מרים את הקומפוסט, מרימים את הקומפוסט, מריחים אותו, הוא אוורירי, הוא 

 יפה, הוא נקי. 

אים לו קומפוסט זה... תיכף נדבר מה זה קומפוסט, כי קומפוסט שאנחנו קורעכשיו, תיכף אני אדבר 

 על זה קצת.
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אנחנו ביקרנו גם במתקנים, אצלנו העיכול הוא מה שנקרא עיכול יבש. יש עיכול רטוב, יותר נוזלים, 

היתרון שלו שהוא מספק יותר אנרגיה. אבל מבחינה תחזוקתית, הרבה יותר קשה לתחזק מתקנים 

בהשקעה בהקמה ההשקעה תהיה גדולה, אבל הזה, ואנחנו שואפים להגיע למתקן שהוא מהסוג 

 בתפעול, אנחנו רוצים שהתפעול יהיה זול ויעיל ואנחנו תיכף נדבר למה.

 

 כמה זמן לוקח...   גב' סילביה גרין:

 

שבועות, ועוד שלושה שבועות בערך  4-3הדיאג'סטר זה כסדר גודל של   מר עופר מימון:

 גע שזה נכנס למעכל ועד שהקומפוסט יצא. וסט עד שהוא גומר את התהליך. בערך מהרהקומפ

 

 לא כדי לבדוק מה האפשרות של הפסולת שלנו, ...?   גב' סילביה גרין:

 

 לא הבנתי.    מר גדי ירקוני:

 

זה לא או או זה גם שלנו, קודם כל. כי את שלנו, צריך להבין, גם   מר עופר מימון:

יים שלנו בפטור ממכרז, זו צריכה להיות ה מול המנהל, כדי שנוכל בכלל לקבל לידמבחינת העסק

פסולת שלנו. כמה שיותר פסולת שלנו וגם שתהיה לנו זכות, נקרא לזה, על הסיפור הזה, אנחנו קודם 

כל רוצים, הפתרון הזה התחיל מפתרון שהוא סביבתי. בשמת יושבת פה לא כי מעניין אותה הכסף, 

 אותה לפתור את הבעיות הסביבתיות. כי מעניין

קודם כל אנחנו צריכים לטפל בפסולת שלנו, אבל כדי שהמתקן, אין פתרון ירוק שהוא לא כלכלי, אז 

אלא אם כן המדינה מחליטה לסבסד אותו, ובמדינות כמו אירופה, רגע נדבר על זה בהמשך, המדינות 

 המסבסדות, מסבסדות גם בהקמה וגם בתפעול. 

 כות עצמו כמודל כלכלי. צים לעשות מתקן שהוא יחזיק את עצמו בזאנחנו רו

 

 זה קודם כל ייתן שירות לאשפה שלנו, גם הביתית וגם ה...   גב' בשמת גלין:
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אמרתי, קודם כל זה פתרון סביבתי, אבל כדי שהוא יתקיים בזכות   מר עופר מימון:

ן ם טונאז', מינימום פסולת לטפל בה. ולכעצמו, כמודל עסקי, כלכלי נקי, הוא חייב להגיע למינימו

 הפסולת שלנו לא תספיק. 

 

ושמה זה הרי מסובסד, אתה אומר, סימן שהוא לא מחזיק את עצמו.    מר אלי אהרון:

 אז איך הוא, 

 

 באירופה, אני אסביר תיכף את התובנות שלנו,   מר עופר מימון:

 

לא  –ש סבסוד, ופה אתה אומר אם שם הוא לא מחזיק את עצמו ודור   מר אלי אהרון:

 סוד. נזדקק לסב

 

זה הכול עניין, אני אדבר על זה בשקף האחרון על התובנות שלנו.   מר עופר מימון:

הכול עניין של סדר עדיפות. אם המדינה מחליטה לסבסד, אז אתה בונה מתקן, למה יש, גדי ציין את 

הזה ועד מפלצים של מאה דונם שטח. זה, יש אלפי מתקנים באירופה. מגדלים של גודל השולחן 

הסיפור הוא לא כלכלי, אז זה יכול להיות ברמה של עיר, של יישוב, שמים מתקן, מכניסים מה  כאשר

 שמכניסים, מטפלים במה שמטפלים ועולה כמה שעולה והמדינה משלימה את זה.

