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ישיבת מליאה מספר חמש. בנווה אשכול, אנחנו מודים להנהלת    מר ניר ים:

נווה אשכול על האירוח, על זה שפינו לנו את האתר, ונתנו לנו לקיים את המליאה. רצינו שתכירו  

 נתחיל. גדי, מידע? את המקום, בקרוב כולנו יהיה פה, מי במוקדם ומי במאוחר, אז בואו 

 

 . מידע 1

כן. אני רוצה לתת כמה פרטים ומידע באמת בקצרה, אבל אני     מר גדי ירקוני: 

עם הקורונה, שכדאי שפה, לפחות במליאה, ישמעו וידעו  חושב שאנחנו עוברים כמה אירועים 

, כמו כל  עליהם. בראשית, צריכים לדעת, אנחנו עברנו בבתי הספר אירוע לא פשוט, שמהרגע להרגע

מדינת ישראל, הודיעו שנסגרים בתי הספר התיכוניים, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל ההסדרים עם  

חבל שככה זה נגמר, אבל התארגנו מהר, וגם זה  המורים. לא היה אפילו זמן להיפרד מהתלמידים,

גם, מחרתיים את שנת הלימודים. -יצר חוסר ימים בבית הספר היסודי, שהם מסיימים עוד מחר

 הכול בקצרה ובחופזה.  

גם שנת הלימודים הזאת, הייתה שנה מיוחדת במינה ואני לא צריך להוסיף פה, אז גם היא נגמרה 

ככה. גם הפרידה בסוף, נעשית בפורום של צל הקורונה, אין מסיבות י"ב כמו שאנחנו רגילים... 

 ששש... אני ארחיק אתכם. 

וד מצומצמים, אותו הדבר כיתות ו', לצערנו. הם אין מסיבות י"ב, מה שיש זה בפורומים מא

עושים היום משהו, עשו משהו ספונטני בדרייב אין, על פי כללים מאוד מאוד מצומצמים, ובכללים  

של הקורונה. בתוך כדי זה, אנחנו מתארגנים לקייטנות שגם זה במועדים ובזמנים שהכול מהרגע  

 צאו להרשמות מאוחר. להרגע, לא מודיעים לנו בדיוק, וגם בגלל זה י

ההרשמות יתמלאו ויהיו יותר ילדים, גם ביישובים וגם בקייטנות פה,  אני מקווה מאוד ש

 המרכזיות שלנו, יש כאלה ביישובים, יש כאלה פה. 

-גם, עד כיתה ו' אנחנו עושים קייטנות גם קייטנות של החופש הגדול בעצם, וגם בעצם אנחנו עד ה

בועות. אנחנו מתארגנים לזה יחד עם המרכז הקהילתי, מחלקת  , עושים קייטנות, חמישה ש6.8

החינוך, אני מקווה שהצלחנו להוציא מחירים אטרקטיביים לכולם. היה מאוד קשה, אנחנו עוד לא 

יודעים את התקציבים הנוספים שנקבל או לא. האמת היא שהיום הבטיחו לי שנקבל על זה 
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מיליון ₪ שאנחנו רגילים לקבל כל שנה לקייטנות,  סכומים מאוד גדולים, שבסימני שאלה פה, חצי

ואני מקווה שנקבל אותם. השר גלנט, העוזר שלו אמר לי שהיום טיפלו בזה ומחר יצא קול קורא,  

 אז גם בזה אני מקווה שיצא.

סך הכול, באמת, אנחנו לצערי גומרים שנה, שהיא השנה הראשונה בבית הספר היסודי שלנו, 

ל בכל המועצה הלימודים השנה היו, גם בחלוציות גם פה, לא במתכונת המרוכז פה בקריה, אב

שאנחנו רגילים. אנחנו מקווים מאוד שהשנה הבאה תתחיל ותלך קצת יותר מסודר, אבל זה מה  

 שיש ועם זה אנחנו ננצח. עם זה אנחנו נעשה הטוב ביותר.

באשכול.   וד שני חולי קורונהבנוסף לזה, כמו שכולם יודעים, ביום חמישי שעבר, האחרון, התגלו ע

הדבר הזה, אחד מהם, היה, למד בבית ספר נופי, בית הספר כבר לא למד, אבל מאז הוא גם נדבק,  

ילדים  120יום אחרי שהוא הגיע לבית הספר, אבל לפי ההנחיות של משרד החינוך, נכנסו לנו 

שו אתמול והיום, ואני  ומורים לבידוד. אנחנו התארגנו לבדיקות כמה שיותר מהר, הבדיקות נע 

מקווה שהתוצאות יגיעו במהרה. מאז, יש לנו עוד חולה אחד, אנחנו עם שלושה חולים, לא ארבעה,  

 שלושה. 

 

   ארבעה, אחד בבית אבות.   מר ניר ים:

 

ארבעה, אחד בבית אבות, אבל שלושה פה אצלנו והרבה מבודדים,     מר גדי ירקוני: 

מי שצריך, ואני גם פה קורא לחברי המליאה, אם אתם יודעים,  שאנחנו מנסים להיות בקשר עם כל 

על מישהו שבמקרה פיקששנו והוא בבידוד, וצריך את העזרה שלנו, תודיעו לנו, תודיעו למוקד, 

למחלקת הרווחה, תודיעו למי שאתם רוצים. אנחנו מנסים להיות עם כולם בקשר, ולעזור לכולם,  

למה, בייחוד לחולים, וגם למי שלא, שיצאו מהבידוד ואני רוצה לאחל מפה לכולם בריאות ש

 ושהבדיקות הנוספות, לא יראו שיש לנו עוד חולים. 

אנחנו אמורים להבין שזו תהיה, לצערנו, שגרת החיים שלנו בזמן הקרוב, כמה שזה נמצא לא נעים  

ר כמה  לשמוע. אני חושב שמי שהוא מציאותי, אז רואה שכמעט, נורא קשה, אנחנו צריכים להיזה

שאפשר, אבל כמעט בכל מפגש כזה או אחר, אנחנו יכולים להיות עם חולה, שאפילו לא יודע שהוא  



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 7 
 

חולה. בגלל זה אני קורא גם פה, לכל האנשים שלנו, להיות כמה שיותר, לשמור על הכללים. אנחנו 

תובב  מאוד קשה, שגם אצלנו בישיבות וגם שמי שמסמנסים במועצה, ועומדים על זה, על אף שזה 

יעמוד בכללים. כנראה שזה הדבר הרב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, על מנת להימנע מלהידבק  

 בקורונה ונקווה שיגיע החיסון במהרה, נכון דוקטור?  

 

 יש עוד זמן.   גב' רוויטל דג'אווי: 

 

יש עוד זמן, אבל לקוות מותר, נכון? כנראה שעד אז נכפה עלינו     מר גדי ירקוני: 

זה, ולדעת איך לעבור את זה כמה שיותר בשלום. אני רוצה, אם אנחנו כבר יושבים   לחיות עם

בנווה אשכול, להגיד כמה מילים טובות, גם על המערכת פה, ובכלל על המערכת שטיפלו באנשים  

 המבוגרים אצלנו במועצה, גם בקורונה וגם היום.  

קום גם מפה, להגיד להם כל אתמול הייתה לי פה ישיבה עם הצוות המצומצם שטיפל, וזה המ

הכבוד על השירות ועל העזרה שנותנים לאנשים המבוגרים, והיותר מוגבלים לפעמים, שיש 

 במועצה.

מוגבלויות וגם מוגבלים, סליחה, זה חשוב מאוד התמיכה הזאת שאנחנו מקבלים.  אני חושב שגם 

אמרו לי אתמול, בצד גם פה ראו עד כמה הריחוק הזה של האנשים השפיע עליהם, לפי מה שהם 

 הנפשי, ואנחנו מקווים מאוד שלא נחזור לזה. זה בנושא הזה.

אנחנו בנושא של הממשלה החדשה, מנסים ליצור, אנחנו יוצרים קשר עם כל השרים. אני חושב  

של ביקורים, זה אנחנו מאוד רוצים ואנחנו מכינים גם תוכנית  שבזמן הקרוב יתחיל פה סבב שלהם 

ל עוטף עזה, ביחד איתנו, יחד עם כל מועצות העוטף ושדרות, להגיש להם בהחלט, תוכנית ש

אני מקווה שכל הדברים הרגילים   2021לתוכנית התקציב החדשה, אני מזכיר לכולם שבשנת 

. זה בנושא הזה, נושא מאוד  2020ימשיכו, אני גם מאמין שימשיכו, בגלל שבעצם התוכנית היא עד 

 אקוטי ומאוד חשוב. 

להגיד לכל מי שבדרום המועצה שיתחדש, אני מבין שכולם נוסעים על הכביש החדש, גם אני רוצה 

ואני נסעתי עליו היום, זה תענוג לנסוע עליו. אני מקווה שזו רק ההתחלה ולא הסוף של הפרויקט 



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 8 
 

המדהים הזה, ושבאמת נצליח, כמו שכולם הבטיחו לנו, למנף את הפרויקט הזה ולהמשיך אותו,  

נמשיך. אלה הדברים שלי היה להגיד,  –וכמו שאמרתי  ת מגן, אנחנו לוחצים על זה,לפחות עד צומ

  כן?

 

מחר מסתיימת שנת הלימודים, והייתי רוצה לשמוע ממך ביקשתי    גב' מזל ערוסי:

   את זה כבר בבוקר. מה קורה? משהו צריך עניין של תקנים, כיתות,

 

 מה משתנה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא משתנה שום דבר?     גב' מזל ערוסי:

 

לא משתנה, לא זה מה ששאלת אותי, שאלת אותי על הסיכון, ועל     מר גדי ירקוני: 

זה קצת דיברתי. אנחנו, לפחות מההבטחה שיש לי, שכל התקנים שהיו לנו נשארים, מבחינת גודל  

 הכיתות, 

 

 ?  כמו שהן מבחינת הכיתות הלא תקניות, הן נשארות   גב' מזל ערוסי:

 

שאנחנו צריכים, אתם יודעים, אני אומר   כן, יש לנו אחת פחות   גדי ירקוני:  מר

עכשיו כן, מחר זה יכול להיות משהו אחר. אבל ההבטחה החד משמעית שאני קיבלתי, יחד עם 

אבי, היינו באותו מקום, שמנהל המחוז, שהכיתות, אני לא רוצה לקרוא להן 'הלא תקניות', בגלל  

 נות יישארו פה. שזה לא... הכתות הקט

מי שזוכר פה... את הכסף שקיבלנו עליהם, עליו שנקבל תוספת  מיליון ₪, 2.5-אנחנו קיבלנו את ה

ממשרד החינוך, הכסף הזה הוא לכל בתי הספר, ויש תוכנית מדויקת של משרד החינוך, מה אנחנו  

 נעשה איתו, אז גם את זה קיבלנו. הנה, אנחנו שואלים... אבל כן. 

הליך, אם כבר שאלת אז כן. הזכרת לי עוד משהו, אנחנו בתהליך, יש לנו כיתות ז' מאוד אנחנו בת
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גדולות השנה, שעולים לכיתה ז'. כיתה ז' שעברה השנה את הקורונה בכיתה ו', כיתה ו' שעברה את  

איחוד בתי הספר ולא היה קל שם, כיתה ו' שעברה את כיתה א' בצוק איתן. בעצם, זה גם המקום 

ז' הנוכחיים. -י"ב הנוכחיים, עברו את כל המלחמות וימים קריטיים, וגם לצערנו ה-שגם הלהגיד 

אנחנו היינו בישיבת זום ביחד עם מנהלת בית הספר, ויחד איתי ועם מנהל החינוך ההתיישבותי,  

המנכ"לית שלהם, מאוד ידידותית אלינו ואוהבת אותנו, וגם שם היא אמרה שהיא לא תיתן  אילנה 

בקשה של עוד  ות יותר קטנות, אבל היא תיתן לנו, כנראה, אנחנו עכשיו כותבים תוכנית של לנו כית

 מורה בכל כיתה. 

זה איזה פטנט חדש שהולך במשרד החינוך, היא גם פיתחה אותו, וזה כנראה ייתן את התשובה. 

אז בעצם לא יתנו לנו כיתות נוספות לא תקניות, אבל יתנו לנו עוד כוח אדם, שעות לכל כיתה, ו

 אפשר לחלק את הכיתה, רוב הזמן, לשתי מחנכות.  

 

 אני מבינה שזמירה ממשיכה לעוד שנה.     גב' מזל ערוסי:

 

 זמירה, אמרתי את זה פעם שעברה... עדכנתי?     מר גדי ירקוני: 

 

מהמיקרופון( יש   ה גדי, יש לי שאלה. מכיוון שלמועצה... )רחוק  גב' סילביה גרין: 

 ן לנו מיגון ומענה. מה...?  שבעה יישובים שאי

 

אני יכול לתת פה מידע, אבל הוא יגיע לפה, אז אני מעדיף, אני אגיד    מר גדי ירקוני: 

ואני מבקש שלא נכנס   אנחנו עושים, עובדים על איזו תוכנית שהיא בתהליכי בנייה,  –בקצרה 

 עכשיו לדיון בנושא הזה, אבל אם שאלו פה במליאה אז אני אתן. 

ה שמדינת ישראל, אפשר להתווכח על זה, אבל לא עכשיו, לא תיתן את המיגון ליישובים מתוך הנח

שמעבר לשבעה קילומטרים, אנחנו מנסים עכשיו לייצר תוכנית, בגלל שאנחנו חושבים שיש  

חשיבות גדולה לממדים בבתי החברים, בבתי הילדים, שהילדים יכולים לישון וכשיש צבע אדום,  

בגלל שחס וחלילה נפגעתי, אלא שאני יודע מה כשיש צבע אדום, עד כמה זה  מי כמוני יודע, לא 
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משמעותי שיש ממ"ד בבית, ואני מבין את הצורך הזה, כמו כל אחד שיש לו את זה היום, יודע מה  

 זה היה לפני ואחרי.  

אנחנו בונים תוכנית שבסופו של דבר זו תהיה תוכנית מועצתית, שתנסה לתת תשובה ליישובים  אז 

שאין להם ממ"דים. זה אמנם לא כל התשעה, בגלל שיש שניים חדשים לגמרי, ששם כל בית כבר  

היה מחויב בממ"ד, ואין לנו בעיה עם בני נצרים ונווה בנושא הזה. יש לנו עם שבעת היישובים 

 האחרים. זו תוכנית מאוד מסובכת, גם כלכלית וגם ביצועית. 

ת, עם אנשי מקצוע שבנו פה, ליוו את אשכול בפרויקט אמורה להיות לנו עוד פגישה, לפחות אח

הזה מטעם המדינה, שיראו איפה נכון ואיפה לא. אנחנו נקווה שלפחות ערבויות מדינה נוכל להביא  

אני אומר לכם, גם ... על ערבות אני אביא את זה לפה. אבל לזה, וכשהיא תתבשל, התוכנית הזאת, 

באמת באמת קשיי יום, בגלל שאי אפשר באמת, יש הדדית, החלק שלנו, של האנשים הבאמת 

כאלה שלא מסוגלים לבנות את הממ"ד בכל, ועוד פעם, לא רוצה להגיד עכשיו מי יחליט על זה, 

בתי אב, נמצא איזה, כנראה, אני מקווה, איזו   40-50-טח לא יהיה יותר מאבל זה סדר גודל שב

 הלוואה.

ו אם זה נכון לקדם תוכנית כזאת, היא תוכנית לא  תחליט –אבל עוד פעם, זה יגיע הנה, יגיע 

פשוטה. בסופו של דבר, גם לא פשוט בגלל שמי שיממן את זה, בגדול, זה התושבים. בתנאים כאלה  

ואחרים, אבל נקודת ההנחה שאנחנו יוצאים, שקשה לשמוע אותה, אבל היא כנראה נכונה ובייחוד  

ת היישובים האלה, כנראה שאני ואת נחכה, לא  בקורונה, שמדינת ישראל, אם נחכה שהוא ימגן א

 נזכה להם. אני זכיתי, את לא תזכי להם, בחייך, וגם זה לא יהיה בחיי. אז עוד פעם, 

 

מה שאני ביקשתי בזמנו, שאם אפשר לארגן שתהיה הלוואת    גב' סילביה גרין: 

לא יתמוטט מזה,  ₪ לחודש, אף אחד  500-מדינה, מול כל אחד ואחד מהחברים, שלא נשלם יותר מ

גם... את כל הקטע של האסטרטגיה ותוכניות ויישובים, שהמועצה תספוג את זה, זה מה  

 שביקשתי. 

 

 אנחנו גם נגיע לקטע הזה.     מר גדי ירקוני: 
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 אני אתייחס, ברשותכם, לשאילתות, או מה ש...    מר ניר ים:

 

הות בחוץ, ואני רואה ניר, שנייה לפני השאילתות, יש פה שתי אמ   גב' דנה אדמון: 

שחברי... אני מאוד מכבדת את נהלי הקורונה, ומודה לכם על זה, אבל יש חברי מליאה חסרים, אז  

 אולי במקומן שתי אמהות יוכלו להיכנס רק לשאילתות, בבקשה? 

 

 בטח לשמוע.    מר ניר ים:

 

 בגלל, אמרתי שאני מעריכה...    גב' דנה אדמון: 

 

 ע, לשמו   מר גדי ירקוני: 

 

מעריכה את ההקפדה על נהלי הקורונה, אבל אני רואה שיש חוסר     גב' דנה אדמון: 

 בנציגי מליאה, ויש שתי אמהות שרצו להקשיב לשאילתא. 

 

 להקשיב אפשר.     מר גדי ירקוני: 

 

 הן בחוץ, אפשר שיכנסו?    גב' דנה אדמון: 

 

 נו קטנות. מה יעשו עם הבנות שהן השאירו בחוץ? היו שם ב   מר ניר ים:

 

 שיכנסו, מה הבעיה?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, ההיא הלכה, זה שתי אמהות אחרות.     גב' דנה אדמון: 
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 שיבואו.    מר ניר ים:

 

 חבר'ה, ישיבת מליאה היא ישיבה פתוחה.     מר אלי אהרון: 

 

 לא, לא, רק בגלל הקורונה.    מר גדי ירקוני: 

 

 . שאילתות .2

 

כם, אני אתייחס לשאילתות, או נושאים שהם... כנסו,  ברשות   מר ניר ים:

 ברוכות הבאות.  

אז אני אתייחס למספר שאילתות, ואת הנושא של חדר האוכל בבית הספר, אני אציג בסוף העניין. 

אני מתחיל עם שאילתות של אמיר פלג, ששואל מה עמדת המועצה בנוגע להשלכת אריזות חומרי  

עתו השלכת פסולת מסוכנת צריכה להיאכף על ידי פקחי  הדברה ברחבי המועצה, והאם לד

 המועצה, והאם פקחי האגף מונחים לאכוף השלכת פסולת של חומרי הדברה ודישון.

התשובה היא שפסולת חומרי הדברה ודישון, מעבר להיותם מפגע סביבתי, מהווה פוטנציאל  

, המועצה מתנגדת להשלכת  לפגיעה בבריאות הצומח והחי, ואף עלולה לפגוע בבני אדם. ועל כן

פסולת אריזות חומרי הדברה ודישון. בהמשך לפניות הציבור בנושא, ואחרי התייעצות עם המשרד  

להגנת הסביבה, תנקוט המועצה בפעולות ביקורת ואכיפה. האכיפה תופעל בכפוף ליכולת של 

י הטיפול  ובמקביל לפעולות האכיפה, יתוזכרו החקלאים על כלל הפקחים לזהות את המשליך,

 בפסולת אריזות חומרי הדברה ודישון.

שאלה נוספת של אמיר, שבטח תעלה בהמשך בצורה אחרת קצת, זו בקשה לדיון דחוף במפגע  

בשלוש השנים  –הלישמניה, שהוא כידוע, מה שנקרא, שושנת יריחו, והתשובה היא כזאת 

שנעשה... לא דווח, אני  ור האחרונות, לא דווח למשרד הבריאות על חולי לישמניה במועצה. הניט

אומר דברים בדוקים, לא דווח למשרד הבריאות על חולי לישמניה במועצה, והניטור שנעשה  
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 ביישובי המועצה, לא העלה שקיימים זבובי חול נגועים בנגיף.

הטיפול במפגע, במידה שקיים מפגע, הוא טיפול מקומי, נקודתי, ובזמן אמת. ואינו טיפול מניעתי.  

יפול אפשרי רק בהנחיית המשרד לאיכות הסביבה, ובנתונים הקיימים, נאסר עלינו לטפל  יישום הט

 בזבוב החול.

 

 מה זה זבוב החול?     מר אלי אהרון: 

 

זבוב החול, שהוא נושא איתו, לפעמים, את הלישמניה, לא תמיד.     מר ניר ים:

 נעמי סלע שואלת אם,  

 

 ה. רגע, יש לי את זכות התגוב     מר אמיר פלג:

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

תודה רבה על התשובות   –א'  –אז לגבי השאילתא הראשונה     מר אמיר פלג:

המפורטות. השלכת חומרי הדברה, כמו שאמרתי, אני מאוד שמחה, אפשר אפילו לחדד את זה.  

זאת אומרת, שברור שמי שמשליך ייאכף. זה היה טיפה לא מובן, אני מבקש שתחדדו את זה.  

, מזהים למי השטח שייך. לרוב גם... של הרבה  GPS-חוקרים בתר מקומות זה מאוד פשוט, ולא

אנשים, לא צריך אפילו... אפשר תמיד להגיע לאדם שבשטח שלו הושלך, ולפנות אליו, קודם כל  

כאקט הסברתי, זה מה שתמיד בוועדה אנחנו מציעים, לדרוש ממנו לפנות. אם הוא לא מפנה, וזה  

 יצוני, אז כמובן להפעיל אכיפה. באמת מפגע ק

לגבי הלישמניה, כמו שאמרת, זה יגיע בהמשך, אפשר לדון על זה אז אם אתה מעדיף, אבל המועצה  

קיבלה חצי מיליון ₪ לטיפול בנושא. חצי המיליון האלה לא מומשו, ובעצם, ככל הנראה, יחזרו 

 למשרד להגנת הסביבה, ויבלעו בתקציב הממשלה.  
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 לא...    : מר גדי ירקוני

 

זה ידוע לי ממקורות מאוד מוסמכים. עכשיו, אני מבין וגם אני      מר אמיר פלג:

יודע שפותחה איזו תוכנית קטנה, זאת אומרת, להגיד שהסמכות היא לא שלנו, זה לא נכון. לגבי  

היו שלושה חולים, נדבקים מרעים, חולי לישמניה, אני אישית עשיתי בדיקה, רק בשנה האחרונה 

 , שלאו דווקא נדבקו באזור.  אלים ומאורים. בנוסף, ידוע לי על עוד גורמיםמצ

 

 נשלח את ה... יש פה...    גב' סילביה גרין: 

 

 אפשר להגיב משהו?     מר אלי אהרון: 

 

 כן.   מר ניר ים:

 

 הצעה, תראה, חקלאי ברמת החקלאי,    מר אלי אהרון: 

 

  האריזות?עונה עכשיו, על אתה על מה    מר גדי ירקוני: 

 

 מה על האריזות?     מר אלי אהרון: 

 

 על מה?    מר גדי ירקוני: 

 

אם אתה תצטרך לפנות אריזות  של חומרי הדברה וחומרים לרמת    מר אלי אהרון: 

זה לא יקרה אף פעם, יש לו עשר אריזות, חמש אריזות. לכן, בעבר מה   –חובב, ברמת החקלאי 

זמנו, לצבור אצלם את הזה, ובתאריך מסוים, מחלקת שעשינו, זה הודענו לכל היישובים, ב

 התברואה עברה עם רכב מיוחד, אספה מכולם ולקחה את זה לרמת חובב.  



