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ערב טוב לכולם, אני מבקש, למען הסדר הטוב, באמת ניר בגלל סיבות     מר גדי ירקוני: 

 טובות, אנחנו מקווים שעוד מעט יגיע לו מזל טוב, אולי כבר מגיע לו. 

 

 מגיע לו.     דוברת:

 

מגיע? זה כבר יצא? אז אתם רואים? אני לא מעודכן. ניר נולדו לו    רקוני: מר גדי י

 תאומים, לא לו, לבת שלו נולדו תאומים.  

 

 לי נולדה ביום שישי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 גם לכבי, אני אפילו לא ידעתי, איזה מנהל גרוע אני בנושא הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ך.  לא ראיתי אות  גב' כבי שקולניק: 

 

נכון. אז מזל טוב לשניהם. ניר ביקש מדודי להיות מזכיר הישיבה,     מר גדי ירקוני: 

ואנחנו קיבלנו, אמרו לי בהתחלה וצדקו, שצריך לאשר את זה. אז צריך גם להוסיף לסדר יום? או  

 לא? 

 

 כן.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מינוי של דודי אלון למזכיר הישיבה. אישור   •

 

 

אז אני מבקש להוסיף לסדר היום אישור, את דודי כמזכיר. תוספת     י: מר גדי ירקונ

  לסדר היום. מי בעד להוסיף את דודי כמזכיר? תודה רבה. 
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 . למנות את דודי כמזכיר הישיבה: הוחלט פה אחד  החלטה

 

 . מידע1

 

אני רוצה להגיד   –טוב, אני אתן שלושה עדכונים קצרים, ונתחיל. א'    מר גדי ירקוני: 

מתקרב. אנחנו קיבלנו את רוב   1.9-את הדבר הכי חשוב, שכולם ידעו. כמו שכולם יודעים, נושא ה

ההנחיות ממשרד החינוך. אנחנו עובדים עכשיו ביחד, מחלקת החינוך, המתנ"ס או השירותים... אל  

תגיד שאמרתי מתנ"ס פה, אבל המתנ"ס וכולנו, על מנת לייצר תוכנית כמה שיותר מלאה, כדי 

 לדים יהיו רוב הזמן בפעילויות, בייחוד ביסודי, ונראה אחרי זה כמה אפשר גם בתיכון.שהי

הדבר הזה צורך תוכניות מיוחדות, אז אנחנו בשבועיים הקרובים נכין את התוכניות, יעבור אחרי זה  

  לוועדת חינוך, ואחרי זה נקווה שנוכל לבוא, ונהיה צריכים גם לבוא ולהציג את זה פה, בגלל שאני 

 מעריך, אז אני עוד לא יודע, אבל אני מעריך שיהיו השלכות כספיות לאותה תוכנית. 

אנחנו מתכוננים לשנה שלמה של קורונה, ובהתאם לזה, גם תוכנית הפעילות, כמו שאמרתי, חלק  

כל המנהלות עובדות עליה יהיה בישובים, חלק יהיה בבתי הספר, חלק זה, אבל היא תהיה, עכשיו, 

א את זה תוך שבועיים, אני מקווה, לוועדת חינוך ואחרי זה לפה. רואים מבחינת המצב  ואנחנו נבי

 הביטחוני, אנחנו רואים התחממות, באמת, בתקופה האחרונה. 

 

 דליקות היו.   15   גב' מזל ערוסי:

 

 כבר סופרים?   15   מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו.    גב' מזל ערוסי:

 

ייב לציין שיש לנו פה באוגדה, וגם בחטיבה, כמו  כבר. אני ח 15   מר גדי ירקוני: 

שאמרתי, פיקוד חדש, לא צעיר. לפחות פעם ראשונה, דיברתי עם האוגדונר, בזכות הדליקות. קרו לנו  

כמה דליקות בכיסופים, וכמה מקומות נוספים. הרוב זה באמת בגלל, לפי הערכת הצבא, בגלל חוסר  
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ישו בגלל שיש להם לחץ כלכלי, ובכלל שדבר נוסף, הם  תשומת לב שנתנו להם בצד השני, שהם הרג

הרגישו שהם צריכים להפעיל איזה לחץ, על מנת שנפתח להם קצת את המעברים, מזון ודברים  

 כאלה.

ה... כמו שאנחנו רואים, מגיב גם אחרי בלונים. אנחנו לא נגיד לצה"ל  אני חושב שצה"ל שינה את

רות, אבל אני חושב שנראה איך הם מגיבים, רק שיהיה לנו  ולמדינת ישראל, כמובן, איך להגיב ישי

פה שקט. אני מקווה שלא תהיה להם מזה התחממות ארוכת טווח, אלא שזה יירגע, אבל בהחלט 

השריפות האלה בתקופה האחרונה, גם הבלונים עם הרימון שנמצא, זה הכול דברים מאוד מסוכנים.  

יות מאוד מאוד זהירים, מכל הבלונים או משהו כזה, אני חושב שפה גם אנחנו אומרים, צריכים לה

שיש באחד היישובים, לא כל אחד מאיתנו, שיחשוב שמותר לגעת בזה, או מותר לאיזה ילד, כדאי  

 להגיד לכולם, אני מציע שיתרחקו ושנקרא לכוחות הביטחון.

תו, אז אנחנו  דבר אחרון שאני רוצה להגיד, מאיר איננו פה היום, מכיוון שזה יום האזכרה לאש

 משתתפים בצערו, ובגלל זה הוא איננו במליאה.  

 

 שמעתי מגיע מזל טוב לניר, יש לו תאומים.     מר אלי אהרון: 

 

 אמרתי. גם לכבי. אבל לא תאומים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא תאומים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ום.  אז אני מציע שדודי, נתחיל? ונעבור לסדר הי   מר גדי ירקוני: 

 

טוב, תודה. יש שינוי אחד לסדר היום, החבר'ה של נציגי הציבור    מר דודי אלון:

 , כשהם יבואו נחליף, כדי שלא נייבש אותם. 20:15 -הוזמנו לשבע, פה זה מופיע ב

 

 2020#6אישור פרוטוקול מליאה . 3
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קשה,  אישור פרוטוקול, למישהו יש משהו להגיד על הפרוטוקול? בב   מר דודי אלון:

 משה. 

 

 מאחר שהפרוטוקול הזה לא משקף בדיוק את מה שהיה...    מר משה טל:

 

 בוא למיקרופון, משה.    מר דודי אלון:

 

מאחר שהפרוטוקול הזה לא משקף את מה שאירע בישיבות, בישיבה    מר משה טל:

ה יתוקן גם.  האחרונה, כמו שני הפרוטוקולים לשעבר, אני מציע לדחות את האישור לפעם הבאה, ושז

אני מזכיר, שבכל פרוטוקול כזה, שצריך להתבסס גם על התמלול שנעשה כאן, לא רק על זיכרון של  

מי שכתב את זה, צריך אישור אחר כך של יושב ראש הישיבה, גדי במקרה הזה, או של מי שרשם את  

כמו בפרוטוקולים לפחות ער לדברים שאני הייתי שותף להם, זה. זה לא מופיע בפרוטוקול הזה, ואני 

ר בחר לעשות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לרזולוציות  הקודמים, שזה לא מופיע, ומופיע ניסוח שני

 האלה. 

 

אתה מבקש שנמתין עם הפרוטוקול לפעם הבאה, שניר יעבור עליו     מר דודי אלון:

 מחדש. 

 

 אחרי שזה יתוקן אז, כן.     מר משה טל:

 

 בל, בסדר גמור. אוקיי, מקו   מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד(  

 

 מה לא בסדר פה?      דובר:

 

 הוא אמר שזה לא מייצג את הדיון שהיה.     מר גדי ירקוני: 
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לצרף אותו למליאה, הוא בתחילת יוני שלחתי מכתב לניר, וביקשתי    מר משה טל:

עבר בישיבה שהייתה לא הפיץ את זה לכם. זה מכתב שדיבר על... על דרך מילוט. הוא לא העביר, וזה 

בסוף חודש יוני. הוא התנצל ואמר שזה יתוקן מליאה שאחר כך. מליאה שאחר כך עוד פעם, זה עוד 

פעם אפשר היה להכניס את זה, זה עוד פעם. בסוף, במליאה האחרונה, היה זה, אם אתם זוכרים,  

שהוא רשם כאן  הקדשנו לזה כמה דקות שלא ממש מצאו חן בעיניו, וכל מה שסוכם כאן אחר כך,

 שהוא הבטיח להביא לכאן את הסטאטוס של הזה.  

הסטאטוס הוא של תוכנית אחרת שלא קשורה בכלל לכל מה שכתוב כאן. ואני חושב שזו התעלמות 

כבר של מעל שנתיים, בשלושת החודשים האחרונים זה כבר צורך ממש. אני לא רוצה להקריא עכשיו  

לא אפריע עכשיו. אבל כל מי שקרא את המכתב הזה, יודע  את הכול, אני פשוט הבטחתי גם שאני 

שיש כאן הרבה הרבה דברים, ואני מציע שהוא יתקן את זה. זה הכול מופיע בתמלולים, הכול מופיע  

 שם. 

 

אז ספציפית, ההערה שלך היא לגבי המכתב שלא הגיע בזמן לחברי    מר דודי אלון:

 המליאה. זה מה שאתה מבקש להוסיף. 

 

הייתה שלא הגיע בזמן, וגם בישיבות שאחר כך, זה כל פעם נדחה.    טל: מר משה

 התייחסות, 

 

 זה לא...    מר דודי אלון:

 

ועוד פעם ועוד פעם, ועכשיו הסוף היה שיהיה עכשיו סטאטוס דרך     מר משה טל:

 מילוט, שזה לא דרך המילוט שמצוינת כאן.  

 

ושם, רשמתי. בסדר. יש עוד הערות על  אוקיי, רשמתי את זה, אני ר   מר דודי אלון:

 הפרוטוקול? בבקשה, דנה. 
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אני אשמח לנצל את זה, ולהגיד שוב את ההערה שהערתי בפעם     גב' דנה אדמון: 

הקודמת, שהיא גם לא מופיעה, אם אני פספסתי אותה אני אשמח שתגידו לי, ביקשתי שתירשם 

מים במליאה, ולא מציג את הלך הרוח, לפרוטוקול, שהפרוטוקול לא ממצה את הדיונים שמתקיי

 וזאת בעצם מטרתו. לכן, בעיניי,  

 

 השאלה היא אם הוא אמור לעשות את זה.     מר דני ברזילי: 

 

אמור, אלא אם כן עולה הקלטת וידאו של המליאה. כל חבר שמבקש    גב' דנה אדמון: 

גם ראוי לציין כמה  שדבריו ירשמו לפרוטוקול, אמורים לרשום אותם בפרוטוקול. בדרך כלל

משתתפים היו בעד החלטה מסוימת, וכמה בעד, כמה, לא בשמות, כמה כן, זה נבדק. אפשר לבדוק  

את זה, זה הדברים שאני אומרת. באופן כללי, בתמצית, הפרוטוקול אמור למצות את הרוח של  

 הישיבה, ולא רק את ההחלטות. זה הכול.  