ה שיחזיק את זה, זה ברגע שהמדינה לא רואה בזה ערך עליון, או לא לגמרי רואה בזה ערך עליון, מ

 ת הכלכליים. למה המדינה פה לא מחליטה לעשות את זה? לא יודע. כוחות השוק והכוחו

 

תזכרו שהמתקן הזה, אנחנו הולכים יחד עם איכות הסביבה. כל    מר גדי ירקוני:

 הקונספציה שלנו היא יחד עם שלהם. 

 

חר. תיכף נדבר על אנחנו כן מקבלים, אני מקדים קצת את המאו  מר עופר מימון:

 התובנות, 
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אנחנו עושים מכרז ויהיו חברות שיתחרו על זה,  –אני מנסה לבדוק    הרון:מר אלי א

 השאלה היא מה מידת הרווחיות שניתן לקבל מול הטונאז'? האם תהיה רווחיות באין סבסוד? 

 

 אני אגיד לך, באין סבסוד, בהקמה, לא יהיה מתקן.    מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי.    י אהרון:מר אל

 

ברגע שיהיה סבסוד להקמה, יהיה מתקן. תלוי בכמה ישלמו לנו וכמה    מר גדי ירקוני:

המדינה תסבסד, היא מסבסדת את החומר הנקלט. הכול זה עדיין, אנחנו עובדים עכשיו על המבנה 

אנחנו עכשיו הכלכלי של העסק הזה. הוא יגיע הנה, אני מעריך, לפני נובמבר, לפני שנצא למכרז. 

ין צל של ספק, כמו שאמרתי ועופר אמר את זה, שההשקעה שהיא לפחות בונים את הנושא הכלכלי, א

המדינה מממנת אותו, ואחרי זה גם יתנו משהו לשוטף, וגם על החשמל יש מימון, אנחנו צריכים  40%

רים האלה, לזכור שיש פה הסדרה לחשמל, מאוד גבוהה, שכמו שהיה בהתחלה לסולארי, לא במחי

שנה. אז הדברים האלה נותנים לנו להכניס לתחשיב ולראות עד  25-ת לאגורו 54אבל מחיר גבוה, של 

 כמה הוא רווחי, ועד כמה החזר ההשקעה הוא כדאי או לא כדאי. 

 

בעצמם, כשאנחנו מוציאים את המודל, אני לא רציתי להיכנס   מר עופר מימון:

החשמל, דמי הכניסה  המודל תלוי על דמי כניסה, בנוי על –ן למספרים יותר מדי, אבל צריך להבי

בעצם, כמה אתה גובה עבור כל טונאז' שנכנס אליך, והמדינה יכולה להתערב בסיפור הזה. בהיטל 

 ההטמנה, להעביר, לסבסד. 

 

 והמדינה עוד תגבה, היא תמשיך לגבות את היטל ההטמנה.    מר אלי אהרון:

 

 ין. מטמ 30%שאתה לא מטמין, כמעט ולא. אתה תזכור    מר גדי ירקוני:

 

 לא יהיה היטל של המדינה?    מר אלי אהרון:
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אם אתה לא מטמין, אין היטל. אם היום המועצה מטמינה מאה,   גב' בשמת גלין:

 לא יהיה היטל.  70-אחרי הדבר הזה היא תטמין בגלל השאריות שלושים, על ה

 

עם  ם את המאוחר, אבל שם אנחנו רוצים לדברזה בעצם, אתה מקדי  מר עופר מימון:

 המדינה על הסיפור הזה. אבל אנחנו נגיע לשקף ונדבר על זה. 

 

 בהפרדה, מה קורה עם כל החומרים שהם ברי מחזור שיגיעו לשם?    מר אלי אהרון:

 

 הם יצאו למתקנים כמו כל,   מר עופר מימון:

 

 יפרידו אותם שם?    מר אלי אהרון:

 

 כן, כן.   ימון:מר עופר מ

 

 –יכים לזכור שיש לנו בורות הפרדה צמודים, ואת הברזל והנחושת צר   מר גדי ירקוני:

 אז ייקחו את זה למקום אחר.  –אם זה יהיה שווה הפרדה 

 

 כל האלה והפסולת החקלאית...   מר ידידיה הוכמן:

 

 לא יגיע פלסטיק לשום...    מר גדי ירקוני:

 

 י? תגיד לי, הכול נעשה... יש גם מתקן תרמ  :אדוארד קוברסקימר 

 