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 15 
 

לחילופין, ניתן לעשות הפוך, לבקש מכל החקלאים, או ברמת היישוב, להביא את זה לנקודת ריכוז  

ל לעבור לשם. לבקש איפה שיחליטו, ומפה זה יכוכאן, במחלקת התברואה, או באיזשהו מקום 

 לא יקרה.  –מחקלאי, לקחת ארבע אריזות, עשר אריזות לרמת חובב 

 

 אלי, הנושא ייבדק, בגלל שאני יודע ששינו את ההחלטה,    מר גדי ירקוני: 

 

 שמה?    מר אלי אהרון: 

 

שינו את ההחלטה, יכול להיות שאני יודע לא נכון. אני יודע שהיום,     מר גדי ירקוני: 

    ף את ה...אתה שוט

 

 מנקבת.    מר דודי אלון:

 

 , ומותר לך לזרוק את זה בכל פח אשפה.  את המנקב   מר גדי ירקוני: 

 

 זה נכון.     מר דודי אלון:

 

 כן?    מר אלי אהרון: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 אני לא יודע.    מר אלי אהרון: 

 

 זה עם...  זה מה שאני יודע, אני מוכן לבדוק את    מר גדי ירקוני: 
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 זה החוק.    מר דודי אלון:

 

 זה החוק, אז אין את הבעיה הזאת.    מר גדי ירקוני: 

 

 אין בעיה.    מר דודי אלון:

 

 אז לא צריך לאסוף.     מר אלי אהרון: 

 

 לשטוף את המנקב, ולשים בפח.    מר דודי אלון:

 

 אז ההצעה שלי מיותרת.     מר אלי אהרון: 

 

 יו על הלישמניה.  עכש   מר גדי ירקוני: 

 

אני חוזר על  תראו, על הלישמניה הזו, כמו שאמרתי, בינתיים    מר ניר ים:

הדברים, אסור לנו לטפל בזה. נכון לעכשיו, אסור לנו לטפל בזה, ואם יהיה מותר לנו, ינחה אותנו  

רק המשרד לאיכות הסביבה, ואם הוא ינחה אותנו, זה יהיה רק על בסיס הנחיה של משרד  

 אות, וזה יהיה על בסיס גם, של נדבקים מדווחים וגם של ניטורים שמעלים זבובים נגועים. הברי

כרגע, כל עוד זה לא קיים, וגם זה לא קיים, נאסר עלינו לטפל בנושא. אז ההקצבה הזו, היא 

 עומדת לזכותנו. היה וכן, נוכל לנצל את הכסף הזה, אבל היה ולא, אז לא.  

 

צה להוסיף רגע, חבר'ה, זה לא סכום כסף שאנחנו יכולים  אני רו   מר גדי ירקוני: 

לקחת למשהו אחר, ואני מבקש, זו ההזדמנות לפנות לכל מי ש... אם במקרה, מישהו, חס וחלילה, 

נפגע מזה כבר, אז שיודיע למשרד הבריאות, בגלל שמהנתונים שלנו יש, וזה הרשמיים, לא אמרתי, 

 ים עליו,  יכול להיות שיש מקרה שאנחנו לא יודע
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 הבן של...     מר אמיר פלג:

 

 אבל אנחנו, זה לא עוזר לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, אתה מגיע לקופת חולים...    מר אלי אהרון: 

 

 מי אמור להודיע למשרד הבריאות?    מר גדי ירקוני: 

 

 קופת החולים.     מר אלי אהרון: 

 

 אני לא יודע, אני התקשרתי...     מר אמיר פלג:

 

אנחנו לוקחים את זה  –חבר'ה, זה לא ויכוח בינינו, נכון? א'    מר גדי ירקוני: 

ברצינות, ואני לא רוצה שלאף אחד יהיה את הדבר הזה. זה לא שאנחנו חוסכים כסף ועושים איתו  

 בנושא הזה.  Sayמשהו אחר, אין לנו שום 

נוך, אני לא יודע אם אנחנו  עכשיו, אם אתה הגעת לקופת חולים, והרופא לא הודיע למשרד החי

צריכים לבדוק את המקרה הנוכחי הזה, אבל אנחנו נבדוק איך אמור להגיע מידע של חולה למשרד 

 לאיכות הסביבה, או משרד הבריאות או משהו כזה, בסדר? ללמוד את זה.  

בלי אישור המשרד לאיכות הסביבה וגם משרד  עוד פעם, אנחנו לא יכולים להשתמש בכסף, 

נותנים לנו אישור, לא   –ות. לא אם אנחנו רוצים, הם עושים יחד איתנו את הניטור, מגלים הבריא

 מגלים? לא נותנים לנו אישור. זה מה שאנחנו יודעים, למדנו את זה היום.  

 

אוקיי. לגבי שאלה של נעמי סלע על נציגות של יישוב, של נציגי    מר ניר ים:

 יישוב קהילתי בהנהלת המועצה. 
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 בלי רמקול.    לי אהרון: מר א

 

בלי רמקול שלי? אני מדבר בשקט, רגוע. הרכב הנהלת המועצה    מר ניר ים:

. מאז ועד 2018חירת חברי ההנהלה התקיימה בסוף נקבע אחרי הבחירות לראשות המועצה. ב

היום, נשמר הרכב החברים בהנהלה, גם אם במשך הזמן נעשו חילופים, עליהם החליטה המליאה. 

 נציג מיישוב קהילתי, לא עלה לדיון, ומשום כך גם לא הוחלט עליו.   נושא

 

 זה לא נכון.    מר אלי אהרון: 

 

 זה לא נכון, סליחה,     גב' נעמי סלע:

 

והרכב ההנהלה הנוכחית תואם את ההנחיות למדריך לנבחר. זה     מר ניר ים:

א סותר את זה, אבל זה לא שהנושא לא, מישהו צעק אותו, או דברר אותו במהלך מליאה, אני ל

 עלה לדיון. 

 

 ניר, סליחה, אפשר להגיב?    גב' נעמי סלע:

 

 כן, תגובה קצרה ונמשיך.     מר ניר ים:

 

התגובה שלי תהיה קצרה. כבר כשהוחלט על קולות קוראים, ...    גב' נעמי סלע:

ברוב קולות,   אנחנו ביקשנו שתהיה נציגות סקטוריאלית, בכל המגזרים וכבר אז האנשים פה,

כשנבחרו אנשי ההנהלה, ועד היום, מבקשים ודורשים פה אחד  לאורך כל התקופה הזאת, נראה לי 

 נציגות נוספת.  

זה לא נכון לומר שלא הייתה שום התייחסות, ושהנושא לא עלה. הנושא עולה לדיון בכל פעם שיש  
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יון. זה שאתם לא לוקחים  קולות קוראים בישיבות, וזה לא נכון שאתה אומר שלא היה איזשהו ד

 את זה למקום של דיון כי זה נוח לכם, זה כבר משהו אחר. 

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל סליחה, מותר לי לומר את מה שאני חושבת זו התגובה שלי.    גב' נעמי סלע:

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

ושוב אני חוזרת   אבל זה לא נכון לבוא ולומר שהנושא לא עולה.   גב' נעמי סלע:

ומבקשת בקשה מכל חברי המליאה, שתהיה נציגות נוספת של יישוב קהילתי. אם יש לגדי משהו  

ספציפי שאני לא אהיה שם, אז יש עוד שני חברים מיישובים קהילתיים שיכולים למלא את  

 המקום. תודה.  

 

 תודה נעמי, תיכף אני גם אתייחס אליך...     מר ניר ים:

 

הייתה הצבעה במליאה עצמה, המליאה החליטה. הייתה הצבעה      מר אמיר פלג:

 לא עלה לדיון. שהנושא  על זה, הוחלט שלא... אתה לא יכול להגיד 

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 לא היה, כי המועצה לא...     גב' נעמי סלע:

 

, אז נספר  2018ניר, אתה לא היית נוכח בזמן )רחוק מהמיקרופון(    מר משה טל:

הוגשה הצעה מטעם... אבל הייתה שם  באותו יום, זו הייתה ישיבה מאוד סוערת. ה שהיה לך מ
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מגמה, כפי שהוגדר, שנכנסו אנשים שנוח לעבוד איתם. אנשים כולם ראויים, אחד לאחד, הבעיה 

היא שלא היה שם אף נציג מכרם שלום, מלבד אחד, שגדי באופן אישי דאג להוסיף... אז גם ל... 

היה ייצוג מתאים, וגם ... יותר מאוחר, זה עלה... מהאנשים עצמם, זה עלה לדיון   כרם שלום לא

 מאוד סוער, ואז הוחלט לבדוק את זה, למען איכות התושבים. אז זה היה, לפני שהגעתי. 

 

אני לוקח על עצמי שיכול להיות שפספסתי משהו, אני לא  אוקיי,    מר ניר ים:

זוכר הצבעה עם בעד ונגד. אבל בסדר, אפשר לחשוב על הדבר זוכר את זה כסעיף לדיון, אני לא 

 הזה. 

 

 הייתה הצבעה פה אחד.     גב' נעמי סלע:

 

 יכול להיות, אני אומר, יכול להיות,    מר ניר ים:

 

 לא הייתה פה אחד, אבל היה רוב.    מר משה טל:

 

 אפשר עכשיו לבצע הצבעה,    גב' נעמי סלע:

 

 גע, רגע, ר   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, תשאיר לי, אנחנו מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 לא, זה...    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, אני אגיד לכם, אני מבקש, רגע...    מר גדי ירקוני: 
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רגע, תעזוב שנייה את הנושא הספציפי הזה. יש פה טענה   מר רביבו קובי: 

פה תחושה של מריחה. טוב, זה  שהועלתה, והתחושה שאני מקבל פה, לא משנה אם זה צודק... יש 

אני  –בסדר, אולי... יש פה אנשים אינטלקטואליים, אנשים שמבינים עניין, תן תשובה לעניין. תגיד 

 אבדוק, אתן תשובה... 

 )מדברים ביחד(  

 

 רגע, אתה צודק. אני לוקח עליי, זה היה לפני תקופתו של ניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר,   מר רביבו קובי: 

 

תן לי רגע את התשובה. אני לא מתחמק. אני בגלל שאומר אם    גדי ירקוני: מר 

מוסיפים אחד משם, אני אמרתי שזאת ועדה שחשוב לי שיהיה שוויון בין הסקטורים, היחיד, שתי  

 כלכלית.ועדה  -ועדות אמרתי, זה ו

יה. אני  בטיח שאם אני אומר משהו, שבהנהלה הבאה זה יהאני מבקש ומאני חוזר ואומר, רגע, 

מבקש, לפי דעתי יש לי את הסמכות להחליט אם אני חייב לקבל בנושא הזה את ההחלטה של 

 חברי המליאה או לא. אני מבקש לבדוק את זה. אני מבטיח שעד המליאה הבאה,  

 

 סליחה,    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, תני, תנו לי רגע לגמור את הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לאחד אמרת את זה במליאה הקודמת.  אחד     מר אמיר פלג:

 

ולא עשיתי. ולא עשיתי. שכחתי. שכחתי, מודה, שכחתי, חבר'ה.     מר גדי ירקוני: 

 שכחתי. שכחתי. אני שכחתי. עד הישיבה הבאה,  
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 )מדברים ביחד(  

 

  –עד הישיבה הבאה, אני מבקש, ואני עכשיו כשאתה אומר אמרת    מר גדי ירקוני: 

 חתי ושכחתי. ניר, אתה אחראי להזכיר לי דברים כאלה. אני נזכרתי שבאמת הבט

 

 משה אמר שלא הייתי.     מר ניר ים:

 

לא, לא, זה היה בישיבה האחרונה, או אחת לפניה, אני עכשיו... אני    מר גדי ירקוני: 

 מבקש, רגע אני אתן לך, משה, אתה יודע, הדמוקרטיה פה היא עד הסוף.  

 

 ממש.    גב' נעמי סלע:

 

 עד חדר האוכל.     די ירקוני: מר ג

 

 עד שאני רוצה להחליט אחרת.    גב' דנה אדמון: 

 

לא, לא, אל תקליט את החדר אוכל. אני מבקש, תנו לי לישיבה    מר גדי ירקוני: 

הבאה, אם יגידו שאני חייב לקבל את החלטת המליאה, אני מבטיח שיעלה פה להצבעה, האם 

לא. מה שהמליאה תחליט, זה מה שיהיה. אני כבר מודיע, אין  לבחור עוד אחד, המגזר הקיבוצי, או

 לי שום בעיה עם אף אחד משלושתכם, בסדר?  

 

 אני רוצה לומר משהו,     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 
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 טוב, חברים, רגע, אחרי מה שהוא אמר, הרי אין מה להוסיף.    מר ניר ים:

 

ח שיש מה להוסיף, כי יש... הסיבה שבגינה מבקשים לי מה, בטיש    גב' דנה אדמון: 

להוסיף נציג מהיישובים הקהילתיים, זה בגלל שהם לא קיבוץ והם לא מושב. זה אומר, שאם  

 מוסיפים נציג מהיישובים הקהילתיים, לא צריך להוסיף מעוד סוג...  

 

 לפי דעתי כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה לפי דעתי?     גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני אביא את זה למליאה, אתם תחליטו.     מר גדי ירקוני: 

 

 הדיון הזה כבר היה.    מר ידידיה הוכמן: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הדיון הזה כבר היה,    מר ידידיה הוכמן: 

 

 לא, הוא לא היה.     מר גדי ירקוני: 

 

 היה.    גב' דנה אדמון: 

 

 ה האם להוסיף מישהו מהזה. הוא היה, חבר'ה, הוא הי   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אתה אמרת ש... יהיה חוסר איזון,   מר ידידיה הוכמן: 
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חבר'ה, אם אתם לא מוכנים, תגידו לא. אתם יודעים מה? שכנעתם     מר גדי ירקוני: 

אותי, רגע, שכנעו אותי, אותי מהר משכנעים. תנו לי בבקשה, לא, אני לא אביא מישהו  

לבדוק חודש, עד הישיבה הבאה, לא חודש, אם יש פה סמכות או אין   מהקיבוצים, בסדר? תנו לי

 פה סמכות, בסדר? זה הכול. 

 

אני מציעה לך משהו, גדי. הבדיקה תעלה שיש לך את הסמכות, ולא   גב' מירב ברקאי: 

 לנו. ואני מציעה לך,  

 

 תנו לי, אז    מר גדי ירקוני: 

 

ב, לגלות שהסמכות היא שלך, ולצרף  רגע, ואני מציעה לך מכל הל  גב' מירב ברקאי: 

 את אחת מהיישובים הקהילתיים, 

 

 יכול להיות.    מר גדי ירקוני: 

 

 להשוות שום מפתח, זה גדול. הדבר קורה, מתפקד, בלי   גב' מירב ברקאי: 

 

האמת היא, מירב, שאת צודקת. בחלק הראשון. אחר כך, מה הוא    מר ניר ים:

י החלק הראשון, את צודקת ברמה של מאה אחוז, אבל כיוון שלא  יעשה עם זה, זה החלק שלו. לגב

 אני היועץ המשפטי שלו, אז לא אני אגיד לו שהוא זה שממנה. אבל... כן, משה?  

 

שזה... ליועצת המשפטית. למליאה יש את הסמכות אני לא חושב    מר משה טל:

 לקבוע, 
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זה. אבל אנחנו לא לא, לא, אתה טועה. חבל שתמשיך עם הקו ה   מר ניר ים:

 ממשיכים בדיון. גדי אמר,  

 

 המליאה מוסמכת להוסיף סעיף לדיון, זו סמכות.     מר משה טל:

 

משה, אנחנו לא במחטפים עסקינן, אוקיי? לא במחטפים אנחנו     מר ניר ים:

עוסקים כרגע. אמר גדי שהוא יכין את הנושא עד המליאה הבאה, יבוא עם דברים סגורים. קיבל  

 ובה יותר, או טובה פחות ממירב, הכול בסדר. תן לדברים להתקדם.  עצה ט

 

תאמין לי, זה לא פותר את זה, שאם עכשיו... והמליאה תחליט    מר משה טל:

 שזה עולה לסדר היום, זכותם לעשות, וחובתך לקבל את זה. 

 

 ממש לא נכון.     מר ניר ים:

 

 חברי המליאה הם לא העובדים שלך.    מר משה טל:

 

 אף אחד לא עובד שלי.    מר ניר ים:

 

 הם לא... בפירוש המליאה יכולה להחליט אם...     מר משה טל:

 

 אבל לא, משה, זה לא...     מר גדי ירקוני: 

 

   ממש לא, וחבל. חבל על הויכוח, בואו נתקדם.    מר ניר ים:

 

 . גדי, סליחה, אני לא מבין, אני שונא את המקובעות הזאת   מר אלי אהרון: 
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 גם אני.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה הבעיה? לא הבנתי. מה הבעיה שעוד... למה אתם כל כך...?    מר אלי אהרון: 

 

העניין הוא לא זה, אלי, אלי, הבעיה היא לא אם יש בעיה או אין     מר ניר ים:

 בעיה, הבעיה היא שבא ניר, עונה לשאילתא של נעמי סלע, 

 

 נו?    מר אלי אהרון: 

 

נותן תשובה איך הדברים נראים כאן ועכשיו, ובא ראש המועצה,     ר ים:מר ני

תנו לי חודש לבדוק. חבר'ה, תנו לו חודש לבדוק. יבוא, ואם, אי אפשר  –אחרי ששמע, ואומר 

 לקחת נושא, 

 

 ואתם פה...    מר גדי ירקוני: 

 

 ה... תהרוג אותנו.      דובר:

 

 לא אם כן אנחנו...  אף אחד לא יהרוג אותנו, א   מר ניר ים:

 

 ... שנה שלמה.     דובר:

 

 בגללך.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו נהרוג את עצמנו.     מר ניר ים:
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 שנה שלמה.    גב' מזל ערוסי:

 

 גדי, תעשה מה שנכון, ולא מה שמותר לך.     מר דני ברזילי: 

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מתקדמים.    מר ניר ים:

 חד(  )מדברים בי

 

 חבר'ה, בואו, שמרו אנרגיות לסעיפים הבאים.     מר ניר ים:

 

 הלאה.    גב' דנה אדמון: 

 

שאל דודי אלון, בנושא של נהלים שנקבעים, לגבי מענה לפנייה    מר ניר ים:

במיילים, של נציגי ציבור למנהלים, או לפקידים במועצה. ובמידה ואין מענה בדרך, בזמן שנקבע,  

, לקחתי על עצמי  אז התשובה שבמקרה שלי ראש המועצה, לוודא מתן מענה?מה הדרך שלך, 

המועצה, תזכה פניה של חבר מליאה למנכ"ל המועצה, ותיכף תראו למה למנכ"ל  –לענות, היא כזו 

למענה ראשוני של ראש המועצה ו/או מנכ"ל המועצה, תוך שלושה ימי עסקים ולמענה מלא, בתוך  

שלחה בתפוצה מצומצמת לראש המועצה ו/או למנכ"ל, לכתובת מייל  ימי עסקים. ובתנאי, שנ 12

 שעוד מעט אני אשלח לכולכם בווטסאפ. אז עד כאן הנושאים האלה. 

יש עוד נושא שאנחנו מכינים אותו, לבקשתו של משה טל, וזה דרך המילוט, ואנחנו נביא אותו מוכן  

 להצגה, במליאה הבאה, אם יש סבלנות. כן, דודי?  

 

,  רק צריך לוודאקודם כל, תודה רבה על הנוהל הברור והמסודר.    אלון: מר דודי
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אני צריך דוגמא קצרה לפני חודש הייתה ישיבת ועדת תנועה, ...קובי ואנוכי היו נוכחים בפגישה,  

קראו?   –, כל אחד כתב מספר נקודות, ואני לא יודע כמה זמן, גם אנחנו לא יודעים ליצא פרוטוקו

 שו?  קיבלו? הגיבו? ע

 

 לא הגיבו לכם על זה?     מר גדי ירקוני: 

 

שום דבר. אז אפרופו, אני לא אומר את זה... בצורה רוחבית, גם לא    מר דודי אלון:

 חד פעמי, דברים שהם רלוונטיים, לא רלוונטיים, אבל יש בעיה גדולה מאוד עם המעקב. 

 

 תעביר את זה למי שכתב את הפרוטוקול,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא הגיב,    ר דודי אלון:מ

 

 בסדר, שאלתי, לא אמרתי, שאלתי,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא פתחתי קריאה למוקד,    מר דודי אלון:

 

 רגע,    מר ניר ים:

 

 לא פתחתי קריאה למוקד.    מר דודי אלון:

 

 לפני שאתה ממשיך,     מר ניר ים:

 

ה, וביקשתי ממך  אני פניתי קצת לפני חודש למנכ"ל המועצ   מר משה טל:

להעביר... אני לא בטוח שעשית את זה, אני העברתי אחר כך, ... היא אמרה שזה לא עבר, ואני  
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דיון בישיבה הבאה, על דבר שאני חושב, אני מגדיר את זה מחדלי הטיפול בדרך מילוט ביקשתי 

רוט, שאני  בכרם שלום, מחדלים, אני אומר לכם בפירוש, לא התבלבלתי במילים. ואני כתבתי בפי

מקווה שכולם קראו, אני רוצה להימנע מלעבור על כל הסיפור הזה, זה סיפור שהתחיל באלפיים 

 ו... 

 

 כן, אבל אני אמרתי שאנחנו נביא את זה למליאה הבאה.    מר ניר ים:

 

 ביקשתי את זה,     מר משה טל:

 

 ... זמננו, משה טל.     מר ניר ים:

 

 משך כבר שנים. מה זה הזמן? הזמן של כולנו. לא, מה זמן? זה נ   מר משה טל:

 

 זה רק תכנון, אני מזכיר לך.    מר גדי ירקוני: 

 

צר בדיון הראשוני, וזה ... זה  לא, תכנון וסליחה, הוא נעצר. הוא נע   מר משה טל:

נמשך כבר שנתיים התכנון הזה, וכמה זמן ימשיכו את זה. וכל זה קורה, ואני ציינתי במכתב שלי,  

 אותה דרך... להגיע לאופקים. ש...  בגלל

 

 מבחינתי, תראה,     מר ניר ים:

 

 אני כתבתי,    מר משה טל:

 

 לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה משה, אין לי בעיה משה,   מר ניר ים:
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 יש לנו עשרה נושאים היום.   גב' כבי שקולניק: 

 

בואו נעשה הסדר   כבי, אין לי בעיה. משה, משה, אני מוכן, דקה,   מר ניר ים:

 קטן. בואו נקדיש לדבר הזה שמונה דקות,  

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 או עשר, רגע, דקה. ונוותר על הדיון במליאה הבאה, בסדר?    מר ניר ים:

 

 אז תן לי להסביר כמה דקות,    מר משה טל:

 

 לא, למה?    מר ניר ים:

 

 אז מה אתה רוצה?     מר משה טל:

 

ע, גם עכשיו וגם במליאה הבאה? שנביא את זה בצורה שכולם רג   מר ניר ים:

 יבינו על מה מדובר?  

 

 אני חושב שמי שפה, מבין.    מר משה טל:

 

למה אתה מונע מהאנשים? אתה מזין אותם באינפורמציה, אתה     מר ניר ים:

 מזין את חברי המליאה באינפורמציה, 

 

 תקשיב, ניר,    מר משה טל:
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 סדורה, לא...   לא   מר ניר ים:

 

ניר, אני כתבתי בנימוס, ואני חושב שאתה עושה כאן עוול לגדי.     מר משה טל:

אתה איש אמונו, אתה צריך לעזור לו בהרבה דברים, אבל אתה צריך למנוע ממנו לעשות שגיאות,  

ואתה לא מונע ממנו. ואני חושב שאם אני באמת אפנה לגורמים... בכמה נושאים, אתה עושה לו 

 ול. אני חושב שלעזור לו, זה גם למנוע ממנו שגיאות.עו

אז אני חושב שתקרא בעיון את מה שכתבתי, ותן גם לגדי לקרוא את זה, משום שאין לי טענות 

כתב לי שאתה מאוד מאוד עסוק, ואין לך זמן לעסוק בזה.  לגדי, יש לי טענות אליך. אני חושב, ... 

ני אומר שאתה, בדרך העבודה שלך, צריך לעשות אז עוד פעם, השנים המופלגות שלי, אז א

 שיפורים. מנהל טוב, מסוג מנכ"ל, צריך לראות שהדברים נעשים, לא צריך לעשות את הדבר לבד,  

 

 טוב, תודה על המחמאות.    מר ניר ים:

 

 לא, זה...    מר משה טל:

 

 לא, באמת תודה. אני בסדר...   מר ניר ים:

 

 להניח לך,  ...מחבר מליאה   מר משה טל:

 

 עזוב, משה. כשאני ארצה ייעוץ, אני אדע למי לפנות.     מר ניר ים:

 

עוד כמה אנשים בישיבה,  רננה ועם תקשיב, אתה ישבת איתי ועם    מר משה טל:

... כשגדי כאן, ואחר כך, אחרי חודש אתה בעצמך אמרת שזה נחוץ וצריך, ואחר כך, אני לא רוצה 

י לשירותים חזרה יצאתי אליך, אז אתה ... לי, לא, תשמע, יש וחצי כשפגשתי אותך, כשהלכת

 בעיות של כבישים, עזבת אותי... 
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 טוב,    מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, תראה, הדבר...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 משה, משה די. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות,     מר ניר ים:

 

 לא, אתה...    מר משה טל:

 

ני לא נוהג ככה, זה לבוא ולתת איזושהי דעה שלך, איזושהי  וא   מר ניר ים:

חוויה שלך, איזושהי תחושה שלך, ולנסות לשכנע מליאה שלמה שזו עובדה, וזה קיים וככה זה  

 עזוב את זה.  –היה, ואני אומר 

 

 זה שאתה פועל לא נכון...     מר משה טל:

 

 בסדר,    מר גדי ירקוני: 

 

 דיון הבא? זו לא תהיה שאילתא, יהיה דיון על זה?אז מה יהיה ב   מר משה טל:

 

 יהיה דיון, הוא אמר את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא אמר את זה.     מר משה טל:

 

 הוא אמר, הוא אמר ושמענו.     דובר:
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 אני איתכם...    מר משה טל:

 

בפעם הבאה, עזוב, אי אפשר את המנטרות האלה לשמוע עד אין    מר ניר ים:

 סוף, אי אפשר.  