 

 אז מה את מציעה?     מר דודי אלון:

 

 שלא נאשר אותו ונבקש שיכתב,    ב' דנה אדמון: ג

 

את המשפט הספציפי שאמרת, שהוא לא משקף את הלך הרוח של     מר דודי אלון:

 ה... כן? 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 רשמתי את זה.     מר דודי אלון:

 

שהפרוטוקולים יתנהלו באופן אחר, אם צריך אני יכולה להתנדב     גב' דנה אדמון: 
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 על הספר יחד עם מי שצריך לכתוב אותו, ו...  לשבת 

 

 זה ב...  הרעיון של וידאו הוא רעיון נהדר, אבל    מר דודי אלון:

 

 בסדר, אנחנו נבדוק את כל נושא הפרוטוקולים.     מר גדי ירקוני: 

 

אז בעצם אנחנו דוחים את אישור הפרוטוקול לפעם הבאה, עם    מר דודי אלון:

 נה. התיקונים של משה ושל ד

 

רגע, כבי יש לי שאלה אחת, אי אישור של הפרוטוקול מעכב אותנו    מר גדי ירקוני: 

 במשהו? 

 

אנחנו כבר שלחנו את הפרוטוקול הזה למשרד הפנים. צריך להבין...   גב' כבי שקולניק: 

 היו תב"רים, חברים.  

 

 רגע, גדי לא אישר אותו, אין חתימה שלו.     מר משה טל:

 )מדברים ביחד(  

 

בשביל לקבל אישור להלוואה, בשביל לקדם תב"רים, אנחנו לא    גב' כבי שקולניק: 

שלושה לאישור פרוטוקול. אנחנו שולחים את הפרוטוקול כמו  –יכולים לחכות כל פעם חודשיים 

 שהוא היה, אם נדרשים תיקונים בפרוטוקול, יהיו תיקונים ונוסיף את התיקונים לפרוטוקול. 

 

 מדברת על דברים,  שהם...  את   מר יובל בר:

 

 היא מדברת על דברים נקודתיים.      דוברת:
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 בסדר.    מר דודי אלון:

 

 . Xאישור פרוטוקול בהסתייגות   מר ידידיה הוכמן: 

 

לא, אי אפשר, אם את הרושם ככה בהסתייגות, לא עכשיו, בסוף הזה,    מר גדי ירקוני: 

ף אתכם, אני רוצה רק להסביר למה. יש, ברגע  לא יקבלו שם. חבר'ה, אנחנו לא באים לעקו

שמאשרים פה, ואנחנו רוצים לקדם, כשאשרתם תב"רים, אנחנו אישרנו תב"רים, ואישרנו הלוואות,  

אנחנו צריכים לשלוח את הפרוטוקול המאושר, על מנת שמשרד הפנים יאפשר לנו את הביצוע של  

 הדברים. 

 

 ואם יש טעות? זה קורה.     מר אלי אהרון: 

 

 קורה.  –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 אם יש טעות, אנחנו מודיעים שיש טעות.   גב' כבי שקולניק: 

 

אם יש טעות, אנחנו נודיע, ואת הדברים הפנימיים שלנו, אנחנו כן    מר גדי ירקוני: 

 מתקנים בפרוטוקול.  

 

 זה לא...    מר משה טל:

 

 זה בשביל לא לחכות רק...    מר גדי ירקוני: 

 

 תיקוני ניסוח...     כבי שקולניק: גב' 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 
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כשיש   ללבדרך כהפרוטוקול של המליאה הקודמת, היו בו תיקונים,    גב' דנה אדמון: 

 תיקונים, אז צריך להביא אותו גם, כדי ש...  

 

 רשמתי.    מר דודי אלון:

 

 נגמר לו הדף הצהוב כבר לדודי.    מר גדי ירקוני: 

 

יש לי מחברת שלמה. תיקון פרוטוקול קודם, אוקיי. אין חילופין, אין     דודי אלון: מר

 אלף ₪.   200 -תקציב פעולות קורונה ב ועדים.

 

 שאילתות. 2

 

 רגע, אין שאילתות?      דובר:

 

 אין שאילתות היום.     מר דודי אלון:

 

 בגלל שניר איננו, היו שאילתות?    מר גדי ירקוני: 

 

 שאלתי את ניר, הוא אמר שאין...    ון:מר דודי אל

 

 היו שאילתות בישיבה הקודמת.    גב' נעמי סלע:

 

 שלא טופלו?    מר דודי אלון:

 

 שלא טופלו, כן.     גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 10.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 13 
 

אז ניר אמר לי פה שהוא בדק, וכנראה הוא לא שם לב אליהן עוד     מר דודי אלון:

 פעם. 

 

  הנושא הראשון לסדר היום.  צריך להעלות לסדר היום,    :דובר

 

 אוקיי, השאלה איזו שאילתא, אתם זוכרים?     מר דודי אלון:

 

 אבל איך תענה? אתה לא יכול לענות לשאילתות.     גב' נעמי סלע:

 

 לא, אני לא אענה,     מר דודי אלון:

 

 יש גם לי שאילתא.     גב' נעמי סלע:

 

זה היה אמור לעלות במליאה הקודמת,  דודי, אני העליתי שאילתא,   גב' שרון קלדרון:

 ולא היה זמן, והיה פה בלגאן, ונאמר לי שזה יעלה היום. 

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

אני ביקשתי להעלות שוב בפעם המי יודע כמה, את נושא הזבובים    גב' שרון קלדרון:

ניטור, החזירו, שלחו,  בדרום המועצה. היישובים שלנו סובלים בצורה איומה, כבר שלחו נציגים, עשו 

אני עדיין, אתמול לא הצלחתי לשבת בחוץ. ואני לא היחידה, אנחנו כולנו בדרום, אני יכולה לדבר  

בשם חברי סופה, אני מניחה שזה בעוד יישובים בדרום המועצה, אנחנו לא מקבלים טיפול הולם  

 בנוגע לזבובים.  

 

 שרון?    מר גדי ירקוני: 
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 כן.   גב' שרון קלדרון:

 

אני לא רוצה סתם לתת פלפול, אנחנו ניתן תשובה, אני אבקש כבר    מר גדי ירקוני: 

מחר שידברו איתך על הנושא, וחוץ מזה יתנו למליאה תשובה מלאה. כנראה זה התפקשש פה לניר,  

 אני לא רוצה סתם עכשיו לתת חמש דקות הסברים מה קורה ולא... 

 

ובה תצא במייל לחברי המליאה בימים אז אני רושם, שבעצם תש   מר דודי אלון:

 הקרובים. 

 

 ומחר אלייך. איזו עוד שאילתא?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני... בנושא המשאיות.     גב' נעמי סלע:

 

 לא הייתי, סליחה, מה השאילתא?   משאיות?   מר גדי ירקוני: 

 

 נעמי, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

אני הבנתי שהחוק לגבי   –שא המשאיות. א' השאילתא שלי הייתה בנו    גב' נעמי סלע:

השעות שאסור להם לעלות על הכביש בוטל, כי אין... זה מה שפורסם, בכל אופן, בגלל שאין  

 לימודים, אז החוק בוטל. 

השאלה השנייה שלי, זו לא בדיו שאלה, אלא יותר  עניין שקורה כאן, אני בטוחה שגם אחרים פה  

יות נוסעות שם בטירוף, שזה שטח חקלאי לחלוטין, פרטי, ואנחנו נתקלו, כל דרך השדות, פשוט משא

שותקים. זאת אומרת, זו פצצה מתקתקת, תאונה קטלנית תהיה שם בוודאות. הם נוסעים שם 

במהירות מטורפת, הם זורקים טרקטורים, הם זורקים, אני פעמיים זרקו אותי מהכביש כשנסעתי  

 דרך השדות.

החלטה חד משמעית, שלא נכנסים דרך השדות, אף משאית, ומה  זה משהו שאנחנו צריכים לקבל
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 קורה לגבי הכביש?  

 

 אני רוצה לתת, אני תיכף,     מר גדי ירקוני: 

 

 איך מזהים? מה?    מר ידידיה הוכמן: 

 

 בדיוק, רגע, רגע .     מר גדי ירקוני: 

 

 לא משאיות... משאיות שיורדות...    גב' נעמי סלע:

 

 איך מזהים משאית חקלאית ולא חקלאית?    מר ידידיה הוכמן: 

 

 אני לא יודעת...     גב' נעמי סלע:

 

 אתה צודק, תן לי לענות. אני אענה?    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה, גדי.    מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, רגע.  –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 ששש... נעמי, בהרמת יד.     מר דודי אלון:

 

השאלה הראשונה, אני לפחות אתמול קיבלתי טלפון זועם  לגבי  -א'   מר גדי ירקוני: 

שלמה בתקופת החופש לא ביטלו את הצו? אז אני לא יודע שביטלו את הצו, אני מוכן מנהג משאית, 

 לא בידיעתנו.  –מחר לברר את זה ממשרד התחבורה. אני לא יודע שביטלו את הצו. אם ביטלו 

מודעים לזה. גם המשטרה. אין לנו אפשרות חוקית, זו  דבר שני, לגבי הנושא של דרך השדות, אנחנו 



 אזורית אשכולמועצה 
 10.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 16 
 

לא דרך פרטית, אין לנו אפשרות חוקית למנוע, לצערנו, מהמשאיות לנסוע בדרך הזאת. אנחנו מנסים 

או משהו כזה, אבל  232לתפוס אותם כשהם עולים על הכביש, המשטרה מנסה, כשהם פונים לכביש 

 דרך השדות.  אל תיסעו –אין אפשרות חוקית להגיד להם 

 

יט, לשים שם תמרור של  גם אם המשטרה, קצין משטרה רשאי להחל    דובר:

 האלה שאת אומרת, לבין המשאיות שלנו.  אין כניסה למשאיות, אז זה לא יבדיל בין המשאיות  

 

 אוקיי. דנה, בבקשה. דנה, בבקשה. טוב,     מר דודי אלון:

 

 רק שאילתות שהיו...     מר גדי ירקוני: 

 

 יש עוד משהו?   דודי אלון:מר 

 

 יש לי גם שאילתא. שומעים אותי.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא שומעים אותך.     מר דודי אלון:

 

אני הגשתי שאילתא למליאה הקודמת. התעקשתי לקבל תשובה     גב' דנה אדמון: 

שא לכלל במייל, כי זה מה שהבטיח ניר, קיבלתי במייל, אבל המטרה של שאילתא היא להציף את הנו

החברים, ולכן אני מקריאה את התשובה שלו פה, כי הוא שלח אותה אליי אישית. ציפיתי שהוא  

 יקריא אותה היום בישיבה. 