 לא.    מר גדי ירקוני:
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 אצלנו?   מר עופר מימון:

 

 לא.    מר גדי ירקוני:

 

 לא מתוכנן מתקן תרמי. סטטוטורית,   מר עופר מימון:

 

 לא, רק לראות איפה הוא עומד.   :אדוארד קוברסקימר 

 

הכלכלי שלנו. אבל סטטוטורית, אם  אני אומר, זה לא מתוכנן במודל  מר עופר מימון:

אנחנו נחליט לעשות מתקן תרמי, נניח, רק בשביל הגזם, זה אפשרי מבחינה תבעית, אפשר מחר 

 לעשות את זה, אנחנו פתחנו את התב"ע ל... 

 

 כל הדברים האלה... כבדים, אין...   :אדוארד קוברסקימר 

 

אה, יש עוד כמה שקפים, בואו אוקיי, אתה צודק.  בואו נמשיך הל  מר עופר מימון:

 זה ונגיע לתוכן.נגמור את 

טון ביום, אבל מה שיפה בו, שהוא באמת מתעסק עם פסולת אורגנית  50חברים, זה מתקן קטן של 

לגמרי, רק פסולת אורגנית, אז זה דומה לנו. אבל הוא קטן מאוד, הוא עשירית בגודל, או חמישית. 

מטרים מבית  700 ות כמו הום סנטר כזו, ענקית והוא רחוקהמתקן הזה נמצא ממש צמוד דופן לחנ

 חולים. הגז שלו הולך ישירות למערכת החימום של בית החולים.

שתבינו שהקונספט, או מה שאנחנו מדמיינים, שזה מתקן ככה מסריח וזבובים ו, ו, לא מריחים. 

וד להום סנטר, באמצע מסתובבים, זה הכול סגור, זה הכול יפה לראות את זה ככה צמנמצא, אתה 

 מטרים משם, זה אומר את הכול.  700בית חולים העיר, ומספק גז ל

זה התהליך, כמו שאתם רואים, הבנתם את הרעיון. שוב, אותם אלמנטים חוזרים על עצמם, של 

העיגולים. זה הקומפוסט, בשלב התרמי, אחרי שהוא סיים את התהליך מהדיאג'סטר, הוא נשאר פה 

 להבשלה. 
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נה הקהילתית, ויש שם אפילו בלתי קיט, וממש כאילו יש עוד מתקן, שראינו גם בשוויץ, צמוד לגיזה 

באמצע העיר, זה שמה אנשים שהולכים לאורך האגם כזה, ועושים הליכות והמתקן שמה ממש ממש 

 מטורף לראות את זה. 

 

 קאונטרי.    מר אלי אהרון:

 

אתה מגיע ורואה דברים שאתה לא... אז כן, זה משנה את הקונספט,   מר עופר מימון:

חרי שישבנו והבנו והיה לנו דיונים גם פה וגם שם, ואירחו אותנו יפה ובאמת היה לנו הרבה הרבה א

הרבה סיעור מוחות, שניסינו להבין בכל מתקן, מה הנקודות הכואבות, מה הדברים שמשנים את 

רת. ניסינו להתגלח על הזקן שלהם, המציאות, מה הדברים שהיו עושים בדיעבד, היו עושים אח

 ין איך כדאי לנו לעשות את הדברים האלה יותר טוב, יותר נכון, וזה בגדול התובנות.ולהב

אז כמו שאמרנו, באירופה המדינה מעניקה מימון מלא להקמת המתקן, מאה אחוז. בדיה מדובר 

באירופה, המדינה מסבסדת  הקטן מביניהם.₪, מיליון  100או  40% –במימון חלקי, כמו שגדי אמר 

שוטפת. בדיה, נכון להיום, אין סבסוד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעול לכיוון אבל את הפעילות ה

 כרגע המודל שלנו לא לוקח בחשבון סבסוד, בגלל זה הטונאז' הגבוה שאנחנו דורשים ביום.

הפרה את ההסכם עם הזה. באירופה, תעריף קניית החשמל למשל, ירד. המדינה כאילו אפשר להגיד, 

אם המדינה לא תכניס את היד לכיס,  –ודל העסקי. ויש מתקנים שאמרו לנו מה שמסכן את המ

 ותסבסד, זה יקרוס.