 

 אפשר לתקן את זה עד הפעם הבאה, דרך אגב.     מר משה טל:

 

בזמן הנכון, עם כל הנתונים מול העיניים,  על זה תחליט המליאה.    מר ניר ים:

 ולא על בסיס, 

 

המחדל היחידי כאן הוא מה שאתה עושה. ... גש אליי, מה זה קשור    מר משה טל:

 למליאה? 

 

  טוב.   מר ניר ים:

 

 א', של...  112דרך אגב, סעיף    מר משה טל:

 

 הוא לא...     דובר:

 

 לא, אבל הוא מסבך את גדי כאן, ראש המועצה... צריך...   מר משה טל:

 )מדברים ביחד(  

 

 אתה מסבך אותו.     מר משה טל:
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ניר, אני מבקש להקליט לפרוטוקול שבמליאה הבאה יעלה הנושא   מר רביבו קובי: 

 של דרך מילוט,  של משה, 

 

 לדיון מעמיק.    מר משה טל:

 

 כבר אמרתי.     מר ניר ים:

 

 נכון, אבל עכשיו הוא...   מר רביבו קובי: 

 

אנחנו מדברים על נושא   מדברים על נושא חדר האוכל, עוד פעם.   מר ניר ים:

לדיון,   חדר האוכל ברמת האינפורמציה, איפה הדברים עומדים, איך הם נראים. אנחנו לא נכנסים

בהתבסס על תוכנית ההזנה עבור ילדי   –אוקיי? רק תנו לי לתת הקדמה קטנה שאומרת ככה 

הקמפוס היסודי, מצורפת מצגת המראה את המיקום המועדף להקמת חדר האוכל, בליווי  

 הנימוקים להחלטה.  

   –אלף ₪. בגדול, זה נראה ככה  300לצורך תכנון חדר האוכל, הוקצב סכום של 

 הפעיל מצגת( )מנסים ל

 

מה   גששבע שלא תכננתי את זה, אין לי מולא נראה. אני מוכן להי   מר ניר ים:

 טוב אני, ככה, שנייה, טוב. בסדר, תראו, יש פה,  לעשות פה עכשיו.

 

 מזה אנחנו צריכים להבין משהו?     דוברת:

 

 דנה,    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  
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שארי  ינה תנסה להגדיל. שימו לב, רגע, אבל תטוב, אני אהיה פה, וד   מר ניר ים:

 איתי, העיגול זה אותו מקום שנמצא מועדף, לטובת הקמת בתי הספר. אני רק נותן רקע כללי.  

 

 חדר האוכל.     דובר:

 

 הקמת חדר האוכל, סליחה.    מר ניר ים:

 

 אפשר קצת אוריינטציה?      דוברת:

 

, זה אזור בית הספר, מה שנקרא, תראו, בלמעלה יש את התמונה   מר ניר ים:

של קרולינה. מצד ימין, של העיגול, נכון זה בית הספר של דנה, ולמטה, מתחת לעיגול, זה בית 

 הספר של קרולינה, מה שנקרא פעם, סליחה, של אלכסנדרה, ניצני אשכול.  

פר, על הסהוא קרוב למרכז הכובד של שלושת בתי  –המיקום הזה, הוא מיקום מרכזי, הנימוקים 

ציר מקשר, הוא על דרך שירות משרתת, הוא על דרך חירום שניתן להימלט אליה בעת הצורך, זה  

צמוד למערך ההיסעים, זה שטח לא מופר, פנוי לבינוי, ונמצא תואם את הקווים של התב"ע. אלה  

הסיבות המרכזיות, למה זה נבחר פה, כשהחלופה הנוספת שלה הייתה באמת למקם אותו איפשהו  

ם, אתם רואים? ליד מגרש הכדורגל, רחוק מאוד, וזה לא זכה לעדיפות, מהסיבות שזה לא נמצא ש

 במתחם קריית החינוך.  

בקיצור, זה לא תואם שם כלום, זה גם לא משרת את המטרה שלו. צריך לזכור שבתי הספר 

להם. תא  החדשים, הקמפוס שנבנה, שני בתי הספר החדשים, מאוד מאוד צפופים מבחינת הבינוי ש

 השטח, בסך הכול, שעומד לרשותנו, לטובת בית הספר היסודי, הוא מאוד קטן.  

בסופו של דבר, צריכים להתייחס לזה שמי שאמור להשתמש במקום הזה, אלו אותם תלמידי 

שיוכלו ללכת ולחזור, ולא  יסודי, שאנחנו בהחלט רוצים שזה יהיה באיזשהו מקום מרכזי, קרוב, 

 סוג של עונש. 

זהו, זאת ההצעה, זה מה שכרגע נבחן, זה מה שכרגע מתוכן. שאלה קצרה ואנחנו ממשיכים אז 
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 הלאה. 

 

 שאלה קצרה, אין הקצאה שלישי?    מר דני ברזילי: 

 

 לא, אין הקצאה שלישית...    מר ניר ים:

 

אני רוצה רק להגיד משפט אחד, הבטחתי לניר שאני לא אדבר.     מר גדי ירקוני: 

תאמינו, אני לא התערבתי במיקום. מי שמצלם, יכול לקבל את המצגת. אני  עכשיו, אתם לא

התערבתי רק אחרי שהאדריכלים והמהנדס, וכל אנשי המקצוע, הביאו לי את האלטרנטיבה, ואת  

היתרונות וחסרונות, ואז החלטנו איפה שהחלטנו. אנחנו לא דנים בזה עכשיו, אני גם יכול להוסיף, 

 בעקבות,   –ון  רגע, תנו לי משפט אחר

 

 גדי, איפה היו החברות?      דובר:

 

בעקבות הרעש שנעשה, אני לא נכנס עכשיו, אם זה רעש חיובי או    מר גדי ירקוני: 

שלילי, אנחנו מתכננים בשבוע הבא, יפעת נכון? אחריו, שבוע לא הבא, אחריו, לעשות סיור יחד  

ם, ולהסביר למה מקום א' עדיף על איתי ועם המהנדסים במקום, להראות את המקום וללכת ש

 למי שירצה לבוא לסיור. מקום ב'. 

 

 שאלה קצרה,    מר דני ברזילי: 

 

 לא שכחנו אותך. דני.     מר ניר ים:

 

 שאלה קצרה, האם ועדת החינוך מעורבת,     מר דני ברזילי: 
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 איך מעורבת? לא קמה בכלל.    גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק השאלה.      דוברת:

 

ולמי יש את הסמכות האחרונה להחליט בנושא? של מי החותמת?     ני ברזילי: מר ד

 האם זה רק גדי? זו מחלקת ההנדסה? זה אנחנו? מי החותם? 

 

 ועדת חינוך.     גב' דנה אדמון: 

 

ועדת החינוך לא הייתה כשזה הוקם, היא לא הייתה, היא תהיה    מר גדי ירקוני: 

 עוד מעט,

 )מדברים ביחד(  

 

חבר'ה, לא משנים עוד פעם את ההחלטה, אם אנחנו רוצים     ירקוני: מר גדי 

להראות כמה... אנחנו אומרים עוד פעם, יש, זו החלטה מקצועית, שיראו אנשים מקצוע, יש פה גם 

אדריכלים, גם זה, יש פה מרחקים אדירים שילדים צריכים ללכת. אני חושב שכמו בכל ההחלטות  

ות ייעודי לאותה קבלת החלטות, גם פה ראש המועצה לא קיבל  שאנחנו מקבלים, כל פעם יש צו

 לבד, היה מהנדס, היה מבקר ועדת חינוך,  

 

שיקולים חברתיים, למה ועדת חינוך לא יכולה להחליט עם אנשים    מר אלי אהרון: 

 מקצועיים? 

 

 תקשיבו רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 או שאתה מחליט,     מר אלי אהרון: 
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 אני יודע, רגע, תן לי רגע. היה שם, מי שהולך להפעיל את זה,    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

היה שם המרכז הקהילתי בתוכו, היו כל אנשי המקצוע של     מר גדי ירקוני: 

 המועצה. 

 

 אוקיי, אז תחליט... זה צוות ייעודי לנושא     מר דני ברזילי: 

 

   שממליץ לראש המועצה איפה...   מר גדי ירקוני: 

 

 יש בצוות הזה נציגים של ההורים? של הורי התלמידים?    מר דני ברזילי: 

 

 לא, בגלל שיש הורים מכל הסוגים.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש ועד הורים, נכון?    מר דני ברזילי: 

 

 רונית,    מר ניר ים:

 

 מתוך שלושה, יש שניים שבעד.    מר גדי ירקוני: 

 

 נית לשאול את השאלה שלה.  אתם מפריעים לרו   מר ניר ים:

 

אם נבחנה האופציה, ואם זו בכלל אפשרות, אבל  כן, אני לא יודעת  גב' רונית בן רומנו: 

... אבל האם קיימת האפשרות  אני באמת חושבת על אופציה שלישית, ... זה לא ישמע נחמד, אולי 
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 טיפה לחרוג מהגזרות? אולי בתשלום מסוים... לתת אופציה, 

 

אין תב"ע, אין... זה לחצות כבישים, כל מקום שלא תלכי, זה     וני: מר גדי ירק

 לחצות כבישים ראשיים,  

 

אני חושבת שהדיון הוא מי מקבל החלטה, כמו שדני העלה, זה מה    גב' דנה אדמון: 

 שחשוב. האם יש נציגות שהיא לא מקצועית? אלא נציגות הורים, או צוות חינוכי? 

 

 ות חינוכי כן,  לא, צו   מר גדי ירקוני: 

 

 אז אולי כדאי לשקול את זה.    גב' דנה אדמון: 

 

 המתנ"ס היו שם, ואלו ש...   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 חוץ מאבי, יש...?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 אבי, ואת הממ"ד החזרנו לוועדת החינוך. איתי, כן?     מר ניר ים:

 

 פציות האלו?למה נבחנות רק שתי האו  מר איתי ציפורי: 

 

אין. האדריכלים חיפשו אופציות נוספות ולא מצאו. אנחנו עובדים     מר גדי ירקוני: 

 בנה את כל הזה, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. יש,  עם משרד אדריכלים ש

 

אני לא מכיר את השטח שם. סבבה, אין בעיה... אם אפשר לעשות    מר איתי ציפורי: 
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 לשאול שאלות, בסיור הזה, כמה אנשים שרוצים 

 )מדברים ביחד(  

 

 ועד ההורים נמצא, הסיור הוא להורים.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי,    מר ניר ים:

 

גדי, הבעיה הגדולה, זה לא... ספציפית, זו בעצם כל ההתייחסות,     מר דודי אלון:

 שחסרים שטחים... ואז אולי צריך לחשוב איך פותרים את זה משם. 

 

ה מתחבר לבעיה מאוד קשה של היעדר שטחים, מה שרונית ז    מר אמיר פלג:

אמרה, זה אולי צורך בחשיבה קדימה, איך מייצרים, באמת, בשטחים שיוצרים את בית הספר  

 מערב, ושטחים פתוחים נוספים. 

 

חבר'ה, יש שם בעיה של מרחקים, של ילדים שלא יכולים ללכת כל    מר גדי ירקוני: 

 , ב', ג', כך הרבה, ילדים קטנים. א'

 

 את רוצה לדבר?     מר ניר ים:

 

חברים, אני רוצה להגיד משהו. המצב הזה בבית הספר, שאין בו   גב' כבי שקולניק: 

 כמעט מקום, 

 

 הסכימה לעשות שתי קומות.הוא בגלל ועדת היגוי שלא    גב' דנה אדמון: 

 

 ת?  בדיוק, את זה צריך לזכור. זה בגלל, מה את צוחק  גב' כבי שקולניק: 
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 כי אני צוחקת.     גב' דנה אדמון: 

 

... ידענו בדיוק מה קטע השטח, אין שם  ועדת היגוי בזמנו,   גב' כבי שקולניק: 

הפתעות. כי לתכנן תבע כזאת, זה לוקח שנים, זה לא יום אחד. וועדת ההיגוי החליטה לא לעשות  

 שתי קומות, מהסיבות של ועדת היגוי. 

 

 ות חדר אוכל.  אפשר לעש   גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אפשר לעשות חדר אוכל למעלה.    גב' דנה אדמון: 

 

אפשר לעשות חדר אוכל למעלה, כן. אפשר לעשות חדר אוכל   גב' כבי שקולניק: 

למעלה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושבת שאם תסתכלו טוב, וטיפה בעיניים לא של כל 

מה שרץ ברשתות, אלא בעיניים ריאליות, זה אחד המקומות הכי  ההתלהמות של הפייסבוק וכל 

טובים לבית הספר. מגרש הכדורגל הזה, שילדים משחקים שם כדורגל, הוא לא לאורך זמן יהיה  

 שם מגרש כדורגל, גם אם לא יהיה שם חדר אוכל, כי הוא לא תקני.  

יים ותקניים. אז אולי היו אנחנו, כמועצה, חייבים לאפשר לילדים שלנו לשחק במקומות בטיחות

עושים שם מגרש או משהו כזה, אולי לאו דווקא חדר אוכל, אבל אם יש לנו החלטה שאנחנו רוצים  

הזנה לילדים, אז זה המקום. אין מקום אחר. תסתכלו, כל מקום אחר, זה או לחצות כביש, או 

בוגרים, וניקח את לצאת מגדר היישוב, הקמפוס, או ללכת הרבה מאוד. אז בואו נהיה אנחנו 

 הדברים בפרופורציות, לא לאבד פרופורציות. 

עכשיו, ההסתכלות של ניצני אשכול, היא כאילו לוקחים להם שטח. אז עכשיו, מי זה הלהם הזה 

בניצני אשכול? זה כבר בית ספר מעורב, חלק מהילדים בכלל לומדים כבר, מי שהיה שם בשנה  
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קחים שם? אני לא רוצה, לצוות המורים לוקחים שם? אני שעברה, כבר בתי ספר אחרים. אז למי לו

 לא כל כך מצליחה להבין.  

ותאמינו לי, לי יש ילד, נכד, הבת שלי כתבה לי, יש לך נכד, בשנה הבאה עולה לבית הספר, לכיתה  

א', יפגע. מה יפגע? אתם הסתובבתם בקמפוס שם? ראיתם כמה מקומות משחק יש להם? כמה 

בלות שהיו. אז אני אומרת, בואו ניקח את הכול בפרופורציות, לא נאבד את  מחשבה? במסגרת המג

 הפרופורציות,

 

הבן שלי חוזר מבית ספר, מניצני, ומספר איך בכל פעם שהם רוצים    מר איתי ציפורי: 

לשחק, יש מכות עם הגדולים, אוקיי? שנייה... זה שצריך לטפל בכל העניין הזה, זה בסדר, אבל זה  

 לא עובד... 

 )מדברים ביחד( 

 

חברים, אנחנו.... בואו, שמענו, הבנו בגדול, כבי שכנעה אותי אפילו.     מר ניר ים:

אנחנו לא, הרי לא נקיים פה דיון כרגע ונצא עם החלטה, אנחנו מבינים את הסוגיה הזאת, אנחנו  

 שומעים את הקולות. זה עולה מכל מקום.  

נראה בעיניים שלנו. זהו, ובוא נראה איך נתקדם. יהיה נכון לעשות לנו לפחות, סיור במקום, ש

אנחנו, בגדול, רק בתחילת הדרך. אני לא רוצה, יהודית, אני ממש מכבד, וגם אותך ראובן, ואפילו 

 אותך אמיר, 

 

 אפילו אותי.     מר אמיר פלג:

 

 לא נתחיל ולא נגמור,     מר ניר ים:

 

. חברים, יש לנו עשרה סעיפים אני רוצה להגיד עוד משפט אחד  גב' כבי שקולניק: 

 שאנחנו חייבים להעביר היום. 
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 כן, בואו נתקדם.     מר ניר ים:

 

 אז כדאי להתקדם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני עובר, ברשותכם,     מר ניר ים:

 

 יצא זימון לסיור?    מר איתי ציפורי: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 יצא זימון לסיור?    מר איתי ציפורי: 

 

 אני חושב שכן.     ים:מר ניר 

 

 בטח שכן...    גב' מזל ערוסי:

 

 חברי המליאה יהיו צריכים להירשם גם כן, בגלל שזה יהיה מוגבל,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא אמרתי... ודאי שזה יהיה מוגבל.     גב' מזל ערוסי:

 

רגע, תקשיבו, לא רוצים למנוע מכם, שקט רגע. בגלל הקורונה,     מר גדי ירקוני: 

אנחנו מוגבלים במספר אנשים. בגלל הקורונה אנחנו מוגבלים, ובגלל זה אני לא רוצה לשמור סתם  

מקומות. חבר מליאה שירצה, גם אם צריכים שני סיורים, או שלושה, יהיו. חבר מליאה שירצה,  

 ירשם כמו כולם, ואנחנו נדאג שכולם יהיו בסיורים האלה. 
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שהפעילות הראשונה של ועדת החינוך, בפתיחה אני דרשתי הבוקר    גב' מזל ערוסי:

 חגיגית, אנחנו נלך לסיור במקום. 

 

 מעולה. אני רוצה להתקדם... עם כל הכבוד,    מר ניר ים:

 

רגע, אני רוצה להגיד משהו, לא, אני רוצה להגיד משהו... יש פה     מר אמיר פלג:

לחים לנו, חברי המליאה, נציגיהם דיון שלם עכשיו, בבלגאן, הורים פונים אלינו כבר חודש, ושו

בקשות ושאלות, ולא נשלח למועצה מוועדת החינוך, ממחלקת חינוך, מהמנכ"ל, מראש ביישובים, 

 המועצה, מדוברות, לא נשלח לנו אפילו דף אחד שאומר לנו מה זה. 

  אנחנו לא יודעים מה זה, כי  –אנחנו עומדים, ערום ועריה מול התושבים, ואנחנו אומרים להם 

אתם לא טרחתם לעדכן אותנו. ואז אנחנו מגיעים הנה, ומתחיל להיות דיון מפוזר, כי לא קיבלנו 

 חומר מראש, אין לנו מושג על מה מדובר,  

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

אנחנו יוצאים לא טוב מול ההורים. הדיון פה מפוזר, תשלחו לנו     מר אמיר פלג:

 אה הזאת, שנהיה נציגי ציבור ראויים. תודה. חומר, שנדע על מה אנחנו מדברים במלי

 

 תודה.    מר ניר ים:

 

 וההורים מבקשים לדבר.       מר אמיר פלג:

 

 אני אתן לדבורה להגיד את דבריה בקיצור.     מר ניר ים:
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אני עדיין מתרגלת לסטאטוס, ... שנכנסתי לבית הספר, אז ככה      דוברת:

בלת את מה שיש. רציתי לשאול, לגבי המבנה של חדר  שאני לא באמת מכירה מה היה. אני מק

האוכל, את מי הוא מיועד להזין? רק את תלמידי קריית החינוך של בתי הספר היסודיים? או את  

 כל אנשי, את מי הוא מיועד להזין? 

 

אני רוצה לענות. הוא אמור לשרת קודם שני סוגי תלמידים, את     מר גדי ירקוני: 

ית הספר התיכון, שאנחנו נדאג שלא יהיה מפגש ביניהם. חדר האוכל הזה  בית הספר היסודי, וב

  אוכלים, בו זמנית. הלוואי שיהיו שם יותר משתי משמרות. 250-אמור להיות בנוי ל

 

 אוקיי, תודה.    מר ניר ים:

 

 .  18/5/20מיום  4#2020. אישור פרוטוקול מליאה 3

 

 

רוטוקול הישיבה הקודמת. אני  חברים, אנחנו עוברים לאישור פ   מר ניר ים:

אם אין הערות, בואו נגיד ככה, אנחנו היו לנו מקווה שקראתם אותו, למי שיש הערות, זה הזמן. 

 עכשיו הרבה... 

 )מדברים ביחד(  

 

היה לנו עכשיו הרבה זמן איכות בדיונים המקדימים, ואנחנו    מר ניר ים:

סיים את הסעיפים של המליאה מהר ככל צריכים עכשיו, מה שנקרא, להעלות הילוך, ולנסות ל

האפשר, כי זה חשוב לא פחות. אז מי בעד לאשר את הפרוטוקול? ירים את היד. מי נגד? אין  

 מתנגדים, הפרוטוקול אושר. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה
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 . ועדים מקומיים. 5

 

לופין במליאה, כרגע אין לנו. אבל אני עובר לסעיף הבא שנקרא... חי   מר ניר ים:

ועדים מקומיים, דווקא יש לנו. דקה אחת. ועדים מקומיים בעמוד עשר, יש לנו שלושה תקציבים 

, פלוס האצלת סמכויות וגם שדה אלף ₪ 860, בסכום של 220לאשר, תקציב חולית, בסכום של 

, הביאו  2019רהם, לשנת והאצלת סמכויות. ושדה אב₪,  169,600, בסכום של 2020ניצן, לשנת 

, מבקש ₪2020 והאצלת סמכויות, וגם שדה אברהם של שנת  430,976אותו עכשיו, סכום של 

 והאצלת סמכויות.  619,731תקציב של 

 

וגם  2019אני לא מבינה, עכשיו אנחנו מאשרים שדה אברהם, גם   גב' רונית בן רומנו: 

2020 ? 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 זה כסף שלהם.     גב' מזל ערוסי:

 

וכך, אם תשימו לב, אנחנו נשארים בסך הכול עם שני יישובים    מר ניר ים:

 , ואני מקווה שזה יקרה במהרה בימינו. 2020שעדיין לא הגישו בקשה לתקציב 

 

 אמן. אבל אמרת בפעם הקודמת,    מר אלי אהרון: 

 

 רונית רוצה להגיד משהו.     מר ניר ים:
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מטפל בוועד המקומי, ואיך אנחנו פועלים  כן, אני רוצה לשאול מי   גב' רונית בן רומנו: 

 בשביל שזה יקרה?  

 

 מה יקרה?    מר גדי ירקוני: 

 

 ...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 רגע, לא שומעים, רונית.     מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו מאצילים סמכות ליישוב מסוים לוועדה מקומית, ואני רוצה    גב' רונית בן רומנו: 

 עת מי הוא המבקר של היישובים.לד

   )מדברים ביחד(

 

ועד ביקורת, מה אנחנו עושים? יש פה מצוקות  רגע, אוקיי, ואם אין  גב' רונית בן רומנו: 

 שעולות מהשטח, ואני גם רוצה לדעת מה הפתרון.  

 

 תראי, אין לי תשובה...     מר ניר ים:

 

שקיפות, יש פה בעיה. מישהו צריך  אם הוועד המקומי לא מתנהל ב  גב' רונית בן רומנו: 

 לבוא ולשים את זה... אנחנו מעניקים להם סמכות, אנחנו צריכים לבקר אותם... 

 

רונית, תראי, נושא הוועדים המקומיים, בואו נאמר ככה, אני לא     מר ניר ים:

לי את   יכול להעיד על עצמי שאני מומחה לוועדים מקומיים, אבל אני כן יכול להעיד על עצמי, שיש

כל הדרכים, או הערוצים, כדי לעזור לכם לטפל בבעיה, אם קיימת, מבחינת הוועד המקומי. אז 
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תפני אותו אליי, אני אדע לחבר אותך לאדם הנכון במשרד הפנים, או ליועץ משפטי, כדי שיוכל  

 ללוות אתכם, ולטפל בנושאים. 

 

 תודה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

ה אמרתי לך... הביאו לכם את שינוי התקציב. אני הייתי  פעם שעבר   מר אלי אהרון: 

 באסיפת הורים שם שאישרו את התקציב, תבדוק איתם. ביקשתי ממך לפני שלוש מליאות. 

 

אז בוא נגיד ככה, אצלי זה לא קיים. יכול להיות שהעבירו, אבל     מר ניר ים:

 אתה יודע... 

 

 ודע שזה אושר.  אז תגיד לו, תעביר. כי אני י   מר אלי אהרון: 

 

 אוקיי. נטפל בזה.    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

חברים, בואו נצביע על כל שלושת היישובים האלה בהצבעה אחת,     מר ניר ים:

ונראה בהצבעה הזו, כאילו הצבענו על כל יישוב בנפרד. מי בעד לאשר לשלושת היישובים הנ"ל?  

 תודה רבה. מי נגד? אושר לנו. 

 

 ימה לבי"ס נופי הבשור .. מורשי חת6

 

מורשי חתימה לבית ספר נופי הבשור. התבקשנו גם, כמובן, על ידי    מר ניר ים:

למטה. מי שיצא לנו מההרכב, כרגע, עדיין   11היועץ המשפטי, אין לנו ברירה. זה נמצא בעמוד 

זו שיר  בהרכב הקיים, זאת גאולה ביטון, ומי שאמור להחליף אותה בתפקיד, את זכות החתימה, 
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 ישי, ואני מבקש את אישורכם לבצע את השינוי הזה. מי בעד? תודה. מי נגד? אושר. 