 

 תקראי את השאילתא.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אקריא גם את השאילתא.    גב' דנה אדמון: 
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 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

 ילתא, רק לתשובה.  רק שלא נערכתי לשא   גב' דנה אדמון: 

 

 תקריאי את התשובה.      דובר:

 

אני שאלתי בעניין ההורים שהגיעו לפה, בעניין כיתות א'. שאלתי    גב' דנה אדמון: 

תלמידים,  30-האם המידע שהגיע אלינו, באמת מעודכן ונכון, שהולכות להיות כיתות א' עם למעלה מ

 ה של ההורים למליאה.  ומה המועצה מתכוונת לעשות בעניין. זה טרם ההגע 

 

 אני יכול לענות? או ניר ענה?    מר גדי ירקוני: 

 

אני פשוט אקריא, ואז אם יש לך מה להוסיף, תוסיף? או שאתה רוצה     גב' דנה אדמון: 

 אתה? 

 

 לא, לא, תעני, תעני.     מר גדי ירקוני: 

 

קריית  'דנה שלום, לקראת פתיחת שנת הלימודים הראשונה של    גב' דנה אדמון: 

נעשה כל שיידרש כדי שיהיו כיתות קטנות בשנת ההפעלה   –החינוך בתש"פ, אמר ראש המועצה 

הראשונה. לאור זה, ואחרי הפעלת לחצים, סוכם עם משרד החינוך, שכדי להקל על האינטגרציה 

וההתארגנות בשנת הלימודים הראשונה, אושר לנו לפתוח שש כיתות לא תקניות. השנה, לאחר משא  

לסכם עם משרד החינוך, מורכב ומאתגר, עקב התקופה והמחסור בתקציבים, הצליחה המועצה  ומתן

שהכיתות הקטנות שנפתחו בתש"פ, ימשיכו באותה מתכונת לא תקנית, גם בתשפ"א, אך לא יחול 

 אותו דין לגבי כיתות חדשות שיפתחו בתשפ"א. 

יוון שהנושא הזה בסמכותו  משרד החינוך אינו מאפשר פתיחת כיתות נוספות לא תקניות, וכ

 הבלעדית של משרד החינוך, לא נותר לנו אלא להתיישר להנחיות המשרד.  
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תלמידים בכיתה. מבחינת   34מבחינת משרד החינוך, הכיתות יפתחו בהתאם לתקן הארצי של עד 

תלמידים, ולכן אנחנו ממוקדים היום   30קריית החינוך, אנחנו עושים מאמץ שהכיתות יהיו עד 

תלמידים לכל היותר, תוך הסתייגות ואמירה  30ץ לארגן את פתיחת הכיתות החדשות עם במאמ

 שאין כל הבטחה שנצליח לעמוד באתגר הזה'. 

חשוב לי להוסיף עוד משפט אחד על התשובה הזאת, שאני הייתי שותפה עם עוד כמה חברים בועדת 

רעתי מראש שנגיע ליום הזה, וכואב  היגוי של בתי הספר, אני לא יודעת אם אתה זוכר, גדי, אבל  הת

כיתות קטנות,   –אמרתי, כי בוועדת שיבוץ, החליטו שזה יהיה הסלוגן שאיתו נלך  –לי להגיע ולהגיד 

כיתות קטנות, אבל זה היה ברור לחלוטין, שלא נצליח לשמר את זה לאורך זמן, אם לא נוביל את  

החינוך, שזאת אבן היסוד המשמעותית של  וגי מול משרד האג'נדה הזאת, ונגיע לאיזשהו הסדר פדג

 בית הספר. 

 

 תודה.    מר דודי אלון:

 

 ולכאן הגענו.    גב' דנה אדמון: 

 

 בבקשה, גדי.    מר דודי אלון:

 

 אני רוצה רק להוסיף,     מר גדי ירקוני: 

 

 תלמידים?   28זה לא    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, זה שלושים.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה עלה לשלושים?     י:גב' מזל ערוס

 

תלמידים יש   61שלושים, ושלושים ואחד, לפי דעתי. לפי דעתי    מר גדי ירקוני: 
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 תלמידים, אבל אני... 61בשכבה, אם אני לא מתבלבל. אני חושב 

מה שהקריאו זה נכון, וגם מה שדנה אמרה, דיברנו   –אני רוצה להגיד שני דברים על הנושא הזה. א' 

רך אגב, עם ההורים האלה, עם קבוצת הורים, אני לא יודע בדיוק כמה היו שם, עם על זה. דיברו, ד

אבי ועם דנה, מנהלת בית הספר, הסבירו להורים שהולכים לעבוד שם בכיתות קטנות, לא רק בגלל  

הקפסולות, זה בכל מקרה, אבל גם בגלל שיטת הלימוד הזאת, ובעצם אנחנו מקבלים עוד, קוראים  

 י מקווה שאני לא מתבלבל בביטוי, מורת שטח. לזה מורת... אנ

 

 רוחב.     דוברת:

 

 רוחב. מורת רוחב.     מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 רגע, רגע, רגע, א', הולכים להוסיף שם,    מר גדי ירקוני: 

 

 שזה שונה מהקפסולות.     גב' מזל ערוסי:

 

כים לשים שם עוד מורה, ובעצם  לא, לא, לא, הולכים לשים, לא. הול   מר גדי ירקוני: 

הם לומדים בקבוצות, ולא בכיתות בודדות. המצב הזה נותן, בעצם, שיש שם, אפשר לקחת בחשבון,  

אני שמעתי את ההרצאה גם של המחנכות שבאו היום, הן באו השבוע ממשרד החינוך, זה יוצא בעצם  

עוד מורת רוחב, ואני חייב להגיד, תלמידים מורה. זה לא מחנכת, זו מורה, יש שתי מחנכות, ו 20על 

שלפי מה שאומרים האנשים הפדגוגיים שלנו, לא... דנה וכולם, זה טוב וזה מספיק, וזה הגיוני, ולפי 

דעתי, לא רוצה להגיד שכל ההורים השתכנעו, רוב ההורים, אני הבנתי, קיבלו את ההסבר הזה, אחרי  

עם דנה, הרוחות נרגעו בנושא הזה, לפי דעתי.   השיחה, ואני חושב שאחרי השיחה הזאת, וגם הפגישה

 לא ביקשו איתי עוד פגישה, אז אני לא יודע אם לגמרי, אבל לפי דעתי זה המצב שזה עומד היום.  

משיחות שאני עושה, שמעתי שבעצם הייתה איזושהי שמועה שהעברנו אני רוצה להגיד עוד משהו, 

ם כיתות גדולות. לא היה דבר כזה, ולא נברא. לא לבית ספר של דנה עוד אנשים, ובגלל זה נוצרו ש
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 העברנו לכיתות, לבית ספר של דנה ילדים בכיתה א' מבתי ספר אחרים.  

 

 .  11בדיוק, אנחנו בתקציב פעולות קורונה. עמוד  18:30תודה גדי. הנה    מר דודי אלון:

 

 מי מציג את זה?     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו נציג.    מר דודי אלון:

 

 גדי, שאלה קטנה, אם היינו מעבירים ילד או שניים לבית ספר אחר...    ב' רונית בן רומנו: ג

 

בשביל לפתוח, אני לא זוכר. היו צריכים להביא עוד   32צריכים    מר גדי ירקוני: 

 חמישה, ולא...  –שלושה, או ארבעה 

 

 ₪.   200,000-הגדלת תקציב פעולות קורונה ב. 6

 

לגבי תקציב הקורונה, היה לגבי זה באמת גם דיון מאוד מעמיק   טוב,   מר דודי אלון:

, את הפירוט 12-ו 11בהנהלה, אומנם זה היה בזום, ומרחוק. בסופו של דבר, יש פה, תסתכלו על עמוד 

אלף ₪, ומכיוון שכמו שאנחנו מבינים, זה רק   200כרטסת על כל ההוצאות שיצאו, סדר גודל של 

ציב נוסף, כדי להמשיך לממן את הפעולות השונות עבור הקורונה,  הולך ומתמשך, צריך לאשר תק

פחות או יותר הפעילות שאתם רואים פה, ברמת ההוצאה  וההחלטה היא, בעצם, או הגישה, ש

 אלף ₪ הנוספים.  200-הפרטית, זה כנראה יהיה פחות או יותר התקציב ל

, אם יהיו תיקונים, אחר כך, תוך זאת אומרת, אנחנו מניחים שאלה הצרכים, כמו שהיה, פלוס מינוס

אלף ₪, שהפירוט שאתם רואים, הוא על מה זה יצא בשני  200כדי תנועה, אבל זו המסגרת, 

 אלף ₪ נוספים.   200המקומות האלה, מתבקשים בעצם לאשר תקציב של  

 

 דודי, ניהול חירום קורונה זה שכר?   גב' רבקה בן ארי: 
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 בדרך כלל לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 פעמים יוצא אותו הדבר.  3זה   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן, כן, זה שכר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תראי, יכול להיות שיש שם שכר...    מר גדי ירקוני: 

 

 שכר של מי שמנהל את כל הפרויקט. משה מורד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה, זה של...     מר גדי ירקוני: 

 

  רמ"ט חירום.   מר דודי אלון:

 

יש לנו רמ"ט, שהוא יש לו, אני אגיד, משכורת קבועה, מאוד מאוד    מר גדי ירקוני: 

זה לא פה מופיע, בתקופת הקורונה, הוא עבד חודשיים, לפי דעתי, מלא,  נמוכה, ברב שנתי. 

אינטנסיבי, או שלושה, וזה מה שלא ידעתי ששמו את זה פה, היינו צריכים לשלם לו. הוא עבד כל  

 יום. 

 

 מי זה?   רבקה בן ארי:  גב'

 

 משה מורד.    מר גדי ירקוני: 

 

 משה מורד, הוא פרויקטור לענייני קורונה.    גב' כבי שקולניק: 
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 זה לא פרוייקטור, צריך להגיד רמ"ט, זה יהיה יותר ברור.    מר גדי ירקוני: 

 

 אחראי חירום של המועצה.    מר דודי אלון:

 

בכוח תפקידו כרמ"ט המועצה, בתקופת חירום עם פרוייקטור...   גב' כבי שקולניק: 

 תקציב ייעודי, כמו הקורונה, מעלים לו את השכר, כי הוא יותר זמן פה.  

 

 בסדר גמור. זה בסדר, רק רציתי לדעת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

   הכול בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי. יש, בבקשה יהודית.    מר דודי אלון:

 

אני רק רוצה לדעת אם יש איזושהי דרישה של המועצה לקבל תקציב   גב' יהודית מימון: 

מאיזשהו גוף ממשלתי, כי זה קורונה, זה לא משהו שקורה רק במועצה אזורית אשכול. האם יש  

 איזושהי פניה שלכם לגוף כלשהו בממשלה? האם צפוי להגיע כסף?  