קבע את זה, ובלי זה שנה ואנחנו רוצים ל 25-אגורות, ל 54אז עכשיו ,בדיה, התעריף כמו שגדי אמר, 

ה אגורות לצורך העניין, ז 30-ים את זה להמודל לא יעבוד, חד משמעית. זאת אומרת, אם מוריד

 משנה את המספרים... 

 

 כמה היום בסולרי?    מר אלי אהרון:

 

 ירד.    מר גדי ירקוני:
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 אגורות, משהו.  17  מר עופר מימון:

 

 ירד. חבר'ה, צריך לדעת שמה ש...   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

 . 18-מונה נטו ירד ל  מר עופר מימון:

 

ק, עכשיו עכשיו אנחנו עושים, זה מכסה של לא, מונה נטו, אתה צוד  מורדי ביטון: מר

 דונם.  45

 

 רגע, אתה מדבר על גגות או פאנלים סולאריים על הרצפה?   מר עופר מימון:

 

 גגות.   מר מורדי ביטון:

 

 . 17-פאנלים סולאריים זה ירד כבר ל  מר עופר מימון:

 

ינה חתמה לזכור שהמדינה לא הפרה, כל הסכם שהמד אבל צריך   מר גדי ירקוני:

בסולארי, לא משנה מה המחיר, היא שומרת על המחיר שהיא אמרה בבוא העת. אם היא תחתום 

 היא לא יכולה להפר את זה.  54היום על 

 

שקלים. אלה הראשונים  2.02ברור. יש כאלה שהיא משלמת להם    מר אלי אהרון:

 שהיו.

 

מגחכים כשאני אומר את זה, נכון, והיא לא מפרה את זה. אני רואה ש   מר גדי ירקוני:

 אבל המדינה לא מפרה ברגע שהיא חותמת, את הסיפור הזה של ההיטלים. 
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דקות, אנחנו מסיימים פה את הסיפור.  2חברים, יש לנו בדיוק עוד   מר עופר מימון:

" במירכאות שנוצר, הינו מוגבל דיברתי איתכם על הקומפוסט, אני כותב פה באירופה ה"קומפוסט

ואינו מוגדר כקומפוסט, אוקיי? בדיה צריך לפעול לשימוש חלקי במטעים ופרדסים. לשימוש 

הקומפוסט באירופה, הם נותנים אותו בחינם, זאת אומרת, בא אותו חקלאי, משלם את השינוע, הוא 

שמגיעה מבתים, אז יש שם מאחר וזו הפסולת האורגנית  –לוקח את זה בחינם, מסיבה אחת פשוטה 

כוכית, קטנים, אבל יש שברים. והמדינה, הרגולציה באירופה, לא מוכנים להכיר בזה גם שברים של ז

 כקומפוסט לכל דבר ולכן המחיר שלו הוא אפסי. 

 

 והרגולציה בארץ?    :חפץ מר בר

 

 אז זהו, זה לא לגמרי,   מר עופר מימון:

 

 עניינת, התקנים, כל התקנים הכי... הרגולציה בארץ לא מ   :חפץ מר בר

 

אנחנו עובדים על זה, נכון לעכשיו אסור. אנחנו רוצים להאמין    ר גדי ירקוני:מ

שנצליח בטווח הרחוק, לא מהיום, במטעים ובפרדסים ואולי בחוחובה נצליח להכניס אותו, כיוון 

 ר. ששם זה לא נוגע בפרי. אבל אנחנו יודעים שבינתיים זה עדיין אי אפש

 

שלנו, הקומפוסט כרגע מופיע כהכנסה אפס. אם אבל שוב, במודל   מר עופר מימון:

נצליח למכור אותו, יש גם את העניין של הערכים התזונתיים, החנקן וכל הדברים שם, בהשוואה 

 לקומפוסט שאנחנו מכירים, אז זה יקבע גם, בין השאר, את המחיר.

 על הטיפינג סיד, דמי כניסה,  אבל שוב, אנחנו מתבססים במודל שלנו רק

 

 עופר, אם לא ייקחו אותו, זה עלויות פינוי.   דיה הוכמן:מר ידי

 

בדרך כלל, עוד פעם, ממה שראינו, בכל המקומות בצורה מוחלטת,   מר עופר מימון:
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ברגע שאתה נותן קומפוסט במחיר נמוך או אפסי, אנשים בכיף באים ולוקחים אותו, זה לא עולה 

 נו רוצים עוד להרוויח על זה.כסף. אנח

פעולית, טכנית, מאחר והסבסוד שלנו הוא בעלות ההקמה ולא בעלות התפעולית, מה מבחינת ת

שנקרא בקאפקס ולא באופקס, במושגים הכלכליים, אנחנו שואפים להשקיע בהקמה יותר כסף, על 

מאותם יצרנים,  לקבלחשבון או לטובת חסכון ברמה התפעולית. משמע, יותר אוטומציה, משמע 

אוסטרים,  –ין, בשוק הזה של המעכלים, יש שלושה ספקים עיקריים מאותם ספקים. צריך להב

 גרמנים ושוויצרים. 