 

 מאיפה שיר?   גב' מזל ערוסי:

 

אני לא יודע. אני יודע שהיא נחמדה, אני יודע שהיא מקצועית, אבל    מר ניר ים:

 אני לא יודע מאיפה היא.  

 

 זה בסדר, חשבתי שאתה יודע.    גב' מזל ערוסי:

 

 הלאה.    מר ניר ים:

 

 היא החליפה את גאולה?      דוברת:

 

 כן, כן.    גב' מזל ערוסי:

 

 היא החליפה את גאולה.    מר ניר ים:

 

: הוחלט פה אחד לאשר את שיר ישי כמורשית חתימה לבי"ס נופי הבשור במקומה של החלטה

 גאולה ביטון 

 

 . 19 –. הקצאות מבנים ביובלי הבשור נגב 7

 

, 12הקצאת מבנים ביובלי הבשור. יובלי הבשור, זה נמצא בעמוד    ים:מר ניר  

, זה איזשהו מיזם לעסקים, בעיקר 19ליובלי הבשור אנחנו מכניסים עכשיו פעילות שנקראת נגב 

לטובת קהילת העסקים של אשכול. מיוחד למה שנקרא ישוב פרח, ביובלי הבשור, יש ועדה  
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   קצאה הזו, ועכשיו מתבקש אישור המליאה לנושא .שנקראת ועדת הקצאות, שאישרה את הה

 

ומה אפשר  , מה ה...פורום ציבוריהתקיים דיון ביש לי שאלה. האם    מר משה טל:

... סגן ראש המועצה, אני לא יודע אם היה לו זמן לדון  לעשות עם המצבור הזה של יובלי הבשור? 

לחשוב על דיור מוגן צריך ם וגדלים, הולכיכבר אני חושב שבאזור שלנו, הגילאים שלנו בזה. 

לבוגרים שלא רוצים להתרחק מהבתים שלהם, אנשים. ושם זה מיקום מצוין. יש לנו שם הרבה 

מבנים, יש לנו חדרי ביטחון, וזה קרוב למרפאה, קרוב לבריכת השחייה ואולי חברה פרטית, או  

באזור שלנו, מי  זה קורה, והארץ  בכל  .ולעשות מזה להשקיע שם כספים,  ציבורית, תהיה מוכנה

 אז יצטרך לנסוע רחוק מאוד.   ,שירצה באמת, לא יוכל להיות עצמאי

 

 אני רוצה להגיד, נבדק הנושא הזה לעומק, הנושא, חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 על ידי מי נבדק?     מר משה טל:

 

 על ידי,    מר גדי ירקוני: 

 

 יש אנשי מקצוע,     מר משה טל:

 

 רגע, תקשיב רגע, מה זה?     ני: מר גדי ירקו

 

 אני...    מר משה טל:

 

הלכתי לחברות, לגיל הזהב ולעוד כמה חברות, אמרו לי. והלכתי     מר גדי ירקוני: 

חדרים. ב'   300/200-אין לזה זכות קיום, פחות מ  –א' -כאלה, אמרו לי שלראות מבנים מאוד יפים 

   ,אין פה בכלל אפשרות כלכלית להחזיק דבר כזה –
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 גם ביטחונית זה לא יעבור.    מר דודי אלון:

 

לא, אף אחד, דרך אגב, אף אחד לא בא לא מהאזור. המבוגרים,     מר גדי ירקוני: 

 בסוף, רוצים לגור ליד האזור שבו הם חיו כל החיים, ואין שום סיכוי לבנות דבר כזה פה באשכול.  

 

 אני רוצה להגיד רגע משהו,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אחרי דנה.     ניר ים:מר 

 

הובטח לנו, אני חושבת כבר לפני  אני בעניין הזה רוצה להזכיר ש   גב' דנה אדמון: 

 שנה בערך, 

 )מדברים ביחד(  

 

אני אגביר את הקול, אם תהיו בשקט. אני רוצה להזכיר שלפני שנה     גב' דנה אדמון: 

ובלי הבשור. ולכן, אני חושבת שאנחנו בערך, הובטח לנו דיון מיוחד בכל מה שקורה במבנים של י

תוכנית האסטרטגית לא יכולים לאשר דבר כזה, הדיון הזה עוד לא קרה. אנחנו רוצים לדעת מה ה

לכל המבנה, מה מייעדים שיקרה שם, איפה... כל פעם נכנס תב"ר אחר. צריך לעשות סדר בעניין  

 הזה, ולהבין...  

 

ד שלמדנו מהניסיון. זאת אומרת, מה  תראי, קודם כל, בואו נגי   מר ניר ים:

שנים, והגיע לעיי חורבות,   12הניסיון מבחינתנו? בית ספר הבשור, בכבודו ובעצמו, כשעמד נטוש 

אוקיי? כי לא השכלנו לנצל את המבנים, לא השכלנו לשמור אותם חיים ופעילים, ומטופלים. וזה 

ת ביובלי הבשור. המצב היה שם נראה  בדיוק מה שהיה קורה לנו, אם היינו דנים במה הולך להיו

 בדיוק אותו הדבר. 
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ההקצאות האלה, הן לא הקצאות לכל החיים, אנחנו לא מוכרים את הבתים האלה, הבתים האלה, 

הכיתות שייכות למשרד החינוך, אנחנו נותנים את זה לפעילות מסוימת, לתקופה מוגבלת,  

 ואחריה, הנכס הזה חוזר לידיים שלנו. 

מן שבעולם לחשוב מה הולכים לעשות עם הדבר הזה, וכל רעיון שיבוא, ייבחן ואם יש את כל הז

 הוא ייראה נכון, אנחנו גם נביא אותו לכאן.  

אף אחד, עד היום, לא הצליח להביא רעיון לשימוש במה שנקרא, של כל השטח, בכל המבנים,  

ניסינו לעשות את זה בבית  באיזשהו פרויקט שאנחנו יודעים. פעם אחרונה שניסינו לעשות את זה, 

ספר הבשור, רצינו להביא מכינה, השקענו שם הון כסף, אתם עוד תשמעו על המכינה הזאת, כבי 

 עוד תעלה אותה פה היום, ומה שיצא מזה, זה כלום מכלום מכלום.

ולכן, כרגע, אם יש מקום ויש פעילות, וזה מאפשר לנו לשמור על הדברים חיים, וגם לתרום  

 ור, כי זה המיזם, אז אנחנו חושבים שצריך לברך על זה.  לתושבי האז

 

הפוך, גוטה, הפוך. הפוך. קודם תוכנית אסטרטגית, קודם מה   גב' מירב ברקאי: 

חשוב לנו, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו מכוונים. אחר כך, בואו נראה מה המשאבים שיש לנו, כולל  

 מיקום, ונסדר את המקומות.

דת הקצאות, זה מנהל תקין. ברור שכל מבנה צרי לעבור ועדת הקצאות, אני  עכשיו, העניין של וע

לא יודעת מה המצב לגבי מתחם הבשור והמבנים שחולקו שם, ואיזו ועדת הקצאות הם עברו. אבל 

השלב הראשון בדרך, צריך לעבור לתוכנית אסטרטגית. קודם תדע לאן אתה הולך, אחר כך תאסוף 

  את כל ה...

 

שנים עשינו תוכניות אסטרטגיות, וכל תוכנית אסטרטגית שעלתה,    לניק: גב' כבי שקו

נכון לא במליאה, אבל גם בפורומים מאוד רחבים, לא רק בהנהלת המועצה, ולא מצאו שום דבר.  

עכשיו, זה לא בתוכנית אסטרטגית, אבל לאט לאט מגיעים דברים, שרוצים להיות פה. אז כמו  

 שנים, זה זמני, זה לחמש  –שניר אמר 
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ואז יוצא במתחם הבשור, שיש אחד... רגע, ואז יוצא במתחם    גב' מירב ברקאי: 

הבשור שיש אחד שלט מרכז מבקרים, ואם פותחים את הדלת, עשיתי את זה ביום שישי האחרון,  

הצלה, ואיזשהו ערב רב של משהו  –ויש שם יונים, ואחד מועדון יום וקצת כזה, ומחסן של איחוד 

 נמצא ומי ומו.  שלא ברור מי

 

ניר, היא אמרה שהובטח דיון, אז יופי, נעשה דיון אם הובטח. נעשה     מר אמיר פלג:

 דיון על הנושא הזה, נביא הנה את הגורמים המקצועיים, ובאמת ננסה לעשות סדר. 

 

 גם האגף האסטרטגי רוצה להוביל תוכנית כזאת.    גב' מירב ברקאי: 

 

  ניר, אפשר?   מר דני ברזילי: 

 

 .  2020-זה יעד שנקבע ל  גב' מירב ברקאי: 

 

 כן, דני?    מר ניר ים:

 

אני חושב שזה מקרה קלאסי של האויב של הטוב, הוא הטוב    מר דני ברזילי: 

ביותר. באמת, כמו שכבי אומרת, נעשו כל מיני תוכניות, וכל מיני מחשבות, הבעיה העיקרית היא  

ליחים. לדעתי צריך לחתוך מה שאפשר, וזה לא מונע דיון למלא בתוכן, ורואים שלא, לא כל כך מצ

אסטרטגי. אבל עד שאנחנו לא נחליט מה אנחנו רוצים, החלטנו כבר, היינו פעם אחת, וזה לא 

 תמיד קורה.

אז אם יש פרויקט שהוא חשוב, אני מכיר אותו במקרה הזה, והוא יכול לתרום גם לאנשים 

לשימוש במקום, צריך לחטוף את זה. זה לא סותר,   במועצה, גם ליצירת מקומות עבודה וגם

 לעשות דיונים הלאה, להמשיך מה רוצים. אבל קודם כל, לאשר מה שכבר יש.  
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 תנו לאלי.    מר ניר ים:

 

אני אומר, מתוך ניסיון, אני מאוד תומך בעמדה שלך. אין הרבה    מר אלי אהרון: 

, כמה ניסינו ועשינו מאמצים, ובאו וביטלו  קופצים על הדבר הזה. אני זוכר את בית ספר הבשור

וכו'. לכן, כשיש הזדמנות, אסור להחמיץ אותה, במיוחד כשזה זמני כרגע. מכיוון שעד שאנחנו 

 מבנים יהרסו, כמו שקרה עם בית ספר הבשור.נגמור ונעשה תוכנית אסטרטגית, כל ה

איישים אותו, זה סך הכול  לכן אני אומר, היות ואין קופצים על זה, וישנם אלמנטים שכרגע מ

 לשמור לנו על המבנים, אני הייתי מציע ללכת לזה. אם הייתה, אני בכלל חושב, 

 

 ובמקביל, לעשות גם,     גב' מזל ערוסי:

 

 ובמקביל לעשות. במקביל לעשות.    מר אלי אהרון: 

 

 אני בהחלט מסכים...    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

אסטרטגית זה לא יום ולא יומיים, אני חושש שמה שיש לנו   תוכנית   מר אלי אהרון: 

 היום, לא יהיה לנו אותם בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד שנתיים. 

 

 ניר...  מר רביבו קובי: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

 דבר.   גב' כבי שקולניק: 
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  אני לא רוצה להגיד... אני לא מכיר את זה לעומק, מה זה אומר   מר רביבו קובי: 

? חלק 3/4מבנה בנופי הבשור, אני לא יודע מה זה אומר הדבר הזה. אני לא יודע מה זה אומר, חצי? 

אני מאוד מסכים עם העניין של עכשיו לקחת   –קטן? חלק גדול? אני לא יודע מה זה אומר. שתיים 

את מה שיש, אבל אנחנו נשמח לשמוע קצת יותר לעומק, מה זה אומר פעילות שתתרום לקידום  

 פה יפתח סופר פארם, פה...   –יזמות לעסקים מקומיים? מה זה הדבר הזה? מה זה אומר? תגיד לי 

 

 זה היה במליאה, קובי, זה היה.   גב' מירב ברקאי: 

 

 חברים, בואו, מאיר בבקשה.    מר ניר ים:

 

 רק שאלה קטנה לכבי,    מר מאיר יפרח: 

 

 תעשה טובה.  תן כבוד,  משה   מר ניר ים:

 ם ביחד(   )מדברי

 

 לדבר.   נו למאירת   מר ניר ים:

 

במשך  יד משהו על המתחם הזה, המתחם הזה היהאני רוצה להג  מר מאיר יפרח: 

שהיה שם מזגנים...  אני לא אגיד... עשר שנים, בית הספר התיכון הקודם, היה עשר שנים מוזנח, 

אני לקחתי את הנושא הזה כשבארבע השנים האחרונות,  אולי ,ולאט לאטשם, צריך כל מה שהיה 

לא נותנים לנו לעשות מה  ..אפשר להגיד שבית הספר התיכון די מאויש בפעילויות. על עצמי, אז

רד החינוך, ואלה מבנים שצריך למלא  משזה מבני ציבור שלרגע, כביכול באחריות  שאנחנו רוצים.

לעשות נגריה,   אותם, צריך אתה רוצה לעשות מסגריה, אתה רוצה לעשות מחרטה, אתה רוצה

 .ציבור  שרק לצרכי ציבור, ורק בנושאי אתה לא כל כך יכול לעשות, כי זה מבני ציבור

לכן, המתנ"ס שמה, ועשינו איזה פטנט קטן, כדי לעזור לאיזו משפחה, בנושא של המסעדה, כביכול  
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יכולה להביא גם ילדים מוגבלים שם, אז המועצה הרגישה שגם במתחם הזה  מסעדה חברתית, ש

 שתפעל שם. תהיה מסעדה חלבית,

  לקראת הסכם הרבה יותר ארוך,  יש את הנושא של שוק האיכרים, שעובד ומתחדש שם, והולכים 

 אני מקווה שהנושא הזה כן יצליח שם, ויביא.  

 בהכנת מכרזיםכי עדיין הוא ... את מרכז המבקרים שהוא בתוכניות. נכון שפתחנו אותויש 

מועדונית יש את המועדון הזה, ויש את ם שם, יהיה מרכז מבקרים. ולעבודה, ואז לא יהיו מבני

 הנוער, ויש פעילויות.  

בסך הכול יש עוד מבנים שאפשר, יש את האיחוד והצלה, מקלט שגם לא היה שמיש, נתנו אותו  

. אז  19 מספר לאיחוד והצלה. סך הכול, עכשיו בבית הספר השני, יש את המכינה של המשטרה + 

כל   שנמצאר, מה שלא היה במתחם הקודם, יש אחד , לאכלס את זה, יש את השומתוסיף על זה

שהוא שומע אותם, שאף אחד לא לוקח את הציוד. ההפקרות  היום, אב בית שנמצא כל הימים, 

את   הייתה בציוד, בבית הספר הקודם, שהשאירו את הכול שם על השולחנות עם הכיסאות, אין

חד עם ניר סיכמנו את העניין הזה, שמנו שם בן אדם, נמצא שם  יש בבית הספר הזה, י המצב הזה.

, לאט לאט אנחנו... זה 19 מספרמהבוקר עד הערב, הוא בקשר עם המכינה, הוא בקשר עכשיו עם 

 להיות גם מעשי.לא, תוכניות אסטרטגיות זה טוב ויפה, אבל צריך 

יש מספיק מקום. אם יש   ,להכניס אותם אז אם יהיו דברים שם, שמבחינת החוק, מאפשרים לנו

יוזמות של אנשים פה שחושבים שיש איזו פעילות שאפשר להכניס אותה, שיביאו את זה. הוקמה  

 במועצה ההנהלה של כל המתחם הזה, 

 

 יש הנהלה של המתחם?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש הנהלה,   מר מאיר יפרח: 

 

 איפה היא?   גב' דנה אדמון: 
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 ליאה  החלוקה של המנהלים. זה לא במ   מר גדי ירקוני: 

 

קול קורא   האז אנחנו לא יודעים עליה, אם יש והיא מוציא   גב' דנה אדמון: 

   יש אולי,  לתושבים

 

שהיא מחליטה, יש הנהלה של המנהלים, יחד עם   יש הנהלה...  מר מאיר יפרח: 

בהתאם  ים יחד עם ניר, שאנחנו בודקים כל אחד שרוצה להיכנס, מכינים את החוז האסטרטגיה,

, לא ראיתי שלפני עשר שנים, כשהמתחם הזה רעיונות, בהתאם לחוק. אז אם יש לדברים האלה

גם זה קשור במה שקורה... לא תמיד  אמר למה עושים את זה.  היה מוזנח, שמישהו צעק ומישהו

 במועצה להשקיע. כי אפשר לעשות הרבה דברים, אבל צריך להשקיע כסף.יש את הכסף 

 

מתחם, ושאולי כדאי פעילה לצריך לדעת שיש הנהלה הציבור    ון: גב' דנה אדמ

 אם יש רעיונות. להוציא קול קורא לציבור, 

 

אז רצינו לעשות לבית הספר הדתי, אבל לא היה לכם זמן לעשות    מר מאיר יפרח: 

 את זה. 

 

 לא, יש לנו המון זמן.     גב' דנה אדמון: 

 

 ...  יכולנו כן למלאבמה   מר מאיר יפרח: 

 

 תודה. דודי דובר אחרון, אחר כך נצביע על העניין הזה.    מר ניר ים:

 

הגישה שצריך לייצר דברים, שאחריהם יביאו   מסכים עםאני גם    מר דודי אלון:

אני   עוד פעילות, ולאו דווקא לחפש משהו שאולי לא יגיע. במקרה הזה, גם של ה... כל מה שמסביב, 
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   יודע שזה נפוץ,

 

דודי, אני יודעת שאתה מרשה לי להפריע לך, אף אחד מאיתנו לא    : גב' דנה אדמון

אמר לחפש רעיון שלא יגיע. דיון אסטרטגי לא אומר שחייבים מטריה אחת, שתיקח את כל  

 המקום. 

 

ני אני יודע, בתור אחד שעושה אסטרטגיה לא מעט, הרבה שנים, א   מר דודי אלון:

 , מביאים כמה... אומר שלפעמים, השילוב הזה של... שתציג

 

 לכל מבנה בנפרד.   תוכנית אסטרטגית יכולה להיות   גב' דנה אדמון: 

 

מה שאני רק אומר, מה שאני הייתי אומר בצורה מאוד ברורה, אני    מר דודי אלון:

 לא יודע באמת מה יש בדיוק שם.  באמת תודה על הסקירה, לא יודע היום, 

 

 בוב. עשה לך סיאני אתבוא,   מר מאיר יפרח: 

 

  לא, סיבוב זה נחמד, אני רק אומר...   מר דודי אלון:

 

 מה אתה רוצה לדעת? תבוא, נעשה לך סיבוב.    מר מאיר יפרח: 

 

הכול נשמע לי מסודר ומאורגן, הייתי מבקש שיעשו שנייה, אני... ו   מר דודי אלון:

ים התפוסים, אלה ה... סקירה מסודרת, פעם אחת שנבין, ... הפועלות כרגע, זה המבנ לי איזושהי

כדי שאנחנו ריקה. זה ההוצאות שלנו, אלה ההכנסות שלנו. כל אלה, איזשהו פירוט נורא מסודר, 

רעיונות לבוא ולקדם שם עוד נבין בעצם, מה עוד אפשר לעשות שם. יכול להיות שדרך זה, גם נקבל 

 זה הכול.  איזשהו שיקוף מצב, עוד דברים. 
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ובן שההצבעה הזאת תעבור, אבל מה שסימנתי לעצמי,  אני בעד כמ   מר ניר ים:

כתבתי בצד, זה שמתבקש דיון על עתיד ואסטרטגיה למתחם יובלי הבשור. בהחלט כן, ראוי ויובא.  

 עכשיו אני ניגש להצבעה,  

 

בבקשה שגדי לא ישכח עד המליאה הבאה, ואז הוא יגיד שכחתי. כי    גב' דנה אדמון: 

 זה דיון שהובטח לפני שנה. 

 

  מה, על יובלי?   מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

טוב. אוקיי. מי בעד לאשר את ההקצאה הזאת, לטווח זמן של עד    מר ניר ים:

 חמש שנים? תודה רבה. מי נגד? אין נגד, זה אושר.  

 

 כפוף, אני אשמח בבקשה להוסיף הערה, לדיון שיתקיים.    גב' דנה אדמון: 

 

 , את לא יכולה... זה בעתיד    דובר:

 

 אני אומר, אני מצביעה בעד... אני אמרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 19: הוחלט פה אחד לאשר את הקצאות המבנים ביובלי הבשור נגב החלטה

 

 מיליון ש"ח . 4.0. שינוי תנאי הלוואה 8
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הלאה. הנושא הבא, שינוי תנאי ההלוואה. תיכף תבוא, תצטרף     מר ניר ים:

 .  14ותסביר לנו את מה שכתוב בעמוד  אלינו כבי,

 

 מי הביא שק"ש?     גב' דנה אדמון: 

 

טוב, אנחנו קיבלנו החלטה, באחת המליאות האחרונות, אולי    גב' כבי שקולניק: 

האחרונה, לקחת הלוואה של ארבעה מיליון ₪, וייעדנו אותה, מיליון וחצי מתוכה, לטובת בריכת  

 השחייה שהולכת לקום בחלוציות.

רי בירורים עם משרד הפנים, הסתבר שאין אפשרות לקבל הלוואה, או בכלל לאשר פרויקט  אח

מהסוג הזה, לפרויקט שהוא לא נמצא על אדמה של המועצה, זאת אומרת, שאין את ההקצאה  

 ואת החכירה, זה יוצר לנו בעיה גדולה.

מליאה, היא לקחת  מכיוון שאנחנו, בכל זאת, רוצים לקבל את ההלוואה הזאת, אז ההצעה שלי ל

את המיליון וחצי האלה, ולהקצות חצי מיליון ₪, לכל גן ילדים. מי שזוכר, במליאה הקודמת  

אישרנו מקרנות המועצה סכום מאוד גדול, לכל גן ילדים. אז אמנם, יש לנו משם עוד הגדלות של 

זאת, לממן  משרד החינוך, ואולי עוד מקורות, אבל בינתיים אנחנו יכולים לקחת את ההלוואה ה

את גני הילדים האלה, שהולכים כבר, חלקם כבר אפילו בבניה, חלקם בדרך, קרוב. אז זה דבר  

  אחד, סך הכול מיליון וחצי.

 

 זה במקום ההלוואה של...     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא מקבלים?    גב' דנה אדמון: 

 

לוציות, כשהבריכה תתקדם, והיה ו...  לא מקבלים הלוואה, כשהח  גב' כבי שקולניק: 
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 בכל זאת המליאה תחליט, אז היא יכולה מקרנות המועצה. 

 

 לא המליאה תחליט.     מר גדי ירקוני: 

 

 על המיליון וחצי?    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

  להקצות, סליחה, אז ניקח את זה מקרנות המועצה, או שיהיו לנו   גב' כבי שקולניק: 

 תקציבים אחרים.  

 

 הייתה שם התניה, שבכלל לא קשורה...    גב' דנה אדמון: 

 

 ברור.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה בסוף הפרויקט.     גב' דנה אדמון: 

 

זה בסוף הפרויקט... עדיין, לא לפרויקט הזה, אלא לפרויקטים   גב' כבי שקולניק: 

מיליון ₪, לטובת פרויקטים סולאריים.   2.5אחרים. זה דבר אחד. הדבר השני, יש פה, ביקשנו עוד 

בינתיים, מפעל הפיס הציע למועצות הלוואות בתנאים מאוד מאוד נוחים, לטובת פרויקטים 

סולאריים, ופה אני לא מדברת על הייעוד, הייעוד זה אותו ייעוד, אלא תנאי ההלוואה. אנחנו  

ס נותן לנו את ההלוואה, ואני עוד  שנה, בריבית מסוימת. מפעל הפי 15או  12-החלטנו על הלוואה ל

לא יודעת איזה סכום הוא ייתן, אבל את הסכום שהוא ייתן, הוא ייתן לשבע שנים, אבל זה יוצא 

 אחוז אחד, פריים מינוס, אני לא זוכרת, זה כתוב פה. פריים מינוס אחד, זה יוצא פחות מאחוז. 

שת מהמליאה, לקבל החלטה  זאת אומרת, זו הלוואה בתנאים מאוד מאוד טובים, ואני מבק 
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  2.5-מהסוג הזה. עד גובה הסכום שנקבל ממפעל הפיס, ניקח ממפעל הפיס. והיה וזה יהיה פחות מ

מיליון, אז את ההפרש, ניקח מהבנקים האחרים, כפי שקיבלנו החלטה בפעם הקודמת. זהו, זה 

 בנושא ההלוואה.  