 

י רוצה שהמחלה תהיה  אנחנו, חבל שזה לא רק אצלנו, לא בגלל שאנ   מר גדי ירקוני: 

רק אצלנו, אלא שאם זה היה רק באשכול, היה קל לקבל תקציב. נכון להיום, כמעט ואין תקציבים  

ייעודיים לקורונה, לפעמים משרד הפנים שולח תקציב כזה ואחר לחיזוק או למשהו כזה. בינתיים 

 אני לא חושב שקיבלנו... לא קיבלנו, נכון?  

 

 רות, לא מקבלים ממשרד הפנים תקציב. אין אפש  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא קיבלנו, התשובה היא לא.    מר גדי ירקוני: 
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תקציב מיוחד לקורונה. התקציב היחיד שהגיע, זה שיפוי על ההנחות   גב' כבי שקולניק: 

בארנונה שנתנו על פי התקנות שהתפרסמו לאותם גופים, עסקים, שהיו צריכים לקבל את ההנחה  

 ט גב אל גב, אולי קצת לפה, קצת לשם. ולא. מארנונה, וזה כמע

 

 אוקיי, בסדר כבי, תודה.     מר דודי אלון:

 

 זה גב אל גב, במקרה של המועצה שלנו, יש מועצות שזה לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 תודה. בואו נביא את זה להצבעה בבקשה?     מר דודי אלון:

 

 רגע, רק דקה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

אני רוצה להגיד, נשאלה פה שאלה, אנחנו בשבוע הבא, לא בשבוע,   גב' כבי שקולניק: 

סליחה. במליאה הבאה, או עוד שתי מליאות, נביא הצעת תקציב כוללת, כמובן שזה יילקח בחשבון.  

  מה יהיו המקורות? אני מניחה...

 

 מה זה הצעת תקציב כוללת?    מר גדי ירקוני: 

 

 תיקון תקציב.    שקולניק:  גב' כבי

 

 תיקון, היא מדברת על דבר אחר, תקציב מילואים ב'.     מר גדי ירקוני: 

 

 במליאה הבאה, או עוד שתי מליאות, אני לא רוצה להתחייב....   גב' כבי שקולניק: 
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 תודה. בבקשה, רביבו.     מר דודי אלון:

 

הסעיפים, צריך לראות שיש  קובי רביבו, משלומית. עברתי פה על   מר רביבו קובי: 

דברים פה שהם לא כל כך קשורים. כאילו, בעצם, הדיוק הוא חשוב, בעיניי בתקופה הזאת, כאילו, 

 צריך לחשוב. לא יודע מה קשור ורדים, 

 

 דווקא ורדים קנינו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני יודע, אני לא מבין למה.   מר רביבו קובי: 

 

 קנו לכל בית.  ורדים חיל   מר גדי ירקוני: 

 

אני אומר, כאילו אני לא... יש פה כמה דברים שהם מעלים שאלות,   מר רביבו קובי: 

 ויצא היום קול קורא של משרד החינוך להשתתפות בכל הדברים של הקורונה, יצא היום, אז אפשר...  

 

 יצא לפני שבוע, אנחנו עליו.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה, קובי.     מר דודי אלון:

 

אני רוצה להגיד שזה לא כל ההוצאות של  אני רוצה להוסיף,  ב' כבי שקולניק: ג

הקורונה. היו הוצאות שתוקצבו על ידי משרדים שונים, למשל משרד הרווחה, למשל משרד החינוך  

ן לא רשומות פה. פה זה הוצאות לפעילות מיוחדת לילדים, או מתקציבי משרד החינוך השוטפים, שה

 אחר לרשום אותן. שלא היה לנו מקום

קולות קוראים, מה שדיבר עליו קובי, התפרסמו שלושה קולות קוראים, של משרד החינוך לבתי  

הספר, לתגבור, אחד זה מוצרי היגיינה, אחד זה מורים נוספים לכל כיתה, בגלל הקפסולות, ועוד 

רים על תקציבים  אחד אני לא זוכרת מהו. על שלושתם אנחנו עונים בצורה מסודרת. אנחנו לא מוות
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 שמתפרסמים ב...  

 

 תודה רבה, כבי.     מר דודי אלון:

 

 תראי את דודי בגללך, אנחנו צריכים לעמוד בזמנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, בבקשה דנה.     מר דודי אלון:

 

 היא ענתה יפה.     דוברת:

 

 היא מרחיבה, כל הכבוד.     מר דודי אלון:

 

לגבי הסעיף האחרון, השתתפות בעבודות חשמל במסיבת  רק שאלה    גב' דנה אדמון: 

 סיום כיתה ו'.  

 

 עשו פה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה הקשר לתקציב?     גב' דנה אדמון: 

 

אני גם לא מבינה את זה. משרד החינוך אסר לקיים מסיבות סיום, זה    גב' מזל ערוסי:

 היה דבר אחד. דבר שני,  

 

 כיתה ו'.    מר גדי ירקוני: 

 

כן. אסור היה לקיים. היה צריך לקיים טקס רשמי בלבד. היה    גב' מזל ערוסי:

והחליטו שכן עושים, הייתה כאן גבייה של הורים, ואני חושבת שחבר'ה, צריך לחשוב פעמיים, לפחות 
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אלף הבאים, צריך לחשוב פעמיים על כל הוצאה והוצאה. הרי לא   200-במאתיים אלף הבאים, צריך ל

 .200וד חודשיים ונגיד, אנחנו צריכים לאשר עוד נשב כאן בע

 

 יכול להיות שכן. מזל, יכול להיות,   גב' רונית בן רומנו: 

 

אני לא יודעת. לכן אני אומרת, צריך לחשוב פעמיים. אם יכול להיות    גב' מזל ערוסי:

 שכן... 

 

ים, באמת,  אני רוצה לענות שאני מקווה שאנחנו חושב –חבר'ה, א'    מר גדי ירקוני: 

פעמיים על כל הוצאה, לפני שאנחנו מאשרים אותה. היה פה סיפור של בתי ספר, של מסיימי ו', שהם  

גם היה סיפור שהיה להם בכיתה א', היה את הסיפור של צוק איתן. וכל הסיפור הזה, והמחנכות  

תרמו, ההורים  ביחד, יחד עם המנהלות, ביקשו שנעזור להם במימון חלקי, בגלל שההורים תרמו. לא 

 מימנו חלק מהאירוע הזה. 

אנחנו קיבלנו אישור לאירוע הזה, כמו שאת אומרת, מזל, בגלל שמבחינת משרד החינוך, הפורמאלי,  

היה אסור. אני חושב שמועצה, חשוב שהיא תראה לפעמים, איך במקרים מיוחדים היא עוזרת 

לא גם השותפים האחרים, עכשיו פה  ותומכת. הלוואי ותמיד תהיה חלוקה, שלא רק המועצה תיתן, א

 הצלחנו לעשות.  

 

 בדברים הבאים, בואו נחשוב קצת יותר.     גב' מזל ערוסי:

 

 בסדר גמור, מקבל את ההערה הזאת. מקבל את ההערה.    מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪, עם  200אוקיי. אנחנו מצביעים כרגע על הגדלת תקציב של    מר דודי אלון:

 בצורה יותר הדוקה. ענייני קורונה גרידא, אוקיי?   אמירה שהכסף יוצא

 

אנחנו הולכים לקראת פתיחת שנת לימודים, ומי כמוני יודעת     גב' מזל ערוסי:
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ב', וקבלת ספר תורה, -שבפתיחה צריך הרבה כסף, ויש טקסים, וטקס קבלת כיתות א', והעולים ל

 ספר, ובמה ההוצאה צריכה...  ובואו לא... אז בואו נראה במה אנחנו יכולים לעמוד כבית

 

 אז את מסכימה עם האמירה? בבקשה .     מר דודי אלון:

 

סליחה. אני חושב שמזל, כמו שאמרתי בהתחלה, ננסה לענות על    מר גדי ירקוני: 

התשובה הזאת. אנחנו מאוד מנסים, עם כל הלחץ, לבנות תוכנית שנתית לשנת הלימודים החדשה, 

 יב הנדרש, ואז זה יגיע הנה, ואתם יחד איתנו תחליטו, שתגבש בתוכה גם את התקצ

 

 אלף האלה.   200-לכן בהתחלה ביקשתי דו"ח ל   גב' מזל ערוסי:

 

 אולי אפשר להגיש,     גב' דנה אדמון: 

 

 כבי הסבירה,     גב' מזל ערוסי:

 

אלף האלה, שמה שניר וכבי   200-לא, אבל מה שהוא נתן תשובה ל   מר גדי ירקוני: 

   , זה פחות או יותר לסעיפים האלה. הסתכלו

 

ככה, ולהציג את סעיפי התקציב. אוקיי,   200-אולי אפשר לאשר את ה    מר דודי אלון:

 בסדר. 

 

 איפה מי שמציג את הסעיפים?    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, בקשר לקורונה?     מר דודי אלון:

 

שמה שדיברה קודם מזל,  בקשר לסעיף האחרון שדיברנו, אני חושבת   גב' דנה אדמון: 
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מה שאמרה מזל, נוגע לסעיף שצריך לעלות, בעיניי, בוועדת חינוך. צריך להתייחס לכל הנושא של  

מסיבות, משרד החינוך לא סתם מתווה את הדרך ואת כמות השקלים שאמורה להגיע לכל מסיבה. 

₪ כל  300עוד  ההורים, מעבר להגדרה של חוזר מנכ"ל, ומעבר לחוק המתיר בישראל, מוסיפים

משפחה, שלא כולם יכולים לעמוד בזה, ואנחנו נתקלים בהרבה עניינים, והתקציב הזה, אני לא  

יודעת, אם אנחנו עוד מעט נדבר על הסעות, נדבר על עוד כל מיני דברים, אני יכולה להגיד לכם שהבן 

דיון, לדעתי בוועדת  שלי סיים כיתה ו', נהניתי מאוד מהמסיבה, אבל אלה דברים שצריכים לעלות ל

חינוך, כעניין עקרוני. באיזו מסיבה תומכים, או לא תומכים, ואם זה צריך להיות בכלל מנדט  

 מועצתי. 

 

אלף ₪ הנוספים אנחנו  200-תודה דנה, רגע, מזל, אני מסכם שאת ה   מר דודי אלון:

הוצאות, ובהתאם   מאשרים, ומבקשים מהגזברית ומהמנכל לתת לנו סעיפים ברורים, או כותרות של

 אושר.   מי בעד? מעולה.לזה אנחנו מאשרים. 