השאיפה שלנו היא בעצם באותה הקמה, לקבל גם הסכם שמחייב תחזוקה קבועה ובעצם, כחלק 

 מה.מההסכם, לקבל את ההוצאות השוטפות להעמיס עליהם, באותו חשבון של ההק

בין השאר, כמו שהעלינו את זה פה, זה הפסולת. ולכן, חייב  חשוב מאוד להבין שזכות הקיום היא,

הסכם יציב, בר קיימא, עם הרשויות, לאספקה של אותו חומר גלם מבחינתנו, מבחינתם אותה 

 פסולת שרוצים להתפטר ממנה ולכן צריך לטפל גם בנושא הזה.

עומסים, את הבלאנסים באפר, אגירה חוצצת ולאפשר את איזון ה יש פה עניין של לתכנן, מה שנקרא,

של הפסולת שמגיעה ולהגדיל את הטווח גם מהמעכלים. הרעיון הוא שבעצם הכנסת הפסולת, היא 

תעבוד בשעות העבודה הנורמאליות, שמונה שעות, עשר שעות בימי השבוע. אבל המעכלים ושאר 

 , זה הרעיון.24/7הדברים שהם אוטומאטיים, מן הסתם יעבדו 

גזם הוא גם, זאת אומרת, זה שתי ציפורים במכה אחת, אנחנו גם נדע לטפל בו ואנחנו יודעים שגם ה

מבחינה תחזוקתית, לניקיון סוף סוף וגם אנחנו צריכים אותו, גם לאוורור של הקומפוסט, וגם 

 המעכל שמצטברים שם כל מיני נוזלים. לרצפת

מה שנקרא, אנחנו בונים  נו. את המודל העסקי, בעצם, ברמת השקל,אלו פחות או יותר התובנות של

אותו, כל פעם אנחנו משכללים אותו, כל פעם אנחנו לוקחים עוד הנחות שאנחנו משפרים ומשקללים 

 את זה, ונציג לכם את זה כשזה יהיה כבר לעוס ומוכן.

 

יר, זה מאוד עופר, אחר הדברים שאני רואה שזה באמת פרויקט אד  מר סיגל פביאן:

לתמוך בזה ויתכן שהוא גדול מדי. זה שאנחנו צריכים איזשהו מינימום מושך לעין, זה מאוד מושך 

כדי שיהיה כלכלי, לא בטוח שיתמכו בנו על גרנדיוזיות. זה אחד הדברים שאני רוצה שתתייחס. 
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ום בנושא החשמל, הדבר השני, זה שנכון להיום, לא יודע כמה זמן לוקח להקים את זה, אבל נכון להי

הגירה, כי אין לנו הולכה באזור כדי לתת פתרון לייצור חשמל רציף, ואז זה  צריך לתת פתרון לנושא

אמור להיות בסכנה, כי אתה אומר שנושא החשמל הוא מהותי כדי שיהיה כלכלי. אלה שתי נקודות 

 שאני רואה כמאוד בעייתיות. 

 

לך. נתחיל דווקא בשאלה של חברת אני אענה לשתי השאלות ש  מר עופר מימון:

היום הייתה לנו פגישה גם בוועדה המקומית וגם במנהל ברמי, ואנחנו מקיימים פגישות גם חשמל. 

עם המשרד להגנת הסביבה, ואנחנו מקיימים פגישות גם עם חברת החשמל, ואין ספק שבלי ודאות 

מגה  6אנחנו מדברים על שמערכת החשמל מסוגלת לקבל, למשוך את הכמות שאנחנו מדברים, ו

ליתר דיוק, וזה בדיוק אותם דברים שאנחנו בודקים אותם  6.4בר על כמות גדולה, חשמל ביום, מדו

 ואנחנו נבדוק את זה ברחל בתך הקטנה. אם זה לא, זה לא יכנס.