 

 וכל זה מסתדר עם מסכת ההלוואות שלנו?     מר יובל בר:

 

וכל זה מסתדר עם מכסת ההלוואות שלנו. אנחנו מחזירים כל שנה    גב' כבי שקולניק: 

 , אפילו אנחנו קטנים בקצת.  4מיליון ₪, אז אם אנחנו לוקחים רק  6-7בין 

 

 מה... מהתקציב ההוא,     מר יובל בר:

 

תודה. וגם תקציב המועצה עולה, אז זה גם נכון. אוקיי, אז מי בעד?   גב' כבי שקולניק: 

 מי נגד? תודה רבה. ניר?  

 

 מה התועלת?   מר חנניה אווקרט: 

 

של מה? של הסולאריים? אנחנו עובדים על זה, יש לי תוכנית    גב' כבי שקולניק: 

כלכלית, אני לא זוכרת ממש בעל פה. אבל בכל מקרה, זו השקעה שכבר החלטנו עליה, אנחנו כבר  

 . אני רוצה עכשיו להסב...  מבצעים אותה. זה תב"ר שהחלטנו עליו מזמן

 

 אם יש מבוטח...    מר חנניה אווקרט: 

 

מיליון ₪, שלקחנו   2.5כן, כן. אני רק רוצה פה, המטרה היא להסב   גב' כבי שקולניק: 

מקרנות המועצה, להלוואה. התב"ר, החלטנו עליו מזמן, אני לא הבאתי את הנתונים של הפרויקט.  

 ניר?   אוקיי, אני אעבור לוועדת תמיכות,
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 כן, כן.    מר ניר ים:

 

 ₪.   4,000,000: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תנאי ההלוואה בסך החלטה

 

 .  2020. תמיכות מועצה 9

 

 21, זהו, יש לנו 15אוקיי, אז ועדת תמיכות, כמו שאתם רואים בדף   גב' כבי שקולניק: 

נו קבענו, כאשר הקריטריונים  מתוכם אישרנו תמיכות, על פי הקריטריונים שאנח 20 -פונים. ל

 שלנו היו, והמליאה אישרה אותם, 

 

 תמיכות.  21   מר דודי אלון:

 

 . 20, 20   מר ניר ים:

 

אחד קיבל אפס. מכינת עוצם, הם פשוט חייבים למועצה לאורך    גב' כבי שקולניק: 

כה לתמוך בגוף  הרבה מאוד שנים סכום כסף, שעדיין רבים עליו, ולפי עניות דעתי, המועצה לא צרי

 שלא מוכן לשלם את חובו למועצה. 

 

 למה? היית לוקחת את זה בחזרה.    מר דודי אלון:

 

 הם חייבים לנו אלפי שקלים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 על מה? על מה הם חייבים?    מר דודי אלון:

 



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 64 
 

על בנייה... יש, היה תב"ר, זה התב"ר המפורסם שלא הגענו שם    גב' כבי שקולניק: 

המדיניות שלנו, היא לתת לגופים של  עמק השווה. מי שהיה במליאות קודמות... בקיצור, זהו. ל

המועצה, כאילו, נווה אשכול, עמותה למען תושבי אשכול, תיאטרון הנגב, לגופים האלה לתת  

סכומים גבוהים יחסית, אחר כך סכומי ביניים לגופים שהם במועצה, ומשרתים מגזרים במועצה,  

דבר, גופים שהם כלל ארציים, ומשרתים במידה מסוימת גם תושבי מועצה, אז שם זה  ובסופו של

באלפי שקלים. אני מודה שהרשימה הזאת נראית קצת בעייתית, אבל כל מה שהמועצה נתנה  

אלף ₪ לנווה אשכול. אז בגלל   700ולנווה אשכול מתוכם, כמעט  1,168,000לטובת העניין הזה, זה 

 הו, אם יש שאלות? זה, ככה זה נראה. ז

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 בבקשה.   גב' כבי שקולניק: 

 

רון הנגב? מה ההסכם לגבי תיאטרק שני משפטים  מישהו יכול  מר חנניה אווקרט: 

 איתם? לגבי...

 

תיאטרון הנגב זו עמותה בלתי תלויה. אנחנו מתקצבים אותם כל    גב' כבי שקולניק: 

, כי נאלצנו לקצץ.  200, השנה רק 280זה? בשנה שעברה נתנו להם שנה, אם אתה רואה פה, איפה 

זה מחזיק את ההפקות הבסיסיות שלהם, את התקורה, אין להם אבל הרבה תקורה. קצת תקורה  

שיש להם, ואת ההפקות הבסיסיות, בשביל שהם יוכלו למנף את זה, ולקבל מענקים ממשרדי  

יא איזשהו הון עצמי, בשביל לקבל את  הממשלה, בעיקר ממשרד התרבות. אתה מוכרח להב

 המענקים ממשרד התרבות.

 

 מה יש שם?   מר חנניה אווקרט: 
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 התיאטרון עושה הפקות. מדי פעם עושה הצגות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה המחויבות שלהם למועצה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה המחויבות שלנו, של המועצה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה המחויבות שלהם למועצה? מופעים ו...?    ט: מר חנניה אווקר

 

תראה, בעבר, הם ניהלו לנו את כל תוכנית המנויים. בשנה שעברה    גב' כבי שקולניק: 

העברנו את תוכנית המנויים למרכז הקהילתי, אז עכשיו, המחויבות שלהם להביא תרבות למועצה,  

, ניר, אפשר להביא אותם הנה  לעשות הפגות, לעשות הצגות. השחקנים שלהם. אבל אם רוצים

 פעם. 

 

 כמה הצגות היו פה?    מר חנניה אווקרט: 

 

השנה הזאת היא לא דוגמא טובה. אבל אפילו השנה, יש להם   גב' כבי שקולניק: 

 איזושהי הצגה.  

 

 זה גם אלה שעושים את המנויים הנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 היא אמרה שלא.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אריק, בבקשה.     מר ניר ים:

 

  שני דברים, דבר אחד, אני לא יודע את זה בוודאות...   מר אריק דניאל: 
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 לא שומעים.     דובר:

 

אחוז מסוים מהעובדים, או ה... הנגב המערבי, סתם היה... אני   מר אריק דניאל: 

ל  רוצה את טבלת התמיכות. הסכום הזה, של התמיכות, אנחנו אישרנו אותו במסגרת התקציב ש 

. מאז כבר היו לא מעט אירועים, במיוחד בתקופה האחרונה, אני חושב שגדי במליאה 2020

האחרונה, סיפר על הנחות לתושבים, תמיכות לתושבים... במסגרת התקציב, כרגע, לא רואים  

איזה חוסרים שנוצרו, ואנחנו עכשיו מאשרים, בעצם, את התמיכות האלה, ויכול להיות שמתחיל 

 קטן בתצקיב. לנו איזה בור 

 

לפי מה שאנחנו עוקבים, ואנחנו עוקבים, ועכשיו גם כן אחרי     מר גדי ירקוני: 

שלושה חודשים, אין לנו בור בתקציב. אנחנו לפי התקציב. יש לנו גם מקורות שלא ירדו   –הארבעה 

יה בינתיים, ובינתיים אנחנו לא צריכים לשדר, ולא צריכים להגיד, לשדר ולא רואים שיש לנו בע

 תקציבית חמורה בעקבות הקורונה. לא רואים בינתיים.

אני מניח שנהיה הרבה יותר חכמים לקראת סוף ספטמבר, אבל גם אז, מה שאנחנו עכשיו, אנחנו  

רואים מה יוצא, מה נכנס, מה זה, לא אמורה להיות בעיה. גם כל המקורות, בינתיים, האחרים,  

 ממשיכים להגיע כמתוכנן. 

 

... תהיה, כמעט בוודאות, ירידה  אבל סליחה, האם יש איזה צפי  : מר אריק דניאל

 בגבייה של ארנונה.  

 

לא, למה אתה קובע? אני קובע הפוך, שתהיה עלייה. אנחנו     מר גדי ירקוני: 

ממשיכים... שנתנו לתושבים, לעסקים, אוקיי? אני לא חושב שצריכה להיות לנו ירידה בארנונה.  

עסק אחד גדול שנכנס השנה, שלא היה בשנה שעברה, ואני לא צופה ירידה גם אני לא, יש לנו איזה 

 בארנונה מהתכנון.  
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 שאלה, יש כאן הקצבה ל... מוזיאון ימית, נכון?     מר משה טל:

 

 מה אתה אומר?      דוברת:

 

יש פה הקצבה, גם בחבל שלום, שהיא פוגמת במוזיאון חבל ימית,    מר משה טל:

 נכון? 

 

 כן,   לניק: גב' כבי שקו

 

אז אני רוצה להזכיר, שעם כל הכבוד לכל הדבר הגדול שנגרם     מר משה טל:

בפינוי גבעת רפיח, כל היישובים, מיד לאחר מלחמת לבנון הראשונה, המדינה השתיקה את זה  

 בכלל, 

 

 חבר'ה, לא שומעים אותו.    גב' כבי שקולניק: 

 

חבל בקמו בעקבות פינוי יש במועצה שלנו שבעה יישובים שהו   מר משה טל:

שעושים עבודת קודש, ואני רואה את האוטובוסים שבאים  בנות, בייחוד זהבה,  ימית, ושם יש

 לשם, האוטובוסים באים לבקר באשכול, המון אוטובוסים, בזכות המוזיאון הזה. 

שזה לא מקום מהממשלה, הם טוענים אני חושב שהמקום הזה ראוי ליותר תמיכה, הוא לא מקבל 

אני חושב שראוי  אוריאל היה שר ... למוזיאון של גוש קטיף, הם יעזרו לה. ורשה. בזמנו, כשמ

 שבמסגרת ההקצבות הם יקבלו. המוזיאון הזה, עושה שם עבודת קודש.  

 

 . לא הגישו    דובר:
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 מה?    מר משה טל:

 

 בקשות.   הם לא הגישו    דובר:

 

ש שם הקרנות של סרטים, ויש  באים לשם אוטובוסים שלמים, וי   מר משה טל:

 שם... וזה נעשה בהתנדבות. אני חושב שזה ראוי להתייחסות. 

 

תראו, העניין הזה... קודם כל, באמת השמיכה, בסך הכול, היא     מר ניר ים:

קצרה, וצריך איכשהו לחלק את הסכומים. המוזיאון הזה מוכר לנו, אהוב עלינו, הוא אף זוכה 

ים, לאו דווקא דרך הדף הזה. למשל, בתור דוגמא, הושקע בו רק לאחרונה לתמיכות מכל מיני כיוונ

 אלף ₪,   40סדר גודל של 

 

 במה?    מר משה טל:

 

 בהנגשה. אז הדברים האלה קורים, וטוב שהם קורים,    מר ניר ים:

 

? מזה 110-ועכשיו זה ירד ל 200מה זה עמותה למען אשכול, שהיה    מר דודי אלון:

 זה? 

 

העמותה למען תושבי אשכול, היא עמותה שיש בה כמה וכמה    י שקולניק: גב' כב

אלף ₪ מתוך זה, זו התקורה שלה, אבל חוץ מזה, יש בה את מה שנקרא קרן חרוב, שזו   30חלקים, 

קרן לתמיכה לאנשי רווחה, על פי המלצות הרווחה. יש בה פעילות, גלריות למשל, שהן לא עמותות,  

עצה, קטנים, שהם לא עמותות, שהן לא יכולות לקבל כסף מאיתנו אבל כל מיני גופים במו 

 למען תושבי אשכול,   –כתמיכה, אז הן מקבלות דרך העמותה הזאת 

 



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 69 
 

 אפשר לקבל גם פירוט של זה?    מר דודי אלון:

 

אפשר, כן, אפשר. אני מתנצלת שלא הבאתי. אני בדרך כלל, כל   גב' כבי שקולניק: 

הבאתי. יש לה תקציב מאוד מוגדר, היא תומכת בקבוצות כדורעף   שנה, מביאה, אבל היום לא

 וכדורסל למשל, בנסיעה לחוץ לארץ, או דברים מהסוג הזה. 

 

 אני מבין...    מר דודי אלון:

 

 אלף ₪,   200זה   גב' כבי שקולניק: 

 

שכדאי  יש איזושהי תת חלוקה פה זה התקציב שלנו,  שנייה רגע,    מר דודי אלון:

 שנכיר. 

 

, אין בעיה. אני רוצה להגיד עוד מילה אחד, בהתייחס  גמור בסדר  גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪ מתוך כל ההקצבה הזאת לנווה אשכול, ונווה אשכול זה הכרחי.  700לדברים שלך, אריק, 

אלף, אם המועצה תעמוד או לא תעמוד   400אלף ₪, זה לא הדבר שיקבע, או  300בסך הכול עוד 

כמו שגדי אמר, בשלב הזה של השנה, אנחנו עדיין לא רואים אי עמידה בתקציב.  בתקציב שלה, ו

 רגע, שנייה, עוד שאלו אותי מהצד מי זה ועדת תמיכות? 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

אז ועדת תמיכות, מבחינה סטטוטורית, על פי הנהלים, התקנים,    גב' כבי שקולניק: 

י של המועצה. בעבר היו לנו גם נציגי ציבור, אבל כתוב  זה מנכ"ל המועצה, הגזברית והיועץ המשפט

 בלי נציגי ציבור, כנראה מפחד להשפעות שליליות.  –במפורש 
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 אפשר להקים... מהדרין, יש ועדת משנה לתמיכות, שכאילו בודקת.     מר דודי אלון:

 

ה  כמה תמיכות יש לנו? בשביל פעם בשנה, אני לא שומעת... מה ז  גב' כבי שקולניק: 

 זה כולל לאה, זו שגיאה.   –כולל לאה? כולל לאה, זה גוף שנותן, לא כולל לאה? אוהל לאה, לא 

 

 זה "כולל" כולל.     מר דודי אלון:

 

זה צריך להיות "כולל לאה" , זה לא "אוהל לאה", זו שגיאה פה.    גב' כבי שקולניק: 

ים של גוש צוחר. תלמי אליהו,  זה גוף שנותן שיעורי תורה וכל מיני דברים מהסוג הזה, ביישוב

מבטחים, אני לא יודעת בדיוק. זה גוף שעובד פה הרבה מאוד שנים, והוא מביא אברכים ומלמד 

 את האנשים, 

 

 , 1,2,3יש פה   גב' רבקה בן ארי: 

 

בסדר, אבל אם תצברי... יש פה הרבה כוללים, אבל אם תצברי את   גב' כבי שקולניק: 

, אנחנו עשינו את הבדיקה הזאת בשנים הקודמות, זה בטל  סך כל הסכומים שהם מקבלים

 בשישים. 

 

 מה זה דרך פרח?     מר דודי אלון:

 

  פרת.  גב' כבי שקולניק: 

 

 קיבוץ סופה.     דובר:

 

 אחד זה בסופה, זו מכינה בסופה, מה זה השני? מה אתה שואל?   גב' כבי שקולניק: 
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 פרח זה בסופה?     מר דודי אלון:

 

 איפה זה? איזו שורה זה? פרת זה המכינה בסופה.    שקולניק:  גב' כבי

 

 כן, מכינת סופה.     מר דודי אלון:

 

אני רוצה להגיד לכם, יש נוהל מאוד מדוקדק, יש קלסר עב כרס.    גב' כבי שקולניק: 

הם חייבים להביא את כל הנתונים, כולל דו"חות כספיים, כולל אישור ניהול תקין, כולל... מי 

יין ורוצה לבוא, אנחנו נפגשים כל שנה עם שלושה, בערך, נציגים. אנחנו מזמינים אותם.  שמתענ

זהו, עוד? עוד משהו? הלוואי והיה לנו לתת לכולם, אם רוצים לתת למישהו, משה, צריך להגיד  

 מאיפה להוריד.  

 

 מההקצבה, שנדע מה נשאר... ...   מר משה טל:

 

להצביע, להצביע,   . מי בעד התמיכות?אחוז  , מאהבסדר, בסדר  גב' כבי שקולניק: 

 .תודה, נגד? נמנעים? תודה רבה מצביעים, די. מי בעד התמיכות?

 

 . 2020: הוחלט פה אחד לאשר את תמיכות המועצה החלטה

 

 . אישור תבר"ים . 10

 

אני  אני אנסה למהר עם זה, אבלאוקיי נעבור לתב"רים.  טוב,   גב' כבי שקולניק: 

  מקווה...
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 עשרה לשמונה, צריך להספיק.   יש... בשעה    ר:דוב

 

אני יודעת, מה לעשות? שעה שלמה היו פה שאילתות. אבל בסדר,    גב' כבי שקולניק: 

אלף  430, זה מצומת צוחר לשדה ניצן, 2310, ביצוע תאורה בכביש 1240הכול טוב. אוקיי, תב"ר 

 ₪, זה מימון חיצוני, נכון? אני כבר לא זוכרת.  

 

 . 10% –לא, משרד התחבורה וקרנות המועצה   רב ברקאי: גב' מי

 

כי משרד התחבורה, תמיד יש מאצ'ינג, אין מה לעשות. אז מי בעד   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אוקיי.1240תב"ר 

 

 ₪. אלף  430, בסך 2310ביצוע תאורה בכביש  – 1240: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

  -  1241תב"ר   לניק: גב' כבי שקו

 

 את רואה? זה טוב שעייפתם אותנו.    גב' מזל ערוסי:

 

תאמיני לי... אני לא אגיד מה שרציתי. הסדרי העלאה והורדה    גב' כבי שקולניק: 

בנווה אשכול, שוב תב"ר של משרד התחבורה, אנחנו מקימים אותו כתב"ר נפרד, אבל בעצם הוא 

 התשושי נפש. פשוט מנוחיות של דיווח למשרדים השונים.  חלק מהפרויקט פה של ההגדלה של 

 

 מה זה?    גב' דנה אדמון: 

 

יש פה תשושי נפש, ובהזדמנות החגיגית הזאת, עושים מגרש חניה   גב' כבי שקולניק: 

גדול מסביב, ותחנות הסעה, כמו טרמינל כזה, כמו בבית ספר, לכל יישוב. זה נקרא הסדרי העלאה 
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 ל. זה השם שהם קבעו במשרד התחבורה. והורדה בנווה אשכו

 

 מה בונים שם? בונים שם...    גב' מזל ערוסי:

 

 בונים מחלקה.      דוברת:

 

 לא... אין לך שום קורונה, תוריד.  מה זה?   גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד(  

 

 זו מחלקה לתשושי נפש.      דוברת:

 

הוא ביטוח לאומי ומתרומות.   מחלקה לתשושי נפש. רוב המימון  גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים?  1241אוקיי, אז מי בעד תב"ר 

 

 הסדרי העלאה והורדה בנווה אשכול  – 1241: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

מיגון בית כנסת. קוראים לזה מיגון בית  –אבשלום  – 1095תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

עדון ובית הכנסת, יש בתוך המועדון גם קטע של בית כנסת.  כנסת אצלנו בזה, אבל זה בעצם המו

זה מה שאנחנו מבקשים פה, הגדלה, זה של היישוב עצמו, התחייבות של היישוב. היישוב שם פה 

כבר צ'קים, אמנם קצת דחויים, אבל צ'קים של חלק מהסכום, וחלק מהסכום הם הולכים לקבל, 

להם תרומה שהם ישלמו את זה די בקרוב. והגדלה  יש להם איזה, אני לא זוכרת מאיזה גוף, יש

שאנחנו מבקשים פה, זה בעצם השתתפות היישוב, זה לא של המועצה. אז מי בעד הגדלת תב"ר  

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה. 1095

 

 מיגון בית כנסת.  –אבשלום  – 1095: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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הלישמניה המפורסמת. אני מבחינתי, ההרשאה   זה – 1242תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

הגיעה אליי, למשרד שלי, אני לא יודעת מתי היא הגיעה למועצה, רק לפני החודש האחרון, ולכן  

עכשיו אנחנו מביאים אותה. וכמו שהוסבר פה קודם, זה סכום שמיועד לניטור מפגעי לישמניה, זה  

  שושנת יריחו, זו המחלה, שהיא קשה למי שחולה בה.

שנתיים האחרונות, לא מוצאים פה לישמניה, אבל  –כמו שהסבירו פה קודם, בינתיים, בשנה 

 ממשיכים לנטר.  

 

רק לסבר את אוזניכם, בעיקרון הדיווח נעשה אוטומאטית, ברגע    גב' רוויטל דג'אווי: 

 שיש אבחנה רפואית, זה אוטומאטית עובר למשרד הבריאות... 

 

 י את זה, סליחה, עוד פעם? לא שמעתי. מה...? רגע, תגיד   מר גדי ירקוני: 

 

יש הנחיה רפואית של לישמניה, שמוקלדת בתיק הרפואי, זה    גב' רוויטל דג'אווי: 

אוטומאטית מדווח למשרד הבריאות. אז כנראה הקצר הוא פשוט בהקלדת השם, או בקוד  

 שהוקלד. 

 

 אוקיי, בבקשה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה... רחבים יותר.  אולי     מר אמיר פלג:

 

 אני...    מר גדי ירקוני: 

 

רגע, גדי, אני עשיתי בדיקה והגיע לאוזניי מידע על חצי מיליון, לא      מר אמיר פלג:

הגיע לאוזניי,  ... מצאתי שאשכול קיבלה הקצאה, הגישה בקשה, קול קורא, קיבלה חצי מיליון ₪.  
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ל לא תממש את הכסף, הוא חוזר לממשלה.  אני פניתי לכל מיני גורמים, ואמרו לי שאם אשכו 

 .2019התקציב כי אשכול לא נשאר, כבר לפני, בתחילת 

אני פניתי לגדי, ניר ולבשמת ושאלתי מה קורה עם החצי מיליון, אפשר... לעשות עבודות תשתית,  

כנה  לייצר... רגע שנייה, ולייצר כל מיני עבודות בחצי מיליון ₪, זה הרבה כסף שאפשר לנצל. לא הו

אלף   670תוכנית, הכסף לא נוצל, עכשיו אומרים שזה רק לניטור. אז אני רוצה להבין, עכשיו יש לנו 

 ₪ רק לניטור?  

 

לא, לא, אתה לא הקשבת לה. היא אמרה לך בדיוק מה שאנחנו    מר גדי ירקוני: 

 אמרנו. 

 

  גדי, תן לי. הכסף הזה רשום לנו על שמנו, מחכה, שיבוא משרד    מר ניר ים:

הבריאות וינחה את המשרד לאיכות הסביבה, שילכו יעשו במועצה אזורית אשכול פרויקט של  

השמדת זבובי החול, כי יש מפגעי לישמניה. כשזה יקרה, הכסף יצא. אם אין מפגעי לישמניה, ואין  

 ניטור של זבובים נגועים, הכסף הזה לא יצא. זה התנאי להוצאה שלו.  

 

 יחכה לנו?  הוא ישב ו    מר אמיר פלג:

 

מה גורלו, אנחנו לא יודעים, לפחות אני לא יודע, יש מישהו שכן     מר ניר ים:

טיפול הזה, יש לנו את המימון.  יודע. זה כסף שניתן בתנאי, הוא עומד ומחכה לנו, היה ונזדקק ל

 אם לא נזדקק לטיפול הזה, אנחנו לא יכולים לעשות בו שום שימוש אחר.  

 

 יין שהוא עמד כאבן שאין בה הופכין,  מענ    מר אמיר פלג:

 

ככה זה עומד כרגע, אף אחד לא נתן, הצ'ק לא, עוד לא יושב אצל     מר ניר ים:

 כבי בכיס ואין לנו אישור להשתמש בזה. 
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מה שחשוב רק, שבעצם להעביר את הכשל הזה של משרד     מר דודי אלון:

 הבריאות, 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 שלא היה אצלנו, ואנחנו יודעים על מספר מקרים. אני מבין ש   מר דודי אלון:

 

 נכון, נכון, נכון.     מר ניר ים:

 

 .זה בעצם הדבר הכי מרכזי פה כרגע   מר דודי אלון:

 

... לראות  נכון. אז את זה, גם באיזשהו שלב, בדיון הראשון ראשון   מר ניר ים:

 קטועה באיזשהו מקום. איך עובדת שרשרת הדיווח ואם היא לא, חס וחלילה, 

 

 ? מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה. 1242מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 טיפול בלישמניה  – 1242: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

שיפוץ מגורי חניכים בכפר ביכורים. זה סכום   – 1243 –תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תי במשרד החינוך, שניתן על ידי המנהל לחינוך התיישבו

 

 מה זה כפר ביכורים?     מר דודי אלון:

 

 ביכורים, פנימייה. הם קוראים לעצמם כפר, אבל,    גב' כבי שקולניק: 
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 משתפר שם המצב? לשנה הבאה?    מר דודי אלון:

 

 המצב,   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא מזהיר.    מר גדי ירקוני: 

 

 הזמן עם היד על הדופק שם, אנחנו קיבלנו, לא מזהיר. אנחנו כל   גב' כבי שקולניק: 

 

המצב השתפר מעט מכיוון הנרשמים, השתפר במידה מסוימת    מר ניר ים:

מכיוון ההתייעלות, והשתפר עוד יותר, מכיוון משרד החינוך, שתומך בנו בסכומי כסף יותר גדולים  

 ממה שהוא תמך בנו עד היום, משם השיפור.  