 

 ₪.  200,000-: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תקציב פעולות קורונה בהחלטה

 

 השינוי החלטה על הלווא . 8

 

 

מכיוון שאנחנו עומדים בזמן, ועכשיו ברבע לשבע צריך להיות    מר דודי אלון:

 – 27עמוד  ות, והוא לא נמצא יואב, אז אנחנו נמשיך הלאה. יש עוד שתי דקהסטאטוס דרך מילוט, 

 שינוי החלטת הלוואה. כבי, בבקשה. 

 

אני מבקשת הרחבה של בקשה שכבר אושרה במליאה הקודמת, גם    גב' כבי שקולניק: 

לפני שתי מליאות, או שלוש, בנושא ההלוואה המפורסמת של ארבעה מיליון ₪. הסתבר שקצת  

שאני מבקשת, ביקשנו רק הלוואה במסגרת מפעל הפיס, לטובת הרחבת פרויקט טעיתי פה, במסגרת 

של האנרגיה הסולארית. אנחנו מבקשים אישור, לפי שיקול שלנו ותמחור מול הבנקים האחרים, 
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, מבנק  2.1-. יש לנו כבר הצעה ל3%שתהיה לנו אפשרות גם של הלוואה בריבית פריים, או קבועה, עד 

 שנה. 15 -ופועלים, ל מרכנתיל, ובנק לאומי

כאילו, לקראת סוף העמוד. אני מבקשת את התוספת הזאת, כי משרד הפנים לא   2מה שבסעיף 

נותנים לי גמישות למשא ומתן שאני רוצה להגיע עם הבנקים, ואני צריכה את החלטת המליאה.  

ת משתנה.  שנים, בריבית אמנם באמת מאוד נמוכה, אבל ריבי 7.5-ההלוואה של מפעל הפיס היא ל

שנים, גם בשביל  7-שנה, ולא ל 15-אנחנו, יש לנו שיקול של ועדה פנימית שלנו, לקחת את ההלוואה ל

מענק האיזון הוא עשירית, או... מה שנמוך ליהנות ממענק משרד הפנים, שכמו שהסברנו בעבר, 

חנו לא רוצים ביניהם. אם זה לשבע שנים, אז אנחנו לא צריכים לכסות את כל הסכום. גם בגלל שאנ

שכל פרויקט הסולארי, לשעבד אותו לשבע שנים לטובת החזר הלוואה, רוצים לפרוס אותו ולראות 

פירות גם במהלך השנים הקרובות, וגם בגלל הריבית פריים, שמצד אחד כולם אומרים, בטוח תישאר 

בפריים, ואנחנו עוד הרבה שנים, ומצד שני, איך אומרים? לשוטים הנבואה. רוב ההלוואות שלנו הן 

 עכשיו אנחנו עוד לא קיבלנו החלטות סופיות, אנחנו לא מביאים,  רוצים לאזן את זה קצת.

 

  זה יהיה או אחד, או שתיים?    דובר:

 

או אחד, או שתיים. אנחנו עוד לא קיבלנו החלטות סופיות, אנחנו לא    גב' כבי שקולניק: 

 ועי. נביא את זה למליאה, זה החלטות של הצוות המקצ 

 

בסדר, זאת אומרת, כרגע את מבקשת גמישות על אותו כסף, רק     מר דודי אלון:

 גמישות בתנאים ובזמן.  

 

 בדיוק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה אין שינוי בסכום.     מר דודי אלון:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 
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 אוקיי. מי בעד אישור ההמלצה? אושר, תודה.     מר דודי אלון:

 

 אתה חייב לשאול אם יש נמנעים.    דמון: גב' דנה א

 

 היה פה רוב מלא. אני פעם ראשונה, תוותרו לי.     מר דודי אלון:

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את שינוי ההחלטה על ההלוואה. החלטה

 

 סגירת תב"רים  . 9

 

 תב"רים.    מר דודי אלון:

 

אנחנו פעמיים בשנה,  טוב, אנחנו קודם נעבור על תב"רים לסגירה.  גב' כבי שקולניק: 

הכנסות  בין ביצוע בערך, מביאים למליאה תב"רים שהסתיימו. וכמובן, הם חייבים להיות מאוזנים, 

לביצוע הוצאות. יכול להיות שלא כל התקציב נוצל, מסיבות שונות. ניסיתי לפרט בגוף ההערות את 

מנצלים את התב"ר  הסיבות בהן התב"ר לא נוצל במלואו, אבל באמת ברוב המקרים אנחנו כן

 ואנחנו אחרי שהוא מסתיים, אנחנו חייבים גם לסגור אותו בהחלטת מליאה. במלואו.

אנחנו לא חייבים להצביע על כל תב"ר ותב"ר בנפרד, אנחנו יכולים להצביע על כל התב"רים ביחד.  

ן שאלות,  אז אם אין התנגדות ואי₪.  26,657,736אנחנו סוגרים פה עכשיו תב"רים בהיקף כספי של 

 למטה, בשורה האחרונה, יש את הסך הכול. אין שאלות נוספות?  31אז... עמוד 

 

 מה זה המינוס בסוף?     מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪.   863לא ניצלנו   גב' כבי שקולניק: 
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 אבל אם הכנסנו,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא עשיתי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלי בבקשה. רק שנייה, כן,    מר דודי אלון:

 

 ידידיה רצה...     מר אלי אהרון: 

 

 אוקיי, כבי, בבקשה.    מר דודי אלון:

 

 זהו?   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

אוקיי, אז מי בעד? צריך להצביע. אוקיי, מי נגד? נמנעים? הוחלט    גב' כבי שקולניק: 

 ברוב קולות.

 

 . ₪ 26,657,736"רים בהיקף כספי של : הוחלט ברוב קולות לאשר סגירת תבהחלטה

 

 אישור תב"רים  . 10

 

 

. נעבור עליהם בזריזות אחד, 32תב"רים למליאה של היום, בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 אחד. 

? תודה. נגד?  1174קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך. מי בעד תב"ר  –נגישות שמיעה  – 1174תב"ר 

 נמנעים? 
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 נגישות שמיעה.  – 1174ת תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר אהחלטה

 

זה שני תב"רים,  היה לנו עודף תקציב של   – 130ותב"ר  665תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

מיליון ₪, עבודות פיתוח באזור התעשייה מעון. כבר כמה שנים לא נוצל, ביקשנו ממשרד הכלכלה,  

נחנו צריכים להקטין את התמ"ת, להעביר את זה לאזור התעשייה באבשלום, קיבלנו אישור לזה, וא

? תודה. נגד? נמנעים? מי בעד 665. אז מי בעד הקטנת תב"ר 130ולהגדיל את תב"ר  665התב"ר 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. 130הגדלת תב"ר 

 

 עבודות פיתוח באזור תעשיה מעון.  – 665: הוחלט פה אחד לאשר את הקטנת תב"ר החלטה

 

עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה   – 130הגדלת תב"ר  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה

 אבשלום. 

 

בית ספר יסודי חדשני. קיבלנו תוספת. אני רוצה להגיד   – 668תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

, וגם לנושאים אחרים. ואנחנו  7%שקיבלנו תקציבים מאוד יפים, לתוספות שם, גם בנייה ירוקה 

₪.  1,439,569בגין תשתיות היקפיות. אבל בינתיים, זו הגדלה של אפילו אולי נקבל עוד איזה סכום 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.668אז מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 בית ספר יסודי חדשני.  – 668: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

זה תב"ר תשתיות של שדה ניצן, השתתפות היישוב,  – 1181תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים?1181רד השיכון. מי בעד השינוי בתב"ר ומש

 

 . 1181: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה
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מבנים יבילים. זה התחייבות היישוב   10שיפוץ  –סופה  – 1221תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אתם זוכרים,   ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. דרך אגב, אם1221והחטיבה להתיישבות, מי בעד תב"ר 

עוד לא עבר אז בעבר כבר הצבענו על התב"ר הזה, אבל אנחנו מבקשים לשנות את זה, אז... כי אז 

   מקבלים את זה כתב"ר חדש. הם אז, אז אושר  משרד הפנים, לא ב

 

 שיפוץ עשרה מבנים יבילים.  –סופה  – 1221: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

ממשרד   הקמת גן ילדים. קיבלנו הגדלה -ניר עוז – 2710תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1027אלף ₪, מי בעד תב"ר  478-החינוך, ב

 

 אפשר רק שאלה? ... )מחוץ למיקרופון(  גב' רונית בן רומנו: 

 

אנחנו נחזיר בסוף מה שיישאר. אני מתנצלת שאני עושה את זה, אני    גב' כבי שקולניק: 

בנו שנחזיר, אבל מהניסיון שלי, אין מצב שזה יגמר במיליון שמונה מאות. אני כבר יודעת שהתחיי

 יודעת. 

 

 בסוף,   גב' רונית בן רומנו: 

 

בסוף בסוף בסוף, אם יישאר, נחזיר. בשביל לא לבוא אליכם עוד פעם   גב' כבי שקולניק: 

 ועוד פעם ועוד פעם.  

 

 הקמת גן ילדים.   -עוז ניר – 1027: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

זה אותו תב"ר שלא דנו עליו עדיין, של דרך המילוט. אז   – 1117תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 עוד פעם, אחרי שנדון עליו?  אולי אתם רוצים 
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 אחרי שנדון עליו.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 בסדר.    מר דודי אלון:

 

פה זה אותו תרגיל, אם אתם  –ווה הרחבת הישיבה בנ – 1030תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

זוכרים שאמרנו במליאה הקודמת. אנחנו מגדילים מקרנות, בשביל שאפשר יהיה להגיש את זה 

למשרד החינוך, בשביל שנקבל את ההקצאה ממשרד החינוך, ופה אני אומרת לכם, אני אשתדל  

יום. אני מקווה   מאוד, עד כמה שזה יהיה תלוי בי, שלא יהיה שקל מקרנות המועצה בסופו של

 שנעמוד בזה, וגם אם כן, זו תהיה חריגה באמת מינורית. 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

בתנאי  –בצורה חד משמעית, אנחנו עושים מכרז עם הקבלן וכתוב   גב' כבי שקולניק: 

שנקבל הרשאה ממשרד החינוך, עד גובה ההרשאה שנקבל ממשרד החינוך, ופשוט תצמצמו שם  

, אז מי 1030-ו 1031ני אשתדל עד כמה שתהיה לי שליטה על זה, לעמוד בזה. אז זה תב"ר עבודות, א

 ? תודה. נגד? נמנעים?  1030בעד הגדלת תב"ר 

 

 הרחבת הישיבה בנווה  – 1030: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

תודה, עד  ? תודה. נגד? נמנעים? אוקיי. 1031מי בעד הגדלת תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 כאן תב"רים. 