צריך להבין, כל הפרויקט הזה, זה תנאים מצטברים. צריך שגם זה, וגם זה וגם זה וגם זה, שהכול 

 זה מפיל את הפרויקט. זה לגבי החשמל. –הוא לא ד התשובה תהיה חיובית. ברגע שאחד מהם ביח

אני הזכרתי גם את העניין שנפגשים גם עם המשרד להגנת הסביבה. אז העניין של הגרנדיוזיות, 

אוקיי? או כמה הפרויקט מגלומאני, אין פה, צריך להבין, אנחנו עובדים יד ביד עם מנכ"ל המשרד 

איתו, גם על דברים שאנחנו אפילו בוא נגיד ככה, הסביבה, מר גיא סמט. גדי בקשר מצוין  להגנת

כרגע מבחינתנו הם עדיין בוסריים, אבל אנחנו מתקדמים איתו, בעצם, גיא סמט או המשרד להגנת 

 הסביבה אמר לנו באיזו טכנולוגיה הוא רוצה שאנחנו נעשה את המתקן.

ה. אפרופו, אדוארד, מה אנחנו בכלל חשבנו על מתקן תרמי, שריפ כשאנחנו באנו וחשבנו על מתקן,

שמעו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אם  –כשנפגשנו במשרד להגנת הסביבה, הוא מאר לנו שדיברת. 

 –אתם רוצים את המכרז שלנו, לנו יש חזון. אנחנו מתכוונים להקים שלושה מתקנים תרמיים, צפון 

 טון ביום.  1500רות. הן דרום, הכמויות הן אדי –מרכז 

שתתף בפאזל שאני מרכיב? אתם תקימו מתקן אנאירובי. כי אני צריך פתרון גם אתם רוצים לה

לפסולת האורגנית. ולכן, אנחנו משלימים חלק בפאזל של המשרד להגנת הסביבה והמספרים, או 

 המודל שאנחנו מדברים עליו, הוא בשיתוף פעולה מלא.

 Day 1 -ף פעולה, בהסכמה, מכה סתם ומציירים לנו משהו. הכול בשיתואנחנו לא הולכים פה, כ
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ואנחנו לא שאנחנו מוכנים, אנחנו רוצים ודורשים את שיתוף הפעולה מהמשרד להגנת הסביבה. 

 אנחנו לא מממנים פה שום דבר סתם כי בא.

 

 טוב.   מר סיגל פביאן:

 

 טוב, אם יש עוד שאלות, אם לא?   מר מורדי ביטון:

 

משאיות  15 -ל 10זה נראה המון, אבל זה בין דרך אגב, סתם שתבינו,    גדי ירקוני: מר

 ביום.  15ביום. כמות של 

 

 טון?  500  מר אריק דניאל:

 

זה כלום, תחשוב יש לך עוד עשרים  פול. 20 -ל 15סדר גודל של בין    מר גדי ירקוני:

 מובילים... 

 

ים יש על הסיור בחו"ל. תודה רבה לעופר. חבר חברים, זה היה דיווח  מר מורדי ביטון:

 עוד שלושה סעיפים שצריך להוסיף אותם. 

 

 אל תעשה את זה כל פעם.   מר סיגל פביאן:

 

 יש סעיף שקורים תוך כדי תנועה.  מר מורדי ביטון:

 

 .הגדלת חוזה התקשרות עם הקבלן הנגרייה של נדב .13

 

. 11לקבלן שעושה עבודות נגרות במבנה זה הגדלת חוזה  12סעיף   מר מורדי ביטון:

ואנחנו מבקשים בעצם ₪, אלף  246נחנו, הקבלן הוא הנגריה של נדב, הוא זכה במכרז אצלנו, על סך א
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 .369סך הכול הפרויקט יהיה ₪, אלף  123, בעוד 49%-להגדיל לו ב

 50מעל  ומתחת לחמישים, אנחנו צריכים את אישור המליאה. אם זה היה 20%מכיוון שזה מעל 

. הריהוט כולל ריהוט 11ריהוט למבנה ני מבקש, הוא מספק את ההיינו פונים למכרז נוסף. אז א

 חדרים למפגשים אינטימיים, מדפים מרחפים,  

 

 זה מבנה חדשנות, יש בו חלק שבאחריות המתנ"ס.  11בניין   גב' כבי שקולניק:

 

 מפגשים אינטימיים?     דובר:

 

וקצב על ידי משרד יהוט לחדר מייקרים, זה חדר שמרביתו מתגם ר  מר מורדי ביטון:

, מי בעד לאשר את ההגדלה? תודה. 49%-המדע והטכנולוגיה. אנחנו מבקשים לאשר את ההגדלה ב

 מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.