 

 ת, הגירעון שלנו הוא לא משמעותי עד כדי כך? זאת אומר   מר דודי אלון:

 

 הגירעון קטן,     מר ניר ים:

 

 הוא משמעותי.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא משמעותי, אבל הוא קטן.    מר ניר ים:

 

אני רוצה להגיד שהכסף הזה מיועד לשפץ בתים קיימים. זאת    גב' כבי שקולניק: 

הקיימים, לעשות כל מיני שיפוצים, כי המצב שם  אומרת, לא להכשיר עוד מגורים, אלא במגורים

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה רבה. 1243באמת לא מזהיר, במגורים שקיימים. אז מי בעד תב"ר 
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 שיפוץ מגורי חניכים בכפר ביכורים   - 1243: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

ור. אחד הרעיונות  בהמשך לשיחתנו על קמפוס הבש – 592תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

שעלו כבר לפני די הרבה שנים, היה להקים שם מכינת נחשון. מסתבר שאין תבע מתאימה, לא 

תב"ע, היתר בניה מתאים. התחילו לטפל בהיתר בניה, זה לקח שנים ובסופו של דבר, מכינת נחשון  

 התייאשו מאיתנו, ועברו למקום אחר. 

 

 מי קידם את זה?     מר דודי אלון:

 

 מי טיפל בזה? בועז.    בי שקולניק: גב' כ

 

 מי קידם את זה מטעם המועצה?    מר דודי אלון:

 

 מי תקצב את זה מטעם המועצה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, מי עבד, מי בא...     מר דודי אלון:

 

 בועז, בועז.   גב' כבי שקולניק: 

 

ור, וקיבלו שם היה דיון אסטרטגי, כמו שיהיה עוד מעט ביובלי הבש   מר ניר ים:

 החלטות, באמת,  

 

 זה לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 זו הייתה החלטת מליאה.    גב' כבי שקולניק: 
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 אבל זו לא הסיבה שבגללה הדברים נפלו, כי היה דיון אסטרטגי.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, הדברים נפלו...    גב' כבי שקולניק: 

 

 מי לוקח אחריות?      דובר:

 

אני לא מכיר, זו פעם ראשונה   כבי, מה שאני מנסה להבין, לא סתם   ן:מר דודי אלו

הייתה אסטרטגיה לשעבר, מי זה... מה ניתן עוד  ו אם את אומרת שמישהו טיפל בזה,  שאני שומע.

איך בכלל נכנסים לפרויקט שלא יודעים ממה,  מבחינת היתרים וכאלה? לעשות בשטח הזה? 

  בודקים האם מתאים או לא מתאים?

 

 רק כשהתחילו לעשות שם תכנונים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 ולא...   הם בדקו, לא    מר גדי ירקוני: 

 

 איך?    מר דודי אלון:

 

הם התחילו שינוי תב"ע, עם תוכנית י, תהם בדקו, זה לא אי   מר גדי ירקוני: 

ונעלם  אסטרטגית שהכול ביחד עלה מאות אלפי שקלים, עד שגמרו את התוכנית, הם כבר ברחו

 הכסף לביצוע.  

 

 אלף ₪... 700היה צריך להיות   גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד(  
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קיבלנו היתר בניה למבנים. אז   משמש, כי בעקבות התכנון התכנון  גב' כבי שקולניק: 

אמנם קיבלנו את ההיתר למכינה, אבל עכשיו לעשות שינוי להיתר, זה הרבה יותר קל מאשר  

לעשות שהמליאה, בזמנו, תקצבה את זה ז זה לא הכול הלך לאיבוד, אבל מה לעשות היתר חדש. א

 אלף ₪, אנחנו מבקשים להגדיל מקרנות המועצה.   141-אלף ₪, ואת ה 641בחצי מיליון ₪ וזה עלה 

 

 מישהו עשה איתם איזה משא ומתן?     דובר:

 

 מה זה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 שאלו שאלה טובה.     דובר:

 

   נעלמו...כבר הם    קוני: מר גדי יר

 

 זה כבר לא שלהם.    גב' כבי שקולניק: 

 

חלק מהכסף, ומשרד  טרייבר זה גם לא רק המכינה, זה היה   מר גדי ירקוני: 

 ארבעה גורמים,   –הביטחון מישהו אחר חלק מהכסף, היו פה איזה שלושה 

 

י, והופקו השאלה העיקרית, האם המקרה הזה נלקח כקייס סטאד   גב' דנה אדמון: 

 הלקחים, איך...  

 

אפשר גם לצבור המון דברים, ואפשר לנסות להימנע מהמון דברים,   גב' כבי שקולניק: 

אבל דברים כאלה גם קורים. אנחנו פועלים, עובדים, אין מה לעשות, זה תמיד יהיה. מי בעד  

נגד? נמנעים?  ? תודה, 592? אני מצביעה, למי שלא שומע. מי בעד הגדלת תב"ר 592הגדלת תב"ר 

 תודה רבה.



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 81 
 

 

  592: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 , חברים, 1209אנחנו עוברים לתב"ר  גב' כבי שקולניק: 

 

כל פעם יש פרויקט כזה או אחר, שמה לעשות, נעשה איזשהו     גב' נעמי סלע:

 תהליך... 

 

 אתם רוצים לשבת עוד...    גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה,    גב' נעמי סלע:

 

רגע, נעמי, את היית פה בפברואר? כבי, תני לי. כבי, תני לי. את     מר ניר ים:

וקיבלת את ההחלטה? יפה. גם אני לא, גם גדי לא, כנראה רוב היושבים   2015היית פה בפברואר 

 פה. 

 

 לא משנה, הגדלת...     גב' נעמי סלע:

 

של החלטה, כנראה בדיעבד בואי, אנחנו מתמודדים עם סיטואציה,    מר ניר ים:

 אומללה, 

 

ניר, ההחלטה אומללה גם כשאנחנו שילמנו גירעון של מיליון ₪ על     גב' נעמי סלע:

 תכנון לקוי של המשכ"ל. מה זאת אומרת...?  

 

 אנחנו, בואי, בואי, אוקיי. בסדר, הבנתי, זה... הבנתי. בואו נתקדם.     מר ניר ים:
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 לב. זה...  לא צריך להיע   גב' נעמי סלע:

 

, חברים, אנחנו מתקדמים. ההערה של 1209אנחנו עוברי לתב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 נעמי נרשמה. 

 

 היא לא נרשמה.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה אתם רוצים שנתאבד? באמת, מה אתם מצפים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, תני תשובות.     גב' נעמי סלע:

 

 את רוצה שאני אתן לך? אנחנו,   איזו תשובה  גב' כבי שקולניק: 

 

גבלות יש כדי למנוע את  התשובות שאנחנו מבקשים, זה איזה ה   גב' דנה אדמון: 

 הפעם הבאה? 

 

 עושים מאמץ מאוד מאוד מאוד גדול,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי,    גב' נעמי סלע:

 

ההפרש   לתת אומדן מדויק, ל... ולבוא למליאה מראש ולבקש את  גב' כבי שקולניק: 

 של הפרויקט, גם אם זה מקרן, או מכל מקום אחר.  

 

אני מדברת על שיעורי בית לפני שהולכים לפרויקטים. לא נעשית    גב' נעמי סלע:
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 כאן שום עבודת שטח.  

 

 מי אמר לך?    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה, תודה נעמי, זה בסדר גמור.    מר ניר ים:

 

 משלמים...  אבל כל הזמן אנחנו   גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו מתקדמים.     מר ניר ים:

 

תב"רים. יש בתוכם חמישה או שישה תב"רים,  173נעמי, יש לנו   גב' כבי שקולניק: 

שלא תוכננו נכון, ולא עמדו בתקציב. על זה, את זה צריך לקחת בפרופורציה. ורובם תב"רים 

ולבקש כסף מהתב"רים,  ישנים, שבשנים הקודמות, המדיניות לא הייתה לבוא למליאה מראש

אלא בסוף לראות איך מסתיים. אז עכשיו, אני באה מראש, מבקשת ממך מיליון ₪ על כל גן  

 ילדים. 

בעבר, בנינו את הגן. ידענו שהוא יסתיים בגירעון, וכשהוא הסתיים, ידעתי בדיוק מה הסכום  

, זה מה שאנחנו  ובאתי למליאה. אז השתנתה המדיניות, השתנתה המליאה, בפרויקטים החדשים

   עושים. ישנים, אנחנו עדיין גוררים, מה לעשות?

 

תיקנו ה... כבי, אני רק מזכיר לך דבר אחד, שאחרי הסיפור של    מר דודי אלון:

איזושהי בקרה באגף, שכל דבר שנכנס לחריגה, מול האומדן הראשוני,   אמרנו שתייצרו כולם ביחד,

 ובאים לפה. אני מזכיר לך...  אתם מתריעים בזמן אמת, בודקים את זה, 

 

   נכון, תראה, הדבר הזה...  גב' כבי שקולניק: 
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 אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר על זה.     מר דודי אלון:

 

לעשות, חבר'ה, אתם לא רוצים   עדיין נבוא הנה, אין מהאנחנו   גב' כבי שקולניק: 

 יהיה עוד יותר גרוע.  שאני אביא את זה הנה, זה

 

 כבי, התשובה שנתת עכשיו, היא התשובה שנתת...     אדמון: גב' דנה 

 

יש היתר בניה, והיתר הבניה הזה יתקיים, רק שבמקום מכינה,    מר מאיר יפרח: 

 עכשיו... על הבניין, שהיה צריך להכין אותו, זה עבר לתוכניות האלה.  

 

 ... רק שזה לא עלה... כן, התוכניות  גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד( 

 

 העיקר שבמשמרת שלנו, אנחנו יותר,    מר דודי אלון:

 

אנחנו מאוד משתדלים לבוא מהיום, והנה, התב"ר הבא זו דוגמא    גב' כבי שקולניק: 

 לכך.

הקמת כיתות יבילות במבנה נצרים. הם קיבלו ממשרד הפנים   –בנים  –בני נצרים  – 1209תב"ר 

 הם צריכים את זה.  אלף ₪ כל כיתה,  70הקצאה לשתי כיתות יבילות, 

 

 ממשרד הפנים?      דובר:

 

משרד הפנים אמרתי? טבעות, משרד החינוך, סליחה. טעיתי, אני    גב' כבי שקולניק: 

מתנצלת. אנחנו מראש בדקנו את עצמנו, בהתחלה לא רצינו לאשר גרוש נוספת. אבל ככל  

לאשר, או לא לאשר, זה  שהתגלגלו העניינים, ראינו שזה לא יעזור שום דבר, אנחנו יכולים כן 
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של הפרויקט, כאילו. יש את זה גם פה   50%יחרוג. אז אנחנו באים מראש ומבקשים תוספת של 

אלף ₪ אנחנו  70אלף ₪ משרד החינוך נותן,  70בבני נצרים, וגם אחר כך בנווה. זאת אומרת, 

  נותנים, מתוך תקווה שבאמת לא נחרוג גם מזה. אבל ניסינו את המקסימום לעשות.

 

 ממה נובעת החריגה?     גב' נעמי סלע:

 

 זו לא חריגה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זו לא חריגה, זה תשתיות,    גב' כבי שקולניק: 

 

 תקצוב חוסר של משרד החינוך.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה תקצוב חסר, הם לא מתקצבים...   גב' כבי שקולניק: 

 

 100%החינוך לא מתקצב משרד החינוך, רגע כבי, משרד    מר גדי ירקוני: 

ואנחנו יכולים לקפוץ, לא רק אנחנו, כן? כולם.  מהפרויקט. הם יודעים את זה, הם מכירים את זה, 

 זה מה שהם נותנים. אתם רוצים? תיקחו, אתם לא רוצים? תברחו. ככה הם, לא משחקים איתנו. 

את הכול, וחיפשנו  אנחנו צריכים את הכיתות האלה, גם בנווה וגם בבני נצרים. אחרי שבדקנו

אלף  70לקצר עלויות, וגם צריך לעשות שם היתרי בניה והכול, שיהיה מסודר. הגענו להערכה של 

אנחנו, בגלל שאנחנו צריכים את זה בשנה הבאה  ₪ לכל מבנה לפחות, תוספת של המועצה.

 מביאים את זה פה עכשיו. ללימודים, 

 

 אוקיי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לכיתה אחת? כיתת לימוד אחת?    גב' דנה אדמון: 
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 שבעים אלף ₪ המשרד נותן, ו...   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלף ₪ לכיתה?   140   גב' דנה אדמון: 

 

כן. צריך תשתיות, יש לנו המון הוצאות. אוקיי, מי בעד תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1209

 

 בבניהקמת כיתות יבילות  –בנים  –בני נצרים  – 9120תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 נצרים.

 

 

אותו הדבר בדיוק, זה שלוש כיתות יבילות בנווה, בתלמוד תורה.    גב' כבי שקולניק: 

? תודה. נגד? נמנעים? תודה  1179יכול להיות שנקבל כיתה רביעית, אז נבוא עוד פעם. מי בעד תב"ר 

 רבה.

 

הקמת כיתות יבילות   – תלמוד תודה  –נווה  – 1179"ר תב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 בנווה

 

 הולכים לבנות שם בית ספר, לא מבנים יבילים?     מר דודי אלון:

 

כן, כן. הם מטפלים בלבנות בית ספר לבנות. אבל הנה, גם הבנים,   גב' כבי שקולניק: 

 הם גדלים הרבה יותר מהקצב שהם... 

 

 יך... אז בשביל זה צר   מר דודי אלון:
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 )מדברים ביחד(  

 

 .  2021. צו מיסים לשנת 11

 

  ,2021אנחנו עוברים לצו המיסים לשנת   גב' כבי שקולניק: 

 

רגע, רגע, יש לי בקשה. על צו המיסים אנחנו נדבר רק על מה    מר גדי ירקוני: 

 שאנחנו משנים. יש סעיף אחד, 

 

 לא שומעים.     דובר:

 

מפני שאתם כבר ותיקים, וזו פעם שנייה שאתם  על צו המיסים,   מר גדי ירקוני: 

מאשרים אותו, כל שנה אנחנו צריכים לאשר אותו. אני מציע, יש רק סעיף אחד, אם אני לא  

מתבלבל, כבי תתקן אותי, שמשתנה מצו המיסים בשנה שעברה. אני מבקש שכבי, אני אוריד לך  

 לחזור עכשיו על כל הרשימה.  את הכיתות. אני מבקש שנדבר רק על הסעיף הזה, לא צריכים 

 

, אנחנו כל שנה, גם אם אין 32אז רק רגע, אני אקדים ואומר, עמוד   גב' כבי שקולניק: 

לנו שום שינוי חריג, מה שנקרא, אלא רק העלאה אוטומאטית של משרד הפנים, וכל הנושאים,  

אז זה דבר אחד,  אנחנו כל שנה לפני סוף יוני, צריכים לקבל החלטה של המליאה על צו מיסים.

, שזה העלאה  1.1%אתם יכולים לעיין בזה, זה לא שונה בכלום, חוץ מאיזו עלייה קטנה של 

אוטומאטית של משרד הפנים, על פי הנחיות משרד הפנים, ההעלאה היחידה המשמעותית שאנחנו  

 מבקשים, זה בקרקע תפוסה.

זה צריך להיות מודגש. אנחנו מבקשים  , זה מודגש. 2.8.4, בשורה 34גדי דיווח על, אם תראו בעמוד 

₪ למטר, קרקע תפוסה. גדי סיפר בפעם הקודמת, אנחנו היינו לפני כחודש כבר? לא יודעת,   4.431

שבועיים? בבג"צ, והשופטת הייתה מאוד קואופרטיבית, ואמרה שם למשרד הפנים, תשקלו לתת  
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 להם אישור חריג. 

ם, בדרך כלל, בגובה של חמישה אחוזים, עשרה מה שקורה, שמשרד הפנים נותן אישורים חריגי

 אחוזים, 

 

 רטרואקטיבית?     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

-לא, כל שנה. לא, זה לא רטרואקטיבית, זה לשנה הבאה, זה ל  גב' כבי שקולניק: 

טיפה  שיודע  , מי600%. אבל הוא לא נותן שינויים, אנחנו מבקשים פה, אני יודעת כמה? זה 2021

 לעשות מהר חשבון,  

 

 . 7000    דובר:

 

? לא יודעת. בקיצור, משהו מאוד דרמטי. אנחנו התלבטנו 7000  גב' כבי שקולניק: 

מאוד איך להציג את זה. אנחנו בכל זאת ביקשנו את זה בשנה אחת, כאשר אנחנו כנראה נגיע 

ת, שהיא לא בשנה אחת, אלא  למשרד הפנים, לאיזה, אנחנו רוצים להגיע איתם לאיזו תוכני

 בשנתיים או בשלוש שנים. 

הנפגע העיקרי בארנונה מהדבר הזה, בסכומים מאוד משמעותיים, זה משרד הביטחון. משם גם  

באה ההתנגדות הגדולה. עוד כמה גופים של המועצה, יח"מ, נפגע גם בכמה מאות אלפי שקלים. כל  

  יתר...

 

 ועוד כמה מפעלים.     מר יובל בר:

 

 מה?   ב' כבי שקולניק: ג
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 ועוד כמה מפעלים, אבל,     מר יובל בר:

 

ועוד כמה מפעלים, אבל לא בסכומים גבוהים, בעשרות אלפי   גב' כבי שקולניק: 

שקלים, אפילו לא במאות. יש כמה גורמי חוץ, כמו מקורות וכאלה, שהם פחות אכפת לי. 

לא דרמטית, ואפשר יהיה... יבואו אלינו,  המפעלים, באמת קצת יותר אכפת לנו, אבל הפגיעה היא 

 נדבר ונראה. אבל כן, זהו.  

 אנחנו, בכל זאת, חושבים שזו יכולה להיות תוספת של הכנסה של מיליוני שקלים,

 

 אצלנו...  כל המפעל נסגר...כבי, המפעלים פה,     דובר:

 

 כולם, תראה, ההעלאה הזאת היא לכולם.    גב' כבי שקולניק: 

 

בעוטף עזה, כעוטף   על הנחה. כולם מקבלים הנחות.לא, הוא שאל    ני: מר גדי ירקו

    עזה, לא לכולם.

 

כן, לכולם יש הנחה. זאת אומרת, גם, צריך להבין. קודם כל,    גב' כבי שקולניק: 

 הנחה בארנונה. 39%למפעלים יש 

 

 רק לאלה שבעוטף עזה.     מר גדי ירקוני: 

 

מהסכום הזה, זאת  30%כלל משלם לנו רק ל ב"חוץ מזה, צה  גב' כבי שקולניק: 

אומרת, הסכום הוא נראה מבהיל, אבל הוא לא גבוה. אני רק אתמול הייתה לי שיחה עם, במקרה 

 ₪.  11אצלנו זה  –לגמרי, עם הגזבר של מועצה אזורית גוש עציון. הוא אומר לי 
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 ...  חבר'ה, העלייה הזאת אם הצבא ישלם אותה לשנה אחת,   מר גדי ירקוני: 

 

  אוקיי.  גב' כבי שקולניק: 

 

 ?  30%למה הוא משלם    מר יובל בר:

 

 משרד הביטחון? כי ככה זה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בכל העולם.    מר גדי ירקוני: 

 

? תודה. נגד? נמנעים? תודה  2021מי בעד אישור צו המיסים לשנת   גב' כבי שקולניק: 

 רבה.

 

  2021המיסים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את צו החלטה

 

 . בחירת נציגים לוועדות המועצה.12

 

  יופי, במעבר חד לבחירת נציגים אחרונים לוועדות המועצה,   מר ניר ים:

. אנחנו ביקשנו הקצאות של שני חברי מליאה, לטובת ועדת  11שיתחילו לעבוד סוף סוף, בעמוד 

רוצה שנעבור ישר להצבעה. מי בעד?  חינוך. מי שהציעה את עצמה, זו דנה אדמון ואמיר פלג. אני 

 מי נגד? אושר.

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של דנה אדמון ואמיר פלג לוועדת החינוך. החלטה

 

ועדת ביקורת הציעו את עצמם דנה ואמיר. חברי מליאה, מי בעד?     מר ניר ים:



 ית אשכולאזורמועצה 
 29.6.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 91 
 

של דנה ואמיר לוועדת   מי נגד? חברים, בואו נתקדם. קראנו, הבנו. אני מבקש, מי בעד בחירתם

 ביקורת, ירים את היד. תודה רבה, מי נגד? תודה, אושר. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של דנה אדמון ואמיר פלג לוועדת הביקורת.החלטה

 

 לא נשאר, אבל אף אחד אחר לא מתנדב.     גב' דנה אדמון: 

 

שה, שאני לא רואה  ועדת הנחות בארנונה, הציע את עצמו צפניה מ   מר ניר ים:

 אותו פה היום.  

 

 הוא בבידוד.    גב' דנה אדמון: 

 

 הוא בבידוד באמת?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן, הוא דיבר איתי הבוקר. הוא בסדר גמור, הוא מרגיש נהדר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, מי בעד? תודה. מי נגד? תודה גם, אושר.    מר ניר ים:

 

 לאשר את מינויו של משה צפניה לוועדת ההנחות בארנונה. : הוחלט פה אחד  החלטה

 

ועדת משאבי אנוש, הציע את עצמו דודי אלון, מי בעד? תודה. מי     מר ניר ים:

 נגד? אושר. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מינויו של דודי אלון לועדת משאבי אנוש.  החלטה
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 ועדת קליטה, הציעה עצמה תמי בר מאיר.     מר ניר ים:

 

 לאיזו ועדה?    גדי ירקוני: מר 

 

 קליטה. מי בעד? תודה. מי נגד? אושר.   מר ניר ים:

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מינויה של תמי בר מאיר לועדת קליטה.  החלטה

 

שתי ועדות לא זכו לקבל הצעות, לא נורא. נתקדם. ועדה חקלאית.     מר ניר ים:

ר, אנחנו עדיין אמורים לבחור שני נציגי ציבור.  ציבו  ת, היינו אמורים לבחור שני נציגיועדה חקלאי

 מזל, את מפריעה לי.  

 

 סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

 ו...   מר ניר ים:

 

 רגע, שמעתי שהוצאתם אותי, למה?    מר אלי אהרון: 

 

אני אנחנו לא הוצאנו אותך, אני לא זוכר אם אי פעם הכנסנו אותך.    מר ניר ים:

 לא צוחק, אני,  

 

אני כבר יושב באיזה שלוש ישיבות, אתה אומר לי לא הכנסתם     אהרון: מר אלי 

 אותי? 

 

אוקיי, נסגור את זה אחר כך. זה לא קשור עכשיו. חברים, בואו    מר ניר ים:
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מדברים עכשיו על, אלי, אנחנו מדברים על נציגי ציבור. יש לנו ארבעה  נתקדם, זה לא קשור. אנחנו 

את גל, את שמיל ואת בטי חסון. אתה לא נציג ציבור, אתה אם אתה שמות, את אורנה איינשטיין, 

 שם או לא שם, אתה על המשבצת של חבר מליאה.  

 

 אוקיי.    מר אלי אהרון: 

 

אני עוד לא יודע אם אתה שם או לא שם, נבדוק את זה. אמיתי,     מר ניר ים:

 אני לא צוחק. נבדוק.  

 

 אתה צוחק?    מר אלי אהרון: 

 

 לא, אני לא צוחק. אני לא יודע, אני רוצה לבדוק, לא זוכר.    מר ניר ים:

 

 גם בר שם, לא?     דוברת:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אפשר להכניס עוד שני חברי מליאה?    מר אלי אהרון: 

 

אנחנו עכשיו לא, בואו, אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו עוסקים     מר ניר ים:

 עכשיו בהשלמת,  

 

 מתי נפתח דיון בנושא?      מר אמיר פלג:

 

 מה?    מר ניר ים:
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אוקטובר, מליאה מיוחדת לנושא הוועדה  –נפתח דיון בספטמבר     מר אמיר פלג:

 החקלאית... 

 

אני אומר, ועדה חקלאית... עכשיו אנחנו משלימים את חברי     מר ניר ים:

י אדאג לכנס אותה  הוועדה, ואני מקווה שהיא תתכנס בהקדם. אם היא לא תתכנס בהקדם, אנ 

 בהקדם. 

 

 הבטיח דיון מיוחד,  לא, לא תתכנס, גדי     מר אמיר פלג:

 

הדיון, אני אסביר, אני מבין בדיוק. הדיון הוא אמור להיות דבר    מר ניר ים:

איך בכלל מתפעלים את   –כזה, אנחנו פעם אחרונה דיברנו על שני דברים, שלושה דברים. אחד 

לאית? מיהו רכז הוועדה? איפה הוא יושב? מה תפקידו? מה הוא אמור הדבר הזה שנקרא ועדה חק

 לעשות בחיים? זה נושא אחד.