 

 הרחבת האולפנה בנווה  – 1031: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 )מדברים ביחד(  

 

אחד, לא שומעים. לא הצבענו עדיין, משה, נצביע אחרי  –רגע, אחד    מר דודי אלון:
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 הדיון על זה. 

 

את הדיון שהתכוונו  , בגלל שיש מקום לעשות 1117לא הצבענו על   גב' כבי שקולניק: 

 לעשות. 

 

 בסדר גמור.   גב' רונית בן רומנו: 

 

אני מבקש להעיר בפעם אולי השישית, בנושא תב"רים. כבר דיברנו   מר אריק דניאל: 

על זה כל כך הרבה פעמים. יש פה תב"רים שאנחנו ביקשנו, שאיפה שמעורבות קרנות מועצה, תהיה 

מיליון ₪,   2-קט. אני רואה פה בית ספר יסודי, גדלנו בעמודה שתגיד מה הגודל המשוער של הפרוי

 מיליון וחצי שקל, הגדלה של הנפח של הפרויקט,   –אני רואה הרחבת אולפנה  

 

 רגע, אבל,   גב' כבי שקולניק: 

 

 עוד פעם, לא ברור מלכתחילה מה הגודל.    מר אריק דניאל: 

 

יסודי , בית ספר 668תב"ר  יש לך את המסגרת של 35תסתכל, בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 יש פירוט.  חדשני, 

 

 .  35הקשבנו לך, עמוד    מר גדי ירקוני: 

 

 יש פירוט, כל תב"ר יש עמוד פירוט.   גב' כבי שקולניק: 

 

 יש לך פירוט.   35בעמוד    מר דודי אלון:

 

אנחנו סיכמנו שתהיה עמודה באותה טבלה, שתגיד מה הגודל    מר אריק דניאל: 
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 רויקט.  המשוער של הפ

 

רגע, אתה צודק שהחלטנו,   –ראינו, סליחה, תן לי רגע להסביר. א'    מר גדי ירקוני: 

 ואז שיפרנו את זה בדף שנותן הסבר לכל תב"ר, מה לא נכון? 

 

 נכון מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

חשבתי ששמעתי. ואז לכל תב"ר עכשיו, כבי מוסיפה הרבה עבודה, של    מר גדי ירקוני: 

יר למה התב"ר הזה נולד, כמה הוא אמור להיות בסוף, ומה יש בו עכשיו ומאיפה יש בו. וזה דף שמסב

 יותר טוב מהטבלה, לפי דעתנו.  

 

 זה מה שביקשנו.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה מה שביקשתם.    גב' כבי שקולניק: 

 

עליו  בסדר, צריך ללמוד את זה. תנסה לראות, בתב"ר שאתה מסתכל    מר גדי ירקוני: 

 עכשיו, תלך לדף שלו ותגיד אם זה ברור או לא, אם לא, נתקן. 

 

סוכם, קיבלתם את העמדה הזאת, גם אתה גם ניר שתתווסף עמודה.    מר אריק דניאל: 

 עכשיו, אם יש סידור אחר שהוא פחות טוב, יותר טוב, אז תגידו, אנחנו מאמצים שיטה אחרת.  

 

 לא קרה כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל אני חושב שזה לא נוח, עדיף שזה ישב כעמודה, זה כבר לא    ריק דניאל: מר א

 עבודה נוספת, זה כולה עוד עמודה. 
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 רשמתי את זה אריק, אני אבקש מניר.    מר דודי אלון:

 

בגלל שעמודה אחת לא נותנת לזה תשובה מלאה, בגלל זה עשינו ככה,     מר גדי ירקוני: 

 אבל אפשר עוד...  

 

 בסדר.   שקולניק: גב' כבי 

 

 בבקשה, אדוארד.     מר דודי אלון:

 

פשוט אני חושב שכל תב"ר עם דף שלו, עם מספר שלו וזהו, ונגמר    : אדוארד קוברסקימר 

 מספר תב"ר באותו עמוד, וזהו. במקום טבלה, זה לא... סיפור. 

 

 אבל גם טבלה, זה נוח שיהיה הכול מרוכז.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו חייבים את הטבלה, אנחנו ככה מדווחים למשרד הפנים.   ניק: גב' כבי שקול

 

 טוב, תודה, בסדר. הדברים ברורים.    מר דודי אלון:

 

 עופר בדרך?    מר גדי ירקוני: 

 

 עופר בדרך, הוא יהיה פה בשבע.     דוברת:

 

 שבע זה בעוד חמש דקות.     מר דודי אלון:

 

 מש דקות נתחיל עם דרך המילוט? אז אתם רוצים שבח   מר גדי ירקוני: 
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 גדי, אתה תציג את זה?    גב' כבי שקולניק: 

 

 לפי דעתי גם ההסעות זה די פשוט,    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, אז תלכו להצעות.      דוברת:

 

 של ההסעות,   11בוא נסגור את ההסעות. סעיף    מר דודי אלון:

 

 איזה דף?    מר גדי ירקוני: 

 

 . 43עמוד    מר דודי אלון:

 

   , 43תקשיבו, דף    מר גדי ירקוני: 

 

 ינוס יגיע, או לא?      דובר:

 

 זהו, שאני לא... ינוס אמור להגיע?    מר גדי ירקוני: 

 

 כתוב שכן.     דובר:

 

אז גם לו אנחנו צריכים לחכות. אז בואו נתחיל דרך מילוט. בגלל    מר גדי ירקוני: 

  שלשם, כנראה, אף אחד לא מגיע. 

 

 סטאטוס דרך מילוט )רננה, יואב(. 7

 

 טוב, דרך המילוט, בבקשה. גדי.    מר דודי אלון:
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אני אציג את דרך המילוט, תסלחו לי אם אני לא שולט, לא אני הייתי     מר גדי ירקוני: 

נים, אז אני אציג את דרך המילוט, אמור.  רננה חולה פתאום, ויואב קרתה שם איזו תקלה, ילדים קט

  ומשה,

 

 מי זה יואב?     דובר:

 

 יואב לברן, זה מי שמלווה את הפרויקט מטעם המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 עובד מועצה, צוער בשלטון המקומי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא חבר, חבר?     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא חבר עוד, אבל הוא גר בניר יצחק.    גב' כבי שקולניק: 

 

בניר יצחק, אחד... אפשר להגיד, יש עוד אחד צוער מאוד מנוסה  גר    מר גדי ירקוני: 

 וטוב, קיבלנו שני צוערים, מתן והוא, ומתן יושב פה, שאנחנו מאוד מבסוטים מהם, וכל הכבוד.  

אני רוצה להציג את דרך המילוט ומשה, איפה שאני טועה, תתקן אותי בסוף, בסדר? בגלל שיכול  

 להיות שאני טועה בניואנסים.

ך המילוט, היא בעצם דרך שאמורה לתת תשובה, כל אחד יקרא לה איך שזה, פעם זה היה דרך  דר

, סוגרים אותו חס 232, או מה שרוצים. זו דרך שאמורה לתת תשובה היום, למה קורה אם 23כביש 

וחלילה, או דרך שתקצר בעתיד, את המרחק מול פתחת שלום והחלוציות, בואך באר שבע, בואך 

זו בגדול הדרך, ותיכף אני אסביר את המסלול, אבל היו לנו כמה מטרות באמת לדבר  אופקים. אז

 הזה, ואתם יודעים לקרוא יותר טוב ממני. 

חקלאים שתהיה לנו, אני לא אקח על הכול. נגישות קצרה  30אז קודם כל, זו באמת יצירת מעבר דרך 

ראינו, הם דברים חשובים. אני לאופקים באר שבע, אפשרות לתוצרת חקלאית, כל הדברים האלה ש
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, ואני אגיד דרך 23או דרך המילוט, פעם דובר על דרך  23מזכיר לכם שפעם, יש את דרך השדות, ודרך 

פעם הייתה אמורה להיות הדרך שיוצאת, באמת, מאזור נווה, או באזור ההוא, ומגיעה דרך  23

 הצירים לבאר שבע. 

ים, ולאחר שהתחילו בתכנון, ובעבודה ראו שיש בעיה  הדרך הזאת, תכננו אותה לפני הרבה מאוד שנ

גדולה מאוד עם המעבר של הדרך הזאת בשטחים הצבאיים של חצרים, ושטחי האש האחרים, 

 וכמעט אין לה אפשרות, לא כזאת שיאפשרו לנו בפועל לצאת אליה.

ציג, שהיא  מצד שני, התחיל תכנון של דרך נוספת, של רעיון של דרך אחרת, שאותה אנחנו תיכף נ 

בגדול הייתה אמורה להיות דרך שהולכת, בהתחלה חשבו בדרך השדות, מגיעה לצאלים, משם או עוד 

 פעם לבאר שבע, או לאופקים, ומאופקים אשל הנשיא ובאר שבע.

כמה וכמה חלופות, נבחרה החלופה שהולכת היום בעצם,   בסופו של דבר, אחרי שאתם רואים, היו

, קצה שטחי האש, לצאלים, מגיעה לצאלים, משם מהגשר של צאלים,  בין קצה שטחי האש, מנווה

הולכת בהמשך לכביש היא הולכת לעוקף החדש של אופקים, ומהעוקף החדש של אופקים, היא 

 החדש שעושים מאופקים, אשל הנשיא מי שיודע, כבר התחילו לעשות את הדרך הזאת. 

 

 גדי, זה כביש לכל דבר?      מר אמיר פלג:

 

 תיכף אני אגיד,     ירקוני:  מר גדי

 

 ... כביש או דרך?      מר אמיר פלג:

 

 דרך, דרך. היום מדובר על דרך, אז זה דובר על כביש.    מר גדי ירקוני: 

 

 כמו דרך השדות כזה?      מר אמיר פלג:

 

 –לא, חלק מדברים על כורכר, חלק מדברים על אספלט. אשל הנשיא    מר גדי ירקוני: 

 300-אנחנו, ברור. מה שאנחנו מדברים היום, הוא על מקטע אחד וראשון של תכנון באופקים זה לא 
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 אלף ₪ של החטיבה להתיישבות.  150-אלף ₪ של המועצה, ו 150אלף ₪, 

החטיבה להתיישבות נתנה לנו, כמובן אם אנחנו נשים. הדרך הזאת, אמורה להיות דרך מצעים, היא  

ללכת באותו מסלול שאתם רואים, בסיור מתאר איזה עמוד, לא אמורה עדיין להיות כביש. זה אמור 

אתם רואים את הבהיר? זו הדרך   20-, רואים אותה מצוין, ב20תיכף אני אראה לכם, עמוד מספר 

 שאמורה להיות. אנחנו אמורים לעשות תכנון,   

 

 עד באר שבע?     מר אמיר פלג:

 

ולין באר שבע זה אופקים, אוקיי? לא, זה מטרופולין באר שבע. מטרופ   מר גדי ירקוני: 

 אני לא מתבלבל. כתוב מטרופולין באר שבע, מפני שככה זה במפות, אבל זה אופקים. 