 
 49% -ב הגדלת חוזה התקשרות עם הקבלן הנגרייה של נדב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ₪.  369,000לסך הכול של 

 

 טיפול במערכת החשמל של מרפאות צוחר – 4/2017הגדלת מכרז אישור  .14

 

 –, גם הגדלה, זה הגיע אלי היום אחדאני מבקש להוסיף עוד סעיף   מר מורדי ביטון:

טיפול בכל מערכת החשמל של מרפאות צוחר.  – 4/2017הגדלה של קבלן שגם זכה אצלנו במכרז 

 יים. מרפאה, מד"א ומרפאת שינ

בשעה טובה, זה גם משהו שתוקע לנו שם התקנה של  4טופס הטיפול שם בחשמל, הוא כדי לקבל 

סך הכול  206 -, מ40%. ההגדלה היא של 4מתקן סולארי. יש לנו היתר בניה למרפאה, אין לנו טופס 

 , מי בעד לאשר את הוספת הסעיף? אושר פה אחד.40.82%, 291-ל

 

 יף את הסעיף לסדר היום. : הוחלט פה אחד להוסהחלטה
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 מי בעד לאשר את ההגדלה? מי נגד?  טון:מר מורדי בי

 

טיפול במערכת החשמל של מרפאות  – 4/2017הגדלת מכרז : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

  ₪  291,000צוחר לסך הכול של 

 

 מינוי מירב ברקאי כיושבת ראש לוועדת הביקורת. .15

 

גם יושב ראש  חברים, כאשר נבחר 4ורת שלנו היא מנתה ועדת הביק  מר מורדי ביטון:

יובל צור. אבל לצערנו יובל צור, הוא מאחד היישובים שלא הגישו רשימה לבחירות, ולא הסדיר את 

הנושא הזה מול משרד הפנים, לא מילא טפסים. אנחנו, לצערנו, נצטרך להסיר אותו מהוועדה, 

 .וכמובן שהוא ירד באופן אוטומאטי מהמליאה

רקאי כיושבת ראש ועדת הביקורת ואת איתי ציפורי ומולי אנחנו מבקשים, בעצם, לאשר את מירב ב

ספקטור. אז אני מבקש קודם כל הצבעה להוסיף את הסעיף לסדר היום. מי בעד? תודה. מי נגד? 

 אושר פה אחד. 

 

 : הוחלט פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום. החלטה

 

ועדת הביקורת. מי את מירב ברקאי כיושבת ראש הוועדה של  ולאשר  מר מורדי ביטון:

 בעד? תודה. מי נגד? אושר.

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מירב ברקאי כיושבת ראש ועדת הביקורת החלטה

 

 מנכ"ל המועצה הנכנס, ניר ים כבעל זכות חתימה במועצהאישור  .16
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מועצה, אנחנו מבקשים לתת לו סעיף אחרון, כניסתו של ניר כמנכ"ל ה  מר מורדי ביטון:

תימה עם צוות המועצה. אז אני מבקש להביא את הסעיף של אישור בעלי זכות החתימה גם זכות ח

 במועצה לסדר היום. מי בעד לאשר אותו לסדר היום? תודה. מי נגד? אושר פה אחד.

 

 : הוחלט פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום. החלטה

 

תימה שלה, ביחד נו מבקשים לאשר שכמובן, כבי הגזברית חאז אנח  מר מורדי ביטון:

עם חתימה של ראש המועצה, או של סגן ראש המועצה, או של מנכ"ל ראש המועצה, עם חותמת 

 המועצה, תחייב את המועצה. 