אלף ₪   200הנושא השני הוא, מה קורה עם הכספים, מה עם הקצאת הכספים? עד היום, סדר גודל 

אלף ₪, הלכו על התפעול השוטף,  200אלף ₪ הלכו למתיישבי ועוד כמעט  200הלכו ליח"מ, 

ומנהל. ועכשיו אנחנו צריכים להחליט מה קורה עם התקציבים. האם מאגמים אותם?  מזכירה 

 האם לא מאגמים אותם? מה עושים עם זה? זה הסעיף השני שצריך יהיה לדון בו.

הוא באמת הסוגיה של איך נכון שהדבר הזה יעבוד? האם נכון לעשות שתי ועדות   –הסעיף השלישי 

צריכה עכשיו לשבת  –ושבית, או אחת כוללת? שורה תחתונה חקלאיות, נקרא לזה? קיבוצים ומ

אותה ועדה חקלאית שנבחרה, היא תיבחר היום, היא תושלם, צריכה לשבת ולגבש את המלצתה  

 היא תגבש את ההמלצה שלה, זה יבוא למליאה לקבלת החלטה.    Onceבכל הנושאים שהזכרתי.  

 

 דיון, וקבלת החלטה.      מר אמיר פלג:
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 נכון.    ים:מר ניר 

 

 ניר, הוועדה תשב ותסביר,     מר אמיר פלג:

 

הוועדה תשב ותמליץ, ואנחנו במליאה, נשמע את ההמלצה, נוכל     מר ניר ים:

 בהחלט כן.  לקבל אותה, או לא לקבל אותה או לשנות אותה, או לבקש לשנות אותה.

 

ת כזאת או אחרת.  ניר, אם אכפת לך, זה לא קשור לוועדה הספציפי    מר אמיר פלג:

באחת הישיבות הראשונות, שקבענו את הרכבי הוועדות, דיברנו שתציג לנו איזשהו נוהל, של בצעם 

של דיווח רבעוני, חצי שנתי, אני לא זוכר מה סיכמנו אז, של כל וועדה. בעצם, שיהיה איזשהו 

שהי צורה מסודרת  מנגנון, שכל חברי המליאה נחשפים לפרוטוקולים, לא משנה באיזו ועדה, באיזו

 למליאה, אתה תחליט מתי כמה ואיך.  

 

עוסק בענייני החקלאות ניר, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אני    מר אלי אהרון: 

את שירותיי לטובת המועצה, אני אשמח.   מבוקר עד ערב, במסגרת התפקיד שלי. אם אתם רוצים

טוקול בישיבה הקודמת. אם אתם  אני הצגתי את המועמדות שלי, הייתי שם, אפילו רשמתי פרו

 החלטתם להוציא אותה,  

 

עוד פעם, אתה תופס אותי במקום שאני לא סגור, כי אין לי את    מר ניר ים:

 החומר הזה. אלי, מה? 

 

 פה אתה עשית את האישור של ה...     מר אמיר פלג:

 

ך  נכון, בואו, נכון לעכשיו, אנחנו מדברים על שני נציגים מתו   מר ניר ים:

ארבעה, נציגי ציבור. לא חברי מליאה, שהציעו את עצמם, ואני מציע שנחליט ביניהם. לא כולם  
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 מכירים את כולם,  

 

 אני לא מכיר אף אחד.      דובר:

 

 לא כולם מכירים את כולם,    מר ניר ים:

 

אבל ניר, זה אמור להיות לפי קיבוצים, מושבים, או לא? נציגי     מר אמיר פלג:

 הציבור? 

 

הסבר  –חברים יקרים, יש לנו ככה אם תתנו רגע שקט, ניתן הסבר.    מר ניר ים:

 קצר, מאיר, תנו להתקדם. הסבר קצר.

חברת קיבוץ מגן, כל חייה חקלאות, עד עצם היום הזה, מנהלת את גדוד  –אורנה איינשטיין 

 השדה, אלוהים יודע ממתי ועד מתי, אוקיי? מבינה הכול מהכול. יופי. 

חבר קיבוץ עין השלושה, חדש לגמרי, רק נקלט במועצה, עוד לא הוכר, אף אחד לא יודע   – גל המר

לתת עליו חוות דעת. ראובן פה אפילו עושה חוות דעת עם הראש, נכון. זה המצב. זה מהנקלטים  

הטריים, טריים, חדשים חדשים. הוא לא מבין בחקלאות. חברים, תנו להתקדם. אני לא מחליט  

ם, אני שם את מי שמציע את עצמו. בואו, נתקדם. כל אחד שיסיק את המסקנות  את מי אני ש

 ויחליט את ההעדפות שלו. 

 רפתן ידוע, חבר קיבוץ,    –שמיל בלדרמן 

 

 הוא לא נבחר למליאה?      דובר:

 

חברים, את מפריעים ומשה טל, זה ממש לא נעים. סלח לי. אתה    מר ניר ים:

  מבוגר ולא נעים לי להעיר לך.
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 אני?    מר משה טל:

 

כן, לך אמרתי. שמיל בלדרמן, חבר קיבוץ ניר יצחק, עשרות שנים    מר ניר ים:

 ברפת, מרכז את ועדות הבקר למיניהן, מכיר חקלאות, נושם חקלאות, אוכל חקלאות. 

 חבר קיבוץ כיסופים,  –בני חסון 

 

 כולם קיבוצניקים.     מר דודי אלון:

 

 בוצניקים, כי המשבצות הן קיבוצניקים.  כולם, קי   מר ניר ים:

 

 ... של הקיבוצים.     גב' דנה אדמון: 

 

 איך נבחרו?   מר מאיר יפרח: 

 

 שורה תחתונה, המלצה,     מר ניר ים:

 

 רגע, מה?    גב' דנה אדמון: 

 

בני חסון, חבר קיבוץ כיסופים, לולן, בדרך כלל, נקרא לזה, לולן     מר ניר ים:

אומרת, עסק בלול המקומי של כיסופים. אני מראש אומר, כל הארבעה מקומי, אוקיי? זאת 

אנשים ראויים. כולם, מהראשון עד הרביעי, אנשים ראויים. ההמלצה היא לקחת אנשים שהם  

 מעורים בחקלאות, שמכירים את האזור, שמכירים את הנפשות הפועלות...  

 

 הוועדה היא ועדה מקצועית?     דובר:
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עדה היא ועדה מקצועית מאוד. מאוד. אני עוד לא שם אף אחד,  הוו   מר ניר ים:

אני עוד לא בוחר אף אחד, ואני לא קובע. מי שיחליט זאת המליאה, בשיקול דעתה. שני אנשים,  

חברים, בואו תנו לי, שני אנשים מבינים חקלאות, מה שנקרא ברמ"ח אבריהם, אחת זאת אורנה,  

רק הסתייגתי ואמרתי, מבין ברמה המקומית. אוקיי. עכשיו   והשני זה שמיל. וגם בני מבין, נכון,

 זה אורנה ושמיל, זאת המלצתנו, ויצביע כל אחד מחברי המליאה,  זהו, המלצתנו,

 

אני תומך באורנה ושמיל, תגיד לאורנה שוועדת חינוך רוצה כמה     מר דודי אלון:

 מטרים שם, בשביל לעשות... 

 

 ר לה את זה. נראה אותך אומ   מר גדי ירקוני: 

 

 בגלל זה אני אומר, תביא אותה...    מר דודי אלון:

 

 איך מנהלים הצבעה כזאת? קשה לי לדעת.     מר ניר ים:

 

 לכל אחד מותר להצביע...    גב' מירב ברקאי: 

 

לא, אנחנו נעשה את זה אחרת, שנייה. הפעם, תנו לי נו חבר'ה, מה    מר ניר ים:

ה אחרת, אנחנו נצביע על כל שם, ואני אספור את הקולות. השניים  אנחנו גנון? אנחנו נעשה את ז

שיקבלו את מירב הקולות, אלה שיכנסו, אוקיי? בואו ננסה, ויכולכ להיות שנצליח. מירב, את  

 אחראית לספור את הקולות, בסדר? 

 

 לי להצביע גם... אם אני רוצה? למי מותר לנו להצביע? מותר   גב' מירב ברקאי: 

 

 מירב בואי, חלצי אותנו מהפלונטר.    ם:מר ניר י
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 סליחה, אם צריך שניים, אז מצביעים פעמיים.    גב' מזל ערוסי:

 

אם צריך להצביע לאורנה ושמיל, היות ואני גם יושב ראש הוועדה,   מר מאיר יפרח: 

אני רוצה לעבוד עם אנשים שמבינים חקלאות, ורוצים... אז אני מציע את אורנה ושמיל, ומי  

 וצה להצביע למישהו אחר, שיצביע. שר

 

 אפשר להצביע בעד או נגד ההמלצה. אם הוא נגד,     גב' דנה אדמון: 

 

חברים, אני מקבל את דעתה של דנה, לשם שינוי. מי בעד לקבל את    מר ניר ים:

 ההמלצה על אורנה ושמיל? ירים את היד. ומי נגד ההמלצה? אחד, תודה. זה עבר.

 

לתפקיד  קולות לאשר את מינויים של אורנה איינשטיין ושמיל בלדרמן: הוחלט ברוב החלטה

 . נציגי ציבור בוועדת החקלאות

 

 ועדת ערר,    מר ניר ים:

 

 רגע, לרבקה יש משהו לומר.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, רבקה?    מר ניר ים:

 

נכון  אין לי שום דבר לא נגד אורנה, ולא נגד שמיל. אבל זה לא   גב' רבקה בן ארי: 

 לקבל אנבלוק, כי אולי אתה רוצה אחד מפה ואחד מאלה שלא המלצתם?  

 

 אני לא יודע מה אני רוצה, אני יודע מה המליאה החליטה,    מר ניר ים:
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 בסדר, מובן.    גב' רבקה בן ארי: 

 

ועדת ערר לקביעת ארנונה, מי שהציעה עצמה זו איריס רודיטי. לא     מר ניר ים:

נגדות, לפחות לא לי. מי בעד לאשר את השם שלה? תודה. ומי נגד? תודה גם. צריכה להיות לנו הת

 היא אושרה. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של איריס רודיטי לוועדת הערר לקביעת ארנונה.  החלטה

 

 והוועדה למאבק בנגע הסמים, נשארנו,    מר ניר ים:

 

 חסר לך עוד שניים.     מר אלי אהרון: 

 

 למה?    מר ניר ים:

 

 לוועדת ערר.    מר אלי אהרון: 

 

אז זו תהיה, מה שנקרא, ועדה חסרה והיא תסתדר עם מה שיש. יש    מר ניר ים:

 עוד כאלה, הם לא רשומים? היו שלושה מקומות פנויים, מתוכם הציעו,  

 

 יש מישהו שהגיש בקשה לוועדת ערר,    מר אלי אהרון: 

 

 לא הבנתי.    מר ניר ים:

 

מישהו הגיש בקשה להגיע לוועדת הערר, שאני יודע עליו, אבל אין    אהרון: מר אלי 
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 ועדה. 

 

 עכשיו יש.     דובר:

 

 לא,    מר אלי אהרון: 

 

 יש ועדה, זה לא איש אחד. זה רק תוספת לוועדה שקיימת.    מר ניר ים:

 

 זו תוספת לוועדה קיימת?     מר אלי אהרון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 בסדר.    ן: מר אלי אהרו

 

כן, כן, כן. גם פה, אם טעינו לחשוב, גם אורנה ושמיל, זו תוספת     מר ניר ים:

 לוועדה קיימת. ברשותכם, 

 

 ניר, אני רוצה להגיד משהו.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

ההערה שלי מתייחסת לצורת הבחירה, פעם ראשונה שמביאים    גב' רבקה בן ארי: 

של אנשים, וצריכים לבחור על חלק מהם. לא קרה בעבר, שהייתה רשימה של אנשים,  לכאן רשימה 

 והביאו את כולם והצביעו בעד או נגד. הביאו רשימה מוכנה ומסודרת. אני חושבת שזה לא, 
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 נכון, פעם היינו עובדים...     מר אלי אהרון: 

 

 לא פעם, לפני חודשיים.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 אז אפשר...   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

אוקיי, בסדר, אני לא יודע, זה עניין של באמת איך מנהלים את    מר ניר ים:

העניינים. יש כל מיני סגנונות. אני בסגנוני, מי שמציע את עצמו מובא לכאן, לא שם את עצמי 

 שופט, מסדר, לא מתעסק עם הדבר הזה.  

 

 עשו את זה בוועדת חינוך.   אני בעד, רק חבל שלא  גב' רבקה בן ארי: 

 

 לא עשו את זה בוועדת חינוך, ולא עשו את זה באף ועדה.    גב' דנה אדמון: 

 

 . מרכז מסחרי אשכול )עופר ורננה(.13

 

אנחנו, במעבר חד עוברים לסוגיית המרכז המסחרי, שתוצג על ידי     מר ניר ים:

 גדי ועופר, ואני זה שאעלה את המצגת, ברשותכם.   

 

ניר, איך זה שאין לך חברים לוועדות לנגע הסמים ולוועדת     די אלון:מר דו

 ההנצחה? הרי זה חובה... יש מספיק חברים,  

 

 מישהו שלא בוועדה, הוא לא במליאה, הוא לא נמצא,     מר אמיר פלג:
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 זה לא הגיוני... לא נרשמים ואין פה... קצת גידנטי לדבר הזה.    מר דודי אלון:

 

תראה, אני אגיד לך דודי, מצד אחד, בלי לסתור את מה שאתה     מר ניר ים:

אומר, אין לי שום התנגדות, ממש. אבל זאת לא המהות. מה הייתה המהות? המהות היא  

שבוועדה, לא חשוב איזה, יהיה מקום לנציגי ציבור. זאת אומרת, יש חשיבות לזה שבכל מקום  

 יהיה גם, 

 

 ליאה.  דיברתי על חברי מ   מר דודי אלון:

 

 אוקיי. עופר?    מר ניר ים:

 

אני רוצה להגיד כמה מילים על המרכז המסחרי, לפני שעופר מציג,     מר גדי ירקוני: 

 ומציג את כל האלטרנטיבות.

אנחנו, במרכז המסחרי הזה מתעסקים כבר הרבה מאוד שנים. הרבה לפניי, זה עוד סיפור, לפי 

אלף ₪, שמקודם אישרתם לתב"ר של הבית ספר   700-דעתי, לפני שהתחילו לשלם על הכסף של ה

 שיצא סתם. ו...  

 

 אמרתם שזה לא סתם.    גב' דנה אדמון: 

 

 בדיעבד זה סתם, כי הם לא ידעו. אני לא בא בטענות.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אמרתם...    גב' דנה אדמון: 

 

ם אני טמבל טוב, בסדר, סתם, לא הייתי צריך להגיד כלום. סת   מר גדי ירקוני: 

 לפעמים. את צודקת.  
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ופה, איפה שהיום אתם רואים סרטים, אמור להיות מוקם מרכז מסחרי. המרכז המסחרי הזה,  

, קיבלנו איזושהי הטבה  2014במועצה תכננו עליו הרבה זמן, וכבר בתוכנית הממשלה של בגדול, 

מועצה תוכל לעשות  דומה למרלו"ג, שבעצם אנחנו נהיה פטורים שם ונוכל לקבל הטבה, שגם ה

 כסף מהמסחר, מלשווק את המקום הזה. 

בדיעבד, אנחנו נאבקים עם זה כבר כל כך הרבה שנים, והמנהל לא יודע איך להקצות לנו את 

הסיפור הזה. בדקנו יתרונות וחסרונות, וזה מה שעופר יציג עכשיו. בסופו של דבר, אנחנו רוצים,  

מציג, אנחנו רוצים לבקש מהמליאה לוותר על הזכות   אני רוצה שזה מה שיעמוד לכם בזמן שעופר

שיש לנו לעשות את המכרז בעצם מטעם המועצה, ולעשות את המכרז מטעם המנהל, וככה לחסוך  

זמן, ואולי אם יהיה משקיע, הוא יוכל לעשות את זה מהר בימינו. תב"ע כבר יש, הכול יש, נכון,  

 ועכשיו עופר יציג את הכול. 

 

 טוב, ערב טוב לכולם. גדי כמעט סיים, אז אני,    מר עופר מימון: 

 

 לא, להיפך,    מר גדי ירקוני: 

 

 סתם, סתם. בואו, אני אסביר, כמה זמן יש לי?    מר עופר מימון: 

 

 עשר דקות.    מר גדי ירקוני: 

 

עשר דקות, מאתגר. בקיצור, פה ממש מעבר, כמו שגדי ציין, יש פה   מר עופר מימון: 

 . אנחנו נדבר קצת על, גדי כבר נתן הקדמה, אז אני כבר אצלול. את המגרש המדובר

 

 רואים, תגדיל.  לא,    מר גדי ירקוני: 

 

טוב, אנחנו נמצאים, יושבים פה בשטח החום הזה, זה נווה אשכול,   מר עופר מימון: 
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והשטח שסמוך אליו, זה השטח המדובר, מגרש מסחרי. שטח שמיועד, בעצם, לתושבי המועצה, מן 

 תם, לשטח מסחרי קמעונאי, שיש בו גם תחנת היסעים. זה הרעיון שהוצג בתב"ע, הס

 

 איפה שהדרייב?     גב' מזל ערוסי:

 

איפה שיושב הדרייב, ממש מעבר. זה, הגוש החום הזה, זה בעצם   מר עופר מימון: 

ב, איפה המקום שאנחנו יושבים בו. זה נווה אשכול, אנחנו יושבים בדיוק פה באמצע, איפה שהדריי

 שמקרינים את הסרט ברגעים אלו.

טוב, אז מה שגדי דיבר, אנחנו קיבלנו, אחרי צוק איתן, החלטת ממשלה לגבי המרכז הלוגיסטי,  

אתם תקבלו מועצה אזורית אשכול,   –בסעיף ב', וסעיף א' מדבר על המרכז המסחרי שבעצם אומר 

  60%מ' בנוי, שמתוכם  3500יקה פה. מ', וצריך להקשיב לסמנט 3500מגרש שזכויות הבניה בו הן 

 לטובת צרכים אזרחיים. 

צרכי ציבור לפי חוק התכנון והבניה, גנים, הסעות, ספורט וכדומה. זה נספח  –אזרחיים, זה אומר 

 הרעיון הוא להקים, הבינוי. 

 

 הנותרים?   40% -מה עם ה   גב' דנה אדמון: 

 

כול להיות חנות, זה יכול להיות  זה מסחר. זה י 40%-ואת החלק, ה  מר עופר מימון: 

צריכים להיות   60%-משרד עורכי דין, זה יכול להיות כל דבר, מסחרי לחלוטין. אבל הדגש הוא, ש

מטרים זכות בניה. זה נספח הבינוי, ופה  3500מרפאות, תחנת היסעים וכן הלאה, ורק  –אזרחי 

 אמורה להיות תחנת ההיסעים.

שמתקצבת תחנת היסעים, את ההעתקה, בעצם, בניית תחנת  במקביל, גם קיבלנו החלטת ממשלה,

מיליון על הסיפור הזה. עכשיו, זו הטבלה הכי חשובה. בעצם,   7היסעים ממוגנת והמועצה קיבלה 

אלף  59דונם,  59מה ההבדלים בין ה... מה קורה פה בעצם? יש לנו תוכנית ששטח התוכנית הוא 

 דונם.   27השטח האפור, זה מטרים. שטח האזור המסחרי, מה שדיברתי, 
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מטרים, להבדיל מהחלטת הממשלה   10,000זכויות בניה, לפי התוכנית המפורטת, לפי התב"ע, הן 

שימושים אזרחיים, זה אומר   60%מטרים. וכמו שאמרתי, ברגע שמדברים על  3500רק  שנותנת

 , זה לשימוש אזרחי, והשאר למסחרי. 3500-מתוך ה 2100

כלים מה שגדי דיבר עליו, האם אנחנו בעצם מתעקשים, כמו שאנחנו בוא  בעצם, אם אנחנו מסת

נגיד, כבר מספר שנים, בעצם לעמוד על הזכות שלנו והחלטת הממשלה לקבל את המגרש הזה,  

אנחנו משווקים, אנחנו   –כנכס קנייני מניב, ואז אפשר לדרוש דמי שימוש בקרקע, זאת אומרת 

   ל כל מטר בשטח המסחרי. וזה...בעלי הקרקע, ואנחנו מקבלים כסף ע

 

 מה השווי הכספי של ההטבה הזאת? אם אתה צריך להעריך אותה?      דובר:

 

אין, אם אני, עוד פעם, ככה... זה יכול להיות גם, למה זה טריקי?    מר עופר מימון: 

צד  זה יכול להיות מיליונים, אבל מצד שני, ברגע שאתה מותר לך לעשות פחות אחוזי בניה, אז מ

 שני, אתה תקבל פחות ארנונה, ותקבל פחות,  

 

נעשתה טבלה כזאת, שאתה יכול להראות לנו סימולציה, מה     דובר:

המשמעות אם עושים את ההטבה ומקבלים פחות ארנונה, אל מול אם אנחנו לא רוצים את 

טראז',  ההטבה ואנחנו יוצאים למכרז של המנהל, ומקבלים אולי, אף פעם לא עשיתי את זה על המ

 את מה האפשרויות בכסף? יש איזושהי סימולציה שאפשר לראות? 

 

זו שאלה טובה, וניסינו לעשות איזשהו משחק בלהשוות את זה מול    מר עופר מימון: 

אבשלום, לראות את זה ולעשות איזושהי מתמטיקה. קשה מאוד מאוד להגיע למספרים, כי זה 

לוקח את השטח, ומתוכו מקצה לאזרחי, האם   אתה הרבה הרבה הנחות שאם ואם ואם ואם. אם 

אתה מחייב שכירות? כן, לא? אנחנו רק יודעים דבר אחד, אם אנחנו משווים נכס מניב, או שטח 

שהמנהל שיווק באבשלום, זה יכול להיות מאות אלפי שקלים לדונם, בסדר? אבל אם אתה לוקח  

יד מתוכם עוד אלפיים, זאת אומרת  ומור 6500מטרים האלה, החסרים, או ההבדל, או  7000-את ה
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מטרים, ואיך  3500מטרים, שבגינם אתה תגבה דמי שימוש, מצד שני אתה תפסיד  1400נשאר לך 

אתה מתמחר מקומות עבודה? איך אתה יודע לתמחר מקומות עבודה? איך אתה יודע לתמחר  

 הנאה בזכות חנות כזו או אחרת, או...

זה כסף, קשה לנו לתמחר את זה, אבל דבר אחד אנחנו ארומה, אם יש לך פה קפה, לא תמיד 

יודעים בוודאות, שאנחנו, כמו שגדי ציין, נלחמים על הזכות הזו. ואפשר להיכנס בכוח ולהגיש 

 חברים, זה המצב, ואנחנו רוצים שתסתכלו על זה. –בגצים ולריב עם המנהל, ואפשר להגיד 

רקע שלנו, ועל פוטנציאל דמי השימוש  אם אנחנו ממתינים, אז בעצם אנחנו שומרים על הק

החסרונות הם להמשיך להתבחבש ולהתפרע, ולריב עם כל העולם, ולקוות שמתישהו אנחנו נצליח  ו

 לכופף את המנהל ולקבל, לכבד את החלטת הממשלה.

אם אנחנו יוצאים למכרז, בגדול זה יישום מיידי, ומפסידים את השימוש בקרקע. וכמו שאמרת,  

ע לטבלה מדויקת, צריך לתמחר כל דבר, והנאה ומקומות עבודה ושירותים וכן  כדי ממש להגי

   הלאה, וכן הלאה... 

 

מה ש... אתה אומר שפה היתרון הוא שמירה על זכות המועצה     גב' דנה אדמון: 

 מה שיהיה לי שם, יכול להניב לי כסף. בקרקע, אני מבינה מה זה אומר, כי יכול להניב לי, 

 

 כן.   : מר עופר מימון

 

... היתרון יישום מיידי, מעבר לפונקצית הזמן, אני לא יכולה    גב' דנה אדמון: 

 להשוות את זה. מה זה אומר? מה אנחנו כן נקבל מזה שניישם באופן מיידי, ויבנו... 

 

למשל, תיכף, אני אענה לדנה ואז אני אעבור, בסדר? בצורה הכי   מר עופר מימון: 

מטרים, אם אנחנו לוקחים, נקבל קנה  3500-שיו היינו מקבלים יותר מברורה שבעולם, גם אם עכ

 120מטרים היום אנחנו גובים על מסחר, סדר גודל של כמה, אתם דנתם בצו הארנונה,  6500מידה, 

מטרים, מאה  ₪6000, לצורך העניין,  ₪120? אז  ₪120, כבי? כמה זה למסחרי? אני לא זוכר, 
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כסף על אדמה, או  Xאז השאלה היא אם אתה רוצה לגבות  החשבון.שקלים זה שישה מיליון, זה 

 לקבל שישה מיליון ארנונה? וזו הדילמה.  

 

תראה, קודם כל באמת השתתפנו, גם עם דודי, בדיון הקודם.     מר ניר ים:

, אחד 4הניסיון הוא, וכיסינו את זה מכל הכיוונים, שכל מספר זוכה. אחד יגיד מיליון, אחד יגיד 

, הכול בסדר. אי אפשר, אין תשתית מספיק מבוססת כדי לעשות הערכה כלכלית, מצד  14יגיד 

 אחד. 