 

 זה אופקים,    מר דודי אלון:

 

כן, ככה קוראים לזה. אנחנו היום מדברים על לעשות מכיוון נווה,    מר גדי ירקוני: 

 תכנון עד צאלים בלבד.  

 

 גדר של חבל שלום, הגדר העוקפת, על ה   מר דודי אלון:

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

זה נוסע ישר, לקראת הסוף, שישה קילומטרים אחרונים, זה מתחבר     מר דודי אלון:

 דרך השדות, מביא אותנו לצאלים, וב... 

 

  ?...כמה    דוברת:

 

 קילומטר, לדעתי.   14   מר דודי אלון:
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 כן.  ,14   מר גדי ירקוני: 

 

ומצאלים, דקה לפני שמממשיכים מצאלים, בעצם כל המטרה, משה     דודי אלון: מר

באמת תתקן אותנו אחר כך, כי אתה הכי מבין בזה, שבעצם אם יש איזושהי הסלמה ביטחונית,  

וצריך לברוח מהאזור של החלוציות, ומהאזור שלנו לחבל שלום, אפשר להגיע לצאלים, משם או 

 ם, לרביבים, או לאורים, ובעצ

 

 היא מגיעה...  היא מגיעה דרך השדות,    מר אמיר פלג:

 

 נכון, אבל היא קצת יותר רחוקה,    מר גדי ירקוני: 

 

 יותר ארוכה, יותר מפותלת.    מר דודי אלון:

 

 היא יותר ארוכה, ודרך השדות היא דרך די בעייתית,    מר גדי ירקוני: 

 

 צרה.    מר דודי אלון:

 

אנחנו רואים אותה. ועם זאת, זאת גם אפשרות, למה הולכים על  ש   מר גדי ירקוני: 

 הדרך הזאת? זו אפשרות להרחיב אותה לדרך אמיתית, אוקיי? לכביש.  

 

 סילביה רוצה משהו, בבקשה, סילביה.    מר דודי אלון:

 

יש לי שאלה לגבי כל הדרך לאורים. בדרך כלל סוגרים את הכבישים    גב' סילביה גרין: 

 וכל זה, 
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 דברי למיקרופון.     מר דודי אלון:

 

הדרך לאורים, מצאלים לאורים, בדרך כלל בגשמים, בשטפונות,    גב' סילביה גרין: 

 הכול סגור. מתכוונים לעשות שם איזה גשר או משהו כזה? 

 

הגשר, השרה אמורה להגיע הנה לביקור, הגשר גם שם בבקשה, אבל     מר גדי ירקוני: 

 שר בתקופה קצרה, על אף הצורך. לא נראה לי שיבנו לנו ג

 

 היום כשאין גשם, יש שם מים.   גב' סילביה גרין: 

 

 אני יודע, זה ביוב, לא מים. זה ביוב.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 אחד.  –רגע, אחד    מר דודי אלון:

 

ון  תנו לי לסיים ותשאלו, כיוון שאני אומר, משה, אני אתן לך ראש   מר גדי ירקוני: 

 להגיב, מבטיח. 

בחירת, אנחנו, מה בוצע עד היום, שיש לנו לפעמים ויכוח מה בוצע עד היום. אדוארד, אני אוריד לך  

 את כל הכסף שלא נתתי לך. 

 

זה בזבוז זמן, תעצור פקק... וזהו. אני חושב שזה... אני לא חושב אני   : אדוארד קוברסקימר 

 יודע. 

 

 כול להמשיך? אדוארד, אני י   מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה, בוא נתקדם.     מר דודי אלון:
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מה שבוצע עד היום, זו בחירת מתכנן תנועה, שאני לא זוכר מי הוא,    מר גדי ירקוני: 

אלף, עד  1:25אבל הוא נבחר. בוצעו מדידות בתוואי המוצע עד צאלים, תכנון מוקדם בקנה מידה של 

, זה כולל אספלט, לפי דעתי. אל תשאלו אותי באיזה  מיליון ₪ 44צאלים. אומדן שינויים לביצוע, 

רוחב, אני חייב להגיד שאני לא זוכר באיזה רוחבים וזה, אבל זה כאילו כביש. לפי דעתי זה לא כביש 

 רחב, לפי האומדן.  

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

, כמה  14-, בואו נחלק את זה לרגע ל14אנחנו לא יודעים לתת, תראו,    מר גדי ירקוני: 

 ?  14-לחלק ל 144זה 

 

 . 10.2    דובר:

 

 זה זיל הזול לכביש, זה זול לכביש.   מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר להשיג לפה תקציב ממשרד התחבורה?     גב' נעמי סלע:

 

 אני לא שומע.    מר גדי ירקוני: 

 

 נעמי, גשי למיקרופון, בבקשה.    מר דודי אלון:

 

   ואז. תנו לי לגמור,   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

למקטע הראשון, מה מתוכנן בהמשך, המשך  סיום התכנון המפורט   מר גדי ירקוני: 
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, חיכינו לתקציב שיהיה פה ולכל הדבר  2021מדידות והשלמת תכנון מוקדם, לשאר התוואי ינואר 

 הזה. דיון. 

 

שא, משה ראשון, נעמי אוקיי. אני רוצה לרשום מי רוצה לדבר בנו   מר דודי אלון:

 ויובל. אוקיי.  

 

 כמה זמן יש לכל דובר?    גב' מירב ברקאי: 

 

 לראשון רק, אחר כך זה יורד.  דקות.  5לכל דובר בנושא הזה, לפחות    מר דודי אלון:

 

 לא... חמש דקות.    גב' מירב ברקאי: 

 

 טוב.    מר דודי אלון:

 

-המועצה, היא הוצעה כבר בדרך המילוט שמעוגנת במסמכים של    מר משה טל:

, לקח מספר שנים עד שהגענו לתקצוב של זה, ואז אושרו, לפני שנתיים וחצי כבר, אושר סכום 2013

אל תדברו על כביש, תדברו על דרך.   –אלף ₪ לתכנון דרך, בפירוש של דרך. מוטי אז אמר  300של 

ים שם קודם כל כורכר, אחר כך  מתחילים בתור דרך, עוש –דרך שמתחילה, ואני זוכר שגם בועז אמר 

משיגים תקציב ממשרד הביטחון, מרחיבים, עושים שוליים ואחר כך יש אספלט, וככה הגענו, כמו  

 הדרך לשלומית עכשיו, שקיימת.

אז ככה שהדרך הזאת לא הייתה אמורה לעלות הרבה כסף, אבל התכנון היה צריך להתבצע. ההצעה  

אלף ₪, אני זוכר. אני יודע אחר כך, ממה שאני שומע   220ל של המהנדס שהציע את התכנון, דיבר ע

מהצד, שזה הורחב לו אחר כך, דיברו איתו כבר על דרך ראשית, דרך בינעירונית, זו לא הדרך שדובר 

 בה. 

אפשר עליה  דרך המילוט שאנחנו התכוונו אליה, ושעליה ביקשנו גם את התקציב, זו הייתה הדרך ש

, נוסעים ישר לצאלים, 232 -בת מדרך השדות, אבל דרך שאם יש משהו משהו אולי משופר יותר קצ
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שם עולים על דרך אורים ויוצאים החוצה. וזה נסחב ונסחב, מעל שנה וחצי. לפני שנה וחצי הייתה לי 

ישיבה עם ניר, רננה, יואב ואחרים. הוא קיבל את כל המידע, ואפילו נאמר, חשבתי שהוא מבין את 

יציאות החוצה ורק לנו אין, הוא אמר שהוא יטפל בזה. מבטחים, באוהד, יש הכול, שלכל יישוב ב

אחר כך, הוא כנראה דיבר וקיבל הנחיות אחרות, ומאז, גם הזכרתי לו, באחת מהמליאות אני עצרתי 

תגיד, למה לא מתחילים בתכנון? אז  –אותו ושאלתי אותו, כשהוא הלך לשירותים, אז שאלתי אותו 

 כל מיני בעיות, יש כבישים, אז עזבתי והלכתי. ... יש –הוא אמר 

בסופו של דבר, לאחר לחץ, בוצע תכנון ראשוני בלבד, ואני יודע שעד לאתמול, יום ראשון בבוקר,  

המהנדס לא קיבל אישור לעשות את ההשלמה. עכשיו, לא צריך לתכנן כביש בינעירוני, הוא צריך  

ורך במעברי מים, זה השטחים החקלאיים שם של מושב לתכנן דרך עירונית. לפי דעתי, אין שם שום צ

דקל, שעכשיו יהפוך, אני חושב, ליישוב קבוע ועד דרך השדות, ומשם כל זה נראה לי סיפור, שהגיע 

הזמן שנגמור את זה, עם מצעים כבר. וגם אז רננה אמרה לניר, שהיא יודעת שמפיקוד העורף ישמחו  

ש הרבה מקורות, גם מהקרן הקיימת, אני יודע את זה  לעזור לזה, שמהחטיבה ישמחו לעזור, שי

 ממקור אישי שלי, שהיו שמחים לעזור לזה. זה...  

 

הזה לתכנון, זה של הדרך  בעצם מה שעכשיו אנחנו מאשרים, בתב"ר    מר דודי אלון:

 הזאת בדיוק. . 

 

ני  התב"ר. זה תב"ר שני עכשיו. אושר ביו 2018לא, זה אושר כבר ביוני    מר משה טל:

, ולכן גם יצא המכרז והכול, ואולי גם לא נוצל לגמרי. עכשיו, בקשר לכל ההצעות כאן, אני יודע  2018

מידיעה שלי, אני אגלה לכם, זה כבר לא סוד, אני בזמנו פניתי למבקר המדינה, ידעתי שהמועצה לא  

, היה . ראש המועצה האחרון שפנה למשרד התחבורה23תפעל ולא תעשה שום דבר בקשר לכביש 

אורי נעמתי, והוא קיבל תשובה מאוד קנטרנית, שאין הצדקה להוצאה כספית כזאת, לחיבור בין 

 חצרי לצאלים. זה ההסבר שלהם.

שנה, ומעולם לא דובר על כך  40, אני מלווה את הנושא הזה כבר כמעט 95-לי יש כאן מכתבים עוד מ

 ששטחי אש מפריעים, או שיש בעיות אחרות. 