 

 רק שתי חתימות.   גב' רבקה בן ארי:

 

גן, או רק שתי חתימות. גזברית חובה ואו ראש המועצה, או ס  מר מורדי ביטון:

 כויות החתימה? תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. המנכ"ל. מי בעד לאשר את בעלי ז

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את זכות החתימה למנכ"ל המועצה הנכנס, מר ניר ים. החלטה

 

 תודה רבה, הישיבה ננעלת.  מר מורדי ביטון:

 

 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 מורדי ביטון

 המועצהמזכיר 
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 ריכוז החלטות
 

 
 

 מליאהאישור פרוטוקול  .2

 

 את פרוטוקולי המליאות הקודמות: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 ועדים מקומיים  .4

  

  2019: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד המקומי צוחר לשנת החלטה

 

 2019תקציב צוחר לשנת  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה

 

 2019פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד המקומי סופה לשנת : הוחלט החלטה

 

 . 2020: הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים לסופה לשנת החלטה

 

 2020: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הוועד המקומי סופה לשנת החלטה

 

 תב"רים אישור  .5

 

שבים לבתי ספר בסך רכישת מח –ניצני אשכול  – 1164ר תב"ר : הוחלט פה אחד לאשהחלטה

52,962  ₪ 
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רכישת מחשבים לבתי הספר בסך  –יובלי הבשור  – 1166: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

377,578 .₪ 

 

שיפוץ, הצללה ומתקן משחקים בשני מגרשים בניצני  – 1167: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 ₪. אלף  450אשכול בסך 

 

₪  196,200סבסוד תשתיות לארבע נחלות,  –יתד  – 1168ר : הוחלט פה אחד לאשר את תב"החלטה

 במימון משרד השיכון

 

 הקמת מערך לקיצוץ גזם ירוק חקלאי - 1169: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

הגדלה  תשתיות למבנים יבילים, –ניר עוז  – 627: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 ₪.  368,312ף, סך הכול בהתחייבות היישוב אל 150אלף, משרד השיכון  94 -ב

 

 ₪.אלף  100, בסך שיפוץ והרחבה של נווה אשכול – - 676: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 שער אחורי בעין הבשור במימון משרד הביטחון – 1170: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 .גרות רווחה ומרכזי יוםמיגון מס - 1171פה אחד לאשר את תב"ר  : הוחלטהחלטה

 

 חיבור אורים למט"ש מגן - 1165: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 2020אישור צו מיסים לשנת  .6
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  2020: הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים לשנת החלטה

 

 פתיחת חשבונות בבנק דקסיהאישור  .7

 

 מוניציפאל.  –סיה קולות לאשר את פתיחת החשבונות בבנק דק: הוחלט ברוב החלטה

 

 .2018, לשנת הבשור-עמותה לקידום התיירות שקמהאישור מאזן   .9

 

 . 2018הבשור לשנת  –: הוחלט פה אחד לאשר המאזן של העמותה לקידום התיירות שקמה החלטה

 

 .2018 אישור מאזן של חברה כלכלית  לפיתוח אשכול בע"מ לשנת .8

 

  2018ברה הכלכלית לפיתוח אשכול לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את מאזן החהחלטה

 

 אישור ניר ים כנציג המועצה באשכול נגב מערבי, בחבר הכלכלית לפיתוח אשכול  . 10

 .בע"מ, במרכז הקהילתי אשכול ע"ר, ואישורו כמנכ"ל המועצה בוועדות המועצה      

 

בע"מ, במרכז  הכלכלית לפיתוח אשכול הבחברים כחבר  הוחלט פה אחד לאשר את ניר: החלטה

 .הקהילתי אשכול ע"ר, ואישורו כמנכ"ל המועצה בוועדות המועצה

 

 .הגדלת חוזה התקשרות עם הקבלן הנגרייה של נדב .13

 

 49% -ב הגדלת חוזה התקשרות עם הקבלן הנגרייה של נדב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ₪.  369,000לסך הכול של 
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 )מחוץ לסדר היום( ול במערכת החשמל של מרפאות צוחרטיפ – 4/2017הגדלת מכרז אישור  .14

 

 : הוחלט פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום. החלטה

 

טיפול במערכת החשמל של מרפאות  – 4/2017הגדלת מכרז : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

  ₪  291,000צוחר לסך הכול של 

 

 ץ לסדר היום(.ועדת הביקורת )מחוברקאי כיושבת ראש לומינוי מירב  .15

 

 : הוחלט פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום. החלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מירב ברקאי כיושבת ראש ועדת הביקורת החלטה

 

 )מחוץ לסדר היום(. מנכ"ל המועצה הנכנס, ניר ים כבעל זכות חתימה במועצהאישור  .16

 

 פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום.  : הוחלטהחלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את זכות החתימה למנכ"ל המועצה הנכנס, מר ניר ים. החלטה

 

 

 