, השאלה היא פה, האם הכסף הזה הוא על העץ, או  14מצד שני, בין אם זה מיליון, או ארבעה, או 

שהוא ביד. וזאת הדילמה המרכזית. זאת אומרת, ככל שנעריך שכדאי לנו כלכלית, לשמור את 

לעצמנו, אף אחד לא אומר לנו שאי פעם נצליח לממש את הדבר הזה, כי בינתיים זה לא  הנכס הזה 

 עובד, וזה כבר שנים שלא מצליחים להזיז את הפרויקט הזה. 

וזה שאם אנחנו נלך על  בצד היתרונות, תחזור רגע אחד אחורנית, לדעתי יתרון אחד בולט חסר פה, 

התכנות, שבתוך זמן קצר, עוד בחיינו, יקום פה מרכז  הכיוון של יציאה למכרז, אז יש סיכוי, יש 

מסחרי. עם חנויות, עם טרמינל אוטובוסים, עם מגרש משחקים, עם משהו שהוא... וזה לא כתוב  

פה, אבל זה מסתתר מאחורי הכול, ובסופו של דבר, זאת המהות. זאת אומרת, המהות היה 

 תושבי המועצה.  להצליח לעשות משהו, שגם יביא כסף וגם ייתן רווחה ל

 

 זה היישום המיידי, הכול עניין של כמה...    מר עופר מימון: 

 

 אפשר שאלות?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן בטח, את שם התחלת, הרמת קודם.   מר עופר מימון: 

 

כן, אני רוצה להגיד משהו, וזה מתחבר למה שניר אמר עכשיו, אני    גב' רונית בן רומנו: 

שאנחנו לא יודעים מה ההיתכנות של המרכז המסחרי, וכמה נצליח אנחנו,    -אותו. א'  רוצה לחזק
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  הנוסף הוא,  שאני חושבת ש... תפוס משהו. והדבר , אם בכלל יבתור מועצה, לשים שם

 

 אמרנו...   מר עופר מימון: 

 

  זה אנחנו כן רוצים להקים מרכז, אני רואה את המרכז באבשלום,   גב' רונית בן רומנו: 

לא תופס, כמה מניב להם בסופו של דבר? והדבר הנוסף שאני חושבת שהכי חשוב פה,  זהתופס, 

כבר  ואנחנושאנחנו רוצים שהתושבים שלנו באמת ייהנו ממרכז כזה. ואם אנחנו נמשיך להילחם, 

ניתן את זה ליזם חיצוני,   אז , ולא מצליחים לעשות את זה, אז מה עשינו בעצם?נלחמים כמה שנים

 ל המרכז, יגיע הכסף של הארנונה, זה גם יגרום לזה שהתושבים שלנו ייהנו מזה...  יגיע הכסף ש

 

 את צודקת.    מר גדי ירקוני: 

 

  עושים...  גב' רונית בן רומנו: 

 

אני בדילמה שלי, הכובע שלי שאמור ליצור  סיכמת את זה יפה...   מר עופר מימון: 

נדה שלי, אבל באינטרס של המועצה, גם הכנסות נכסים ונכסים מניבים, אני פועל בגדול כנגד האג'

את סיכמת את זה יפה מאוד.   –מארנונה, וגם את אותה תועלת שאת אומרת, אותם שירותים 

 האוכל הכי טוב שיש לך פה, זה פלאפל בריבוע, איך זה נקרא?

 

היה דיון באמת בהנהלה, שכחתי להגיד,  –א' -אני רוצה להגיד, ש   מר גדי ירקוני: 

לה המליצה, ממליצה למליאה, לקבל את ההמלצה לצאת למכרז דרך המנהל. עכשיו, אני  וההנה

רוצה להגיד שני דברים נוספים בקצרה. מה שאמרת עכשיו, אמרת את השורה התחתונה, אנחנו 

מרגישים שהדבר הגדול שיכול לקרות פה, זה אם באמת הדבר הזה יקום ויקרום עור וגידים. זה  

עים שאני תמיד רץ לכסף, זה שווה הרבה יותר מחלק מהכסף שזה יביא, אם שווה הרבה, ואתם יוד

יצליח פה להכניס באמת פרנסה נוספת, מקום בילוי נוסף, מקום עבודה, תעסוקה. אז אני בכלל,  
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רגע. רגע. אני לא מתווכח עם דנה, בגלל שאני לא יודע. בגלל זה, רגע, אני רוצה להשאיר את זה  

 סיכון. ליזם, שהוא ייקח את ה

 

באוויר מילים כמו ... צריך לקבל החלטה אחרת. כשזורקים    גב' דנה אדמון: 

 ארומה, סופר פארם, אייץ' אנד אם, אז ברור שזה...  

 

אם זה לא, אז בטח   –ב' -מקווה שכן, אני לא מתחייב. ואני  -א'   מר גדי ירקוני: 

 עביר את זה להיות נכס שלנו.  שלא כדאי לנו לצאת עכשיו, להוציא עוד כסף על ההרפתקה, לה

 

גדי, זה חשוב. אותם כללי משחק שקיימים, כן ארומה לא ארומה,   מר עופר מימון: 

אותו יזם עושה את המתמטיקה שלו. בסוף, הוא צריך להרים, הראיתי לך את נספח הבינוי, הוא  

סוף, מה  שצ"פים וכן הלאה. הוא, ב –צריך להשקיע הרבה כסף במקומות שלא מניבים, חניה 

 שמעניין אותו, המטראז', זכויות הבנייה שבגינן הוא יגבה שכירות. 

 10,000אזרחי. אם תגידי לו  60%מטרים, זה ככה. שמתוכם אמרנו,  3500 –ואם יזם, תגידי לו 

מטרים, אז זה שווה הרבה יותר מבחינתו, וזה יותר אטרקטיבי. כן ארומה, לא ארומה, זה אותם  

 פחות, ופה הרבה יותר.  כללים, רק שפה הרבה 

 

עכשיו, המשפט האחרון, המועצה תעשה הכי הרבה כסף, אם זה    מר גדי ירקוני: 

 יצליחו להשכיר את העסקים פה. 

 

 אתה חושב.    גב' דנה אדמון: 

 

אם. מקרקע, אם לא ימכרו את העסקים בקרקע, בטח לא נוכל    מר גדי ירקוני: 

 לקבל את מה שאנחנו רוצים. 
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 גם מירב וגם דודי ביקשו לשאול שאלות.   מימון: מר עופר 

 

 אחרי השאלות...     גב' דנה אדמון: 

 

 מירב לפני.   מר עופר מימון: 

 

דבר ראשון, יש מרכז מסחרי באשכול שיצא למכרז  –שתי שאלות   גב' מירב ברקאי: 

 פומבי, והיישום לא היה בו כל כך טוב. 

 

 איפה?    מר עופר מימון: 

 

 שלום.  חבל    דובר:

 

 באבשלום?   מר עופר מימון: 

 

 לא, אני מדבר על מרכז באזור,   גב' מירב ברקאי: 

 

 לוגיסטי. שם... אף אחד לא בא אלינו, בינתיים,     מר גדי ירקוני: 

 

...  קבלן ושיש שם המרכז המסחרי, בצוחר אני חושבת, שיש שם  גב' מירב ברקאי: 

ב, אני חושבת שעקרונית, אנחנו שעכשיו משתדלים  שנראה לי יותר חשו והחשוב,  הדבר השני אבל 

להעביר דברים כן למועצה, ולא לניהול של מיקור חוץ וחברות קבלניות, לא נראה לי עקרונית נכון 

שהמועצה תוותר על משהו. לא מבחינת הכסף, מבחינת האחריות להפעלה, מבחינת זה שזה אנחנו  

ת תעסוקה ומי יבוא לשם, ומבחינת השירות  נחליט, זה יעודד יזמים מקומיים, ואיזה מקומו

לתושבים, נראה לי שכשאנחנו מוכרים את זה למישהו, למרבה למחיר, אז אחר כך הוא יעשה עם 
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זה מה שהוא רוצה. כן ישתלם לו, לא ישתלם לו, אנחנו יכולים גם להיתקע עם זה לשנים ארוכות. 

 ראית לי טעות.  אני לא... זה נראה לי לוותר על משהו שהוא שלנו, זו נ

 

זה לא רק בהצעה הזאת, גם בהצעה הזאת לא תהיה לך שליטה    מר גדי ירקוני: 

 גדולה במה יש שם.  

 

אני תיכף אענה לך מה אנחנו כן רוצים ומתעקשים  לא, יש...  מר עופר מימון: 

להכניס במכרז, כתנאים. יש את התב"ע, שהיא אומרת דברים מסוימים, והיא סוג של מנגנון  

כוון, ויש את המכרז של המנהל, שבו אנחנו נתעקש על תחנת ההיסעים הממוגנת, שתשתלב  שמ

 כחלק מהמכרז, ואני אראה לך את זה בסוף, אם יהיה זמן. תיכף אני אתייחס לזה. 

 

שזה  אני רוצה לתת קצת... זה לא שאני נגד זה, או בעד זה, זה לא    מר דודי אלון:

עם  את הדיון על הנושא הזה. קצת לכם  טיפה לפתוחלי. אני רוצה מצוין וזה גרוע, זו לא השיחה ש

יכול להיות שהיא נעשתה והכול בסדר, אבל אני רוצה להשמיע את  פרספקטיבה קצת יותר רחבה,

 דעתי.

יש בעיה גדולה מאוד, נתחיל בזה, מהסיכוי שבאמת יבוא יזם, שתהיה לו כדאיות כלכלית להרים  

הוא עושה את הצים סנטר בשדרות, הם  ... עם יזם, רמי ברכה, הואפה מרכז מסחרי. אני דיברתי 

כדי למלא. מכיר את המספרים, הוא   הם אוכלים קש רקמפקיעים שם את המתחם. תאמינו לי 

 מכיר את הנתונים, הסבירות שיבוא יזם ויקים מרכז מסחרי משמעותי, הוא נמוך מאוד. 

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

בן אדם מקומי, עם אינטרסים כאלה   שיבואכשיו, יכול להיות ע   מר דודי אלון:

סוף, יהיה פה כסף שיכנס כל חודש, וזאת עם גדי, ב בסדר, ותהיה ארנונה, ואני מסכיםואחרים וזה 

 של מועצה. אז אפשר להסכים על העיקרון הזה. מטרה גםה
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מת אותו, זה בערך  אני אומר, יחד עם זאת, דווקא האפשרות שקודם כל, השווי, אם אנחנו נכ 

   אם אתה מוכר אותם, זה בגדול.זה ו, 3500  -על האתה עושה את המכפלות מיליון ₪, עם  12/14

 

 לשימוש?     דובר:

 

עכשיו, אני אומר משהו   זה פלוס מינוס, כלומר זה לא כסף קטן. כן.   מר דודי אלון:

ה אזרחי, נכון? שימוש מבנ, כתבתם שם שיש אפשרות לרוצים יכול להיות שאנחנו כן –אחר 

 אזרחי. האם שימוש אזרחי זה מרכז רפואי? זה מוקד? שר"פ? 

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

האם זה מכללה? האם זה... לא יודע,כל מיני שירותים, קאונטרי     מר דודי אלון:

 לאזור? 

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

פיק, אני מבין שעשו פה זאת אומרת, יכול להיות שעוד פעם, אין מס   מר דודי אלון:

תהליכים שונים וניסו והכול, אני לא חולק על זה. אבל בתפיסה שלי, דקה לפני, חיכינו הרבה זמן, 

נצא בעניין הזה. יכול להיות שכן שילוב  בואו נחכה עוד קצת. בואו נייצר כמה אלטרנטיבות, שכבר 

ז אולי המקום הסעדה, חדר  מסחרי עם שירותים אזרחיים, שגם ככה אנחנו רוצים להיות שם, א

 אוכל... 

 

 תחנת היסעים.     מר עופר מימון: 

 

אולי חדר האוכל זה רחוק לשם, מן הסתם, אבל דיברו על קאונטרי     מר דודי אלון:
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ודיברו על דברים אחרים. הייתי מצפה שתעשה איזושהי עבודה קצת יותר מסודרת בעניין, ותוצג  

 תכנות ואין סיכוי...  אמת נראה שאין הטיבות, ובהנחה ובלנו עם כל האלטרנ

 

 אין התכנות לשניהם,    מר עופר מימון: 

 

אחרונה,  לא, אני אגיד עוד משהו אחד, זו דעתי האישית. ושאלה    מר דודי אלון:

ניסינו, לא בא יזם,  –נוציא למכרז ולא יבוא מישהו, האם אנחנו יכולים לחזור אחורה? להגיד  אם

 זכות הראשונה שקיבלנו, האם זה אפשרי? או שזה מת? אנחנו רוצים לממש את ה

 

 אני רוצה להגיב משהו.     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אז אני אחרייך.     מר ניר ים:

 

  אני רוצה להגיד ש... אנחנו לא יכולים לקבל החלטה בכל מקרה,   גב' דנה אדמון: 

 אז אולי שווה,  

 

ה יותר מחמישים אחוז חברי  אנחנו יכולים לקבל החלטה, יש פ   מר ניר ים:

 מליאה. 

 

 מה פתאום?    גב' דנה אדמון: 

 

 ספרתי.    מר ניר ים:

 

 גם אני.    גב' דנה אדמון: 
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 כמה ספרת? כמה הגעת?     מר ניר ים:

 

 חמישה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר לקבל תשובה? לפני המליאה.    מר דודי אלון:

 

 רגע,    מר ניר ים:

 

 . 16   גב' דנה אדמון: 

 

 אני הגעתי לקצת יותר.     מר ניר ים:

 

 בוא נספור.    גב' דנה אדמון: 

 

אני יכולה להגיד משהו בכל מקרה. אני רוצה להגיד, אם, קודם כל,    גב' כבי שקולניק: 

אנחנו מחכים כבר שנים, ולא מצליחים, אז אפשר לדחות את זה בעוד חודש, זה לא סוף העולם.  

ות, אנחנו שומעים את זה מרמ"י כל הזמן. הם לא יודעים איך להתמודד  אבל אין שום כמעט התכנ 

 עם זה, זה לשנות את חוק המכרזים במדינה. הם לא יודעים איך לתת לנו, רגע, רגע תן לי להשלים,  

 

 אני יכול לענות?     מר דודי אלון:

 

 תן לי, זה דבר אחד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    מר דודי אלון:
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אם אף יזם חיצוני שרמ"י ילכו איתו, לא תהיה לו   –דבר שני   שקולניק: גב' כבי 

 היתכנות לעשות פה שום דבר, אז המועצה תיקח את זה על עצמה? 

 

 לא, לא מה שאמרתי .    מר דודי אלון:

 

 בוודאי שלא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ט, לא, המועצה לא לוקחת על עצמה, המועצה רק יכולה לקלו   מר דודי אלון:

 

המועצה תיקח על עצמה, אז מה שעופר הסביר פה זה שזה אותו   גב' כבי שקולניק: 

 . 3500מטר זכויות בניה, ובהסכם שלנו יש רק  10,000הדבר. פה רק כשליזם יש  

 

 אני מסכים איתך כבי, אני מסכים איתך.     מר דודי אלון:

 

 מכל הכיוונים זה נראה...    גב' כבי שקולניק: 

 

מטרים   10,000-כבי, אני מסכים איתך שיש הזדמנות גדולה יותר ב   לון:מר דודי א

לייצר נכסים משמעותיים לטובת הציבור, אם זה שירותים אזרחיים, ולאו דווקא מרכז מסחרי עם 

... כי אין לזה  עשרות חנויות ריקות, שלא תהיה להם היתכנות, ואז זה יהיה כמו פיל לבן. 

 תראי מה קורה באבשלום, היתכנות, לאזור כמו שלנו. 

 

 אז לא יהיה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 יפה, אז בואו נחשוב, אולי, איך אפשר לייצר מצב,     מר דודי אלון:
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 אבל אם יבוא לך יזם שרוצה לבנות?    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה?    מר דודי אלון:

 

 אם יבוא לך יזם שרוצה לבנות?    מר גדי ירקוני: 

 

 גם בהנחה שיבנה, ואתה מה שנקרא...    מר דודי אלון:

 

מיליון ₪ על   40כן, תגיד לי, מה נראה לך שיבוא אליי יזם, ישקיע    מר גדי ירקוני: 

 מה שהוא... 

 

 הוא מציע בחינם זכויות, רק תשלמו ארנונה,     מר דודי אלון:

 

 אז רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה יהיה פה?     מר דודי אלון:

 

 מי אמר? תגיד, אתה במקום היזם?    י: מר גדי ירקונ

 

לא, אני עכשיו בכובע של המועצה, מה היא רוצה שיהיה במתחם     מר דודי אלון:

 שלה, לא רק כסף מארנונה. 

 

 מיליון ₪...  40היזם ישקיע פה    מר גדי ירקוני: 

 

 ... אז מה יהיה? אז לא ניתן לו?   גב' כבי שקולניק: 
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 אומר שלא, אני אומר ש... אני לא    מר דודי אלון:

 

אני אגיד, חברים, אני אגיד לשאלתו של דודי, תני לי רגע, דקה    מר ניר ים:

חברים. בואו נשתדל לחתור לסיכום, כי לא חייבים שנשכנע אחד את השני, לא חייבים להתאמץ על  

 זה. אפשר, יש...

 )מדברים ביחד(  

 

טה. תראו, המתקן הזה, היה  אני רוצה לשים את זה בצורה פשו   מר ניר ים:

ויקום אותו מרכז מסחרי, לדעתי לפחות, אם יקום עלינו ומכיסנו פה, כנראה לעולם לא יתממש, כי 

לא נצליח להסתדר עם רשות מקרקעי ישראל. ואם כן, אנחנו ניקח על עצמנו סיכון כעצום, של  

 הוצאת מיליונים בלי הרבה הבטחות שהכסף הזה יחזור אלינו אי פעם. 

בל מעבר לזה, מה שהמועצה באמת רוצה, היא רוצה איזשהו מרכז מסחרי קטן, איזשהו גן  א

משחקים גדול, טרמינל חדש וממוגן לאוטובוסים, היא רוצה את כל החבילה הזאת, ככל האפשר,  

 כאן ועכשיו, וזה בר השגה. 

דעתו, לכן אני בואו נחכה למשיח, זה אפשר, אבל כל אחד את  –להוריד את זה מסדר היום, להגיד 

 כן מציע, מזל דקה, מזל, בבקשה. תשארי רק להצבעה. 

 

 אני לא מסוגלת.     גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו מצביעים  תישארי רק להצבעה, כי אנחנו מצביעים עכשיו.    מר ניר ים:

 עכשיו. אני, 

 

 על מה מצביעים?      מר אמיר פלג:
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ומי שלא הצליח להבין, מי שלא  אני אסביר על מה אנחנו מצביעים,   מר ניר ים:

 אמיר הצליח להבין במשך שעה וחצי על מה מדברים, 

 

 שעה וחצי היה את הדיון עכשיו?     מר אמיר פלג:

 

לא, חצי שעה. אנחנו, שכל אחד יצביע כפי דעתו. אנחנו, חבר'ה לכו.    מר ניר ים:

 לכו. 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 ודעת...  אני לא י   גב' מזל ערוסי:

 

 יש לך דעה, דנה?     מר ניר ים:

 

 יש לי בקשה.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש לך דעה?    מר ניר ים:

 

 שאם פותחים נושא לדיון,     גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 אז צריך להיות דיון.     גב' דנה אדמון: 

 

 דיון.     מר אמיר פלג:
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 יישארו.  והדיון כולל שכולם   גב' דנה אדמון: 

 

 הנקודה היא, שככל שאנחנו מביאים דיון,     מר ניר ים:

 

 אני לא סיימתי את המשפט שלי.    גב' דנה אדמון: 

 

 ככל שאנחנו מביאים דיון,     מר ניר ים:

 

 אני לא סיימתי את המשפט שלי,    גב' דנה אדמון: 

 

 ומסבירים את זה בכל דרך אפשרית.    מר ניר ים:

 

 אני לא סיימתי...     גב' דנה אדמון: 

 

ניר, אתה רוצה לקבל החלטה, כפי שאתה רוצה לאלץ אותה, וזה    מר חנניה אווקרט: 

 בסדר. הוא הציג, התחיל דיון קצר, רבע שעה, ואתה מתעצבן על מה...  

 

אני לא  –אל תאשים אותי בעצבים, כי אני לא מתעצבן. ב'  –א'    מר ניר ים:

 , מאלץ אף אחד, אני אומר שמענו

 

 לא שמענו.    גב' דנה אדמון: 

 

לדעתי הבנו, לדעתי, דקה, הבנו, ואנחנו בשלים, שכל אחד יצביע    מר ניר ים:

 את דעתו, וזה לגיטימי.  
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 אין לנו דעה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אם אין לך דעה,     מר ניר ים:

 

 אין לנו דעה עדיין, יש לנו שאלות.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתם רוצים לדחות את זה לדיון יותר רציני.    ט: מר חנניה אווקר

 

דנה, כל דבר אפשר לדחות. ערן ראובני הולך עוד חודש, ולא יהיה     מר גדי ירקוני: 

 מי שיקדם לנו את זה.  

 

לא ביקשתי לדחות, אני ממש לא מבקשת לדחות, אני מבקשת     גב' דנה אדמון: 

 לעשות את הדיון.  

 

 י צריך להצביע?  על מה אנ  מר חנניה אווקרט: 

 

האם להוציא את זה למכרז של המנהל, או להשאיר את זה לזה     מר גדי ירקוני: 

 שהמועצה תהיה היזמית. ותוציא את המכרז.  

 

לאור איזה נתונים, חנניה? יש לך נתונים לקחת החלטה? איך     גב' דנה אדמון: 

 אפשר? 

 

 מה, זה לא ברור לכם?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני לא יכול להחליט, אני אגיד לך למה.    וקרט: מר חנניה או
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בלילה,   23:00אשאר עד אני לא מעוניינת לדחות שום סעיף, אני    גב' דנה אדמון: 

 אבל אם יש... 

 

גדי, מרכז מסחרי, צריך שיהיה לו איזשהו בסיס, מה התחזית    מר חנניה אווקרט: 

 הדמוגרפית בעוד עשר שנים, לא מחר. 

 

 תודה רבה למשתתפים, המליאה נסגרה, תודה.    מר ניר ים:

 

 

 

__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 .  18/5/20מיום  4#2020. אישור פרוטוקול מליאה 3

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 . . ועדים מקומיים5

 

: הוחלט פה אחד לאשר תקציבים שנתיים והאצלת סמכויות לוועדים המקומיים של  החלטה

 היישובים חולית, שדה ניצן ושדה אברהם.  

 

 . מורשי חתימה לבי"ס נופי הבשור .6

 

: הוחלט פה אחד לאשר את שיר ישי כמורשית חתימה לבי"ס נופי הבשור במקומה של החלטה

 גאולה ביטון 

 

 . 19 –ים ביובלי הבשור נגב . הקצאות מבנ7

 

 19: הוחלט פה אחד לאשר את הקצאות המבנים ביובלי הבשור נגב החלטה

 

 מיליון ש"ח . 4.0. שינוי תנאי הלוואה 8

 

 ₪.   4,000,000: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תנאי ההלוואה בסך החלטה
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 .  2020. תמיכות מועצה 9

 

 . 2020מועצה : הוחלט פה אחד לאשר את תמיכות ההחלטה

 

 . אישור תבר"ים . 10

 

 אלף ₪.  430, בסך 2310ביצוע תאורה בכביש  – 1240: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 הסדרי העלאה והורדה בנווה אשכול  – 1241: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 מיגון בית כנסת.  –אבשלום  – 1095: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 טיפול בלישמניה  – 1242: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר לטההח

 

 שיפוץ מגורי חניכים בכפר ביכורים   - 1243: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

  592: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 בבניהקמת כיתות יבילות  –בנים  –בני נצרים  – 1209תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 נצרים.

 

הקמת כיתות יבילות   – תלמוד תודה  –נווה  – 1179תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 בנווה
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 . 2021. צו מיסים לשנת 11

 

 

  2021: הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים לשנת החלטה

 

 . בחירת נציגים לוועדות המועצה.12

 

 ר פלג לוועדת החינוך. : הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של דנה אדמון ואמיהחלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של דנה אדמון ואמיר פלג לוועדת הביקורת.החלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של משה צפניה לוועדת ההנחות בארנונה. החלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מינויו של דודי אלון לועדת משאבי אנוש.  החלטה

 

 לאשר מינויה של תמי בר מאיר לועדת קליטה.    : הוחלט פה אחדהחלטה

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויים של אורנה איינשטיין ושמיל בלדרמן לתפקיד החלטה

 נציגי ציבור בוועדת החקלאות. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של איריס רודיטי לוועדת הערר לקביעת ארנונה.  החלטה

 

 