מיד, טעות גם אולי שלי, שהצגנו את זה בתור פתרון לחבל שלום. אבל למעשה, דרך הטעות הייתה ת
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, עכשיו זה תמ"א 3, שדרך אגב הוא לא בוטל, זה היה תמ"א 23מקשרת לבאר שבע שתהיה, על כביש 

 , במפה הגדולה זה מופיע שם למטה מאוד ברור,  42

 

 משה,    מר דודי אלון:

 

 רגע, אני מקצר.     מר משה טל:

 

 רק תגיע לשורה התחתונה, כי יש לנו עוד שתי דקות.     מר דודי אלון:

 

השורה האחרונה, שקודם כל צריך לבצע את דרך המילוט כפי     מר משה טל:

שהוגדרה. לא צריכים את כל התקציבים האלה, לא צריך שם, לפי דעתי, לא מעבירים מים ולא הכול,  

מד להחלטה של המליאה בזמנו, זה דבר אחד. דבר שני,  ולא לתכנן דרך בינעירונית שם. צריך להיצ

אם רוצים ליצור קשר עם באר שבע, שזה יכול להיות בשלב אחר, אז לא הולכים לדרך שצריכים עוד 

על יוסף גור. נתתי מפה כזאת,   81אישור לתוואי בכלל. שם יש לנו תוואי מאושר כבר, שאושרר בשנת 

 גם לניר.

 

 ת המפה הזאת אצל ניר, ראיתי א   מר דודי אלון:

 

 נכון.    מר משה טל:

 

לדעתי זה כשימית עוד הייתה קיימת, ואולי חשבו שיהיו עוד המון    מר דודי אלון:

 יישובים, ולכן צריך עוד דרך. אני לא בטוח שזה רלוונטי היום. 

 

היה אשרור כבר, שמע,   81-היה, כשב 76 -סליחה, לא, לא, לא. זה ב    מר משה טל:

 בנושא הזה, איציק בר לצערי כבר עזב את התפקיד, אני כבר...  81-עם איציק בר, באני 
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 תגיע לסיום.    מר דודי אלון:

 

זו דרך שמה שאני ביקשתי במכתב, שלא נקרא אגב, אנשים הסתכלו     מר משה טל:

 עליו, אבל זה מה שכתב גם בדיון, שאני חושב שהמועצה, במקום להתמקד בתוואי חדשים, היא

אתה  –צריכה לבקש בשלב ראשון, המלצה ממשרד המנכ"ל של מישהו מאוד בכיר עכשיו שאמר 

רוצה שיתייחסו לזה ברצינות? תציעו תכנון של זה, קודם כל. תציעו תכנון. אז צריך לבקש מהם 

קילומטר. אני נסעתי שם עם  14תכנון, של הקטע הזה בלבד. זה מצאלים לחצרים, זה מקסימום 

 כבר כמה פעמים בדרך הזאת, ונוסעים שם חופשי. אן שליוהו

 

משה, מה אתה מבקש כרגע לעשות בנוגע להצעה הספציפית של     מר דודי אלון:

 התב"ר הזה? 

 

צאלים, והוא לא  –התב"ר הזה הוגש בתור דרך מילוט של חבל שלום    מר משה טל:

די, זה התחיל עוד עם חיים,  מיועד לכל התוכניות האלה. אני יודע שזה לא, אני לא מאשים את ג

שהתחילו בכל החלומות האלה, לאופקים ולכל. זה לא מקצר לאף אחד שום דבר, זה לא תורם שום  

 דבר לאף אחד,  

 

 אתה מסכים שצריך רק את צאלים.    מר דודי אלון:

 

 לא! ...     דוברת:

 

 אתה מסכים שצריך רק עד צאלים.    מר דודי אלון:

 

, אלף החדשים 300 -לים זה כבר קיים, אני מדבר על העד צא   מר משה טל:

-שישתמשו בהם בשם דרך מילוט לחבל שלום, לאופקים זה לא דרך מילוט לחבל שלום. עכשיו מה 

אלף ₪, אבל היתרה צריכה להיות   80 -אלף ₪ האלה, יש אולי גזירה שצריכים להשתמש ב 300
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 לטובת דרך המילוט לצאלים. ולא...

 )מדברים ביחד(  

 

דרך המילוט, כפי שמוגדרת בכל המסמכים של המועצה. החל    מר משה טל:

  מהמליאה,

 

 רגע שנייה, אנחנו רוצים לסיים.    מר דודי אלון:

 

אנחנו מדברים על דרך שמקשרת בין חבל שלום לצאלים, לא מדברת     מר משה טל:

 על אופקים בכלל, לא מדברת על שום דבר אחר. זו דרך מילוט.

גם פה, לא מופיעה כאן דרך מילוט, מופיעה כאן חלופה ליישובי אשכול. עכשיו, עוד דבר שאני  עכשיו, 

 רוצה להעיר, 

 

רגע, משה, שנייה, רובנו כאן לא מבינים משהו, אז בוא רגע ננסה     מר דודי אלון:

 להבין. 

 

 אני אסביר לך.     מר משה טל:

 

זה רננה, חבל שבאמת הם לא הגיעו רגע, אני מבין, וגם הסבירו את    מר דודי אלון:

 לכאן,  

 

 חבל מאוד.     מר אמיר פלג:

 

 קורה.    מר דודי אלון:

 

 לא...     מר אמיר פלג:
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 ,  2018התב"ר אושר ביוני    מר משה טל:

 

 משה.    מר דודי אלון:

 

 זה דבר שאסור היה לעשות.    מר משה טל:

 

אתה אומר שצריך לתכנן את הדרך   – משה, אני שואל שאלה פשוטה   מר דודי אלון:

 מחבל שלום, לצאלים, הבנתי נכון? 

 

 להשלים את זה כבר מזמן, כן.    מר משה טל:

 

 זה מה שמדברים פה.     מר דודי אלון:

 

 לא, לא מדברים פה.     מר משה טל:

 

 כן, כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

, תקשיבו, היה מכרז לא צריך היה את זה בכלל. תקשיבו עכשיו   מר משה טל:

למתכננים, היה לנו סיור שם עם אנשי שמורות הטבע, סיירנו כבר בדרך, נבחר תוואי כבר, הוא וכבר  

 עשה את התכנון הראשוני ועצרו אותו, בגלל שרצו להשאיר כסף לכל הדברים האחרים. 

 

אתה רוצה לא לאשר כרגע את מה שמופיע פה, ולקחת את זה עוד     מר דודי אלון:

  עם לדיון בתוך המועצה ולחזור אחר כך?פ

 

 זו לא דרך מילוט, זו דרך חלופית לבאר שבע, אני מדבר,    מר משה טל:
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   אז בוא נעצור את זה,    מר דודי אלון:

 

חבר'ה, מה שמוצג פה, אני הרחבתי  חבר'ה, סליחה, תן לי לעזור לך.    מר גדי ירקוני: 

אלף ₪, אושר מאה,  300תכנון, שעולה  –ד צומת צאלים קצת, מה שמוצג פה, בקשה למליאה, זה ע

לא משנה, אפשר לקרוא לזה דרך מילוט, רגע, אני אקשיב, אפשר לקרוא לזה דרך מילוט, ואפשר  

 לקרוא לזה דרך משה, או דרך גדי, זה אותו הדבר.  

 

 אלף ₪.   600אבל זה כבר    מר משה טל:

 

 בכלל שזה אותו תוואי.  עד צאלים אין לנו ויכוח    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אני מדבר עכשיו על התב"ר הזה,    מר משה טל:

 

 רגע,    גב' דנה אדמון: 

 

 אושר תב"ר שלא השתמשו בו.    מר משה טל:

 

 הוא לא יספיק.    מר גדי ירקוני: 

 

צאלים? אמירה   –אלף ₪ זה לקטע חבל שלום  600הבנתי, אז עכשיו    מר משה טל:

 ברורה? 

 

 כן.    לון:מר דודי א

 

 זה לקטע הזה.    מר משה טל:
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 כן.    מר דודי אלון:

 

 אין לי שאלות.     מר משה טל:

 

 תודה רבה.    מר דודי אלון:

 

 שיהיה ברור אבל שזה לקטע הזה.    מר משה טל:

 

 זה התכנון.    מר דודי אלון:

 

 לא, אני הבנתי,     מר משה טל:

 

 ה הזאת. משה מרוצה. יש לנו הישג במליא   מר דודי אלון:

 

 אלף ₪, שזה לא קשור לזה.  80אני הבנתי שפה חסרים    מר משה טל:

 

 אלף ₪ זה עד,   300   מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪.   600זה כבר    מר משה טל:

 

 רגע, רגע, שנייה.     מר דודי אלון:

 

   ,2020 -הקצבה חדשה כבר, ב 150לא, זה לא אותם שלוש מאות, זה    מר משה טל:

 )מדברים ביחד(  
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  2018-רגע, אני רוצה להבהיר, יש פה אחיזת עיניים. תקשיב דודי, ב   מר משה טל:

 ... מהחטיבה להתיישבות. אלף  150אושר תב"ר שהיה 

 

 . 300-, מגיעים ל150ועכשיו מוסיפים עוד    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    מר משה טל:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

של המועצה, ואז זה  150-היו מותנים ב 150 -אבל לא, לא, לא, הכן,    מר משה טל:

 ,  150של החטיבה,  150, ועכשיו עוד פעם  300היה 

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן, כן.    מר משה טל:

 

 של המועצה, עכשיו,  150פעם שעברה שמנו    מר גדי ירקוני: 

 

, ועכשיו זה עוד 300, זה 2018ר ביוני אז המועצה אישרה את זה בתב"   מר משה טל:

 .  300תב"ר, זה עוד פעם 

 

כספי מועצה, יצאו   150 -אלף  ₪  300 –משה, כבי אומרת וגדי אומר    מר דודי אלון:

אלף ₪? הדיון הסתיים  300נוספים, חטיבה להתיישבות. עושה שכל?  150חלקם, ימשיכו לצאת. 

 בנושא הזה. בבקשה, דנה.  

 

 היו שני תב"רים בשם הזה.    מר משה טל:
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 לא משנה, זה אותו דבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 , ועכשיו אחד, אחד. הם מתאספים לנושא אחד? 2018אחד ביוני    מר משה טל:

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 כן. זה כתוב לך .     מר משה טל:

 

 כתוב לי, משה כתוב לי, אני דואג לזה אישית.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי, מאה אחוז.     שה טל:מר מ

 

 דנה, בבקשה. תודה משה.     מר דודי אלון:

 

, למה  2018השאלה היחידה שלי, אם משה אמר שהתב"ר אושר ביוני    גב' דנה אדמון: 

 אנחנו צריכים לאשר אותו שוב? זאת השאלה היחידה שלי. 

 

 אני אסביר, אני, אני. חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, גדי מסביר.     מר דודי אלון:

 

אני מסביר, ואולי אני אסביר פעם אחת בסדר. חבר'ה, תב"ר אתם     מר גדי ירקוני: 

-זוכרים, לפני רגע ראינו, אפשר לאשר אותם במקטעים. פעם אחת סכום א', אחרי זה סכום ב'. ב

 אלף ₪ בזכות משה של כסף מועצתי. 150, אישרנו 2018

אלף ₪,    150סף שקיבלנו מהחטיבה להתיישבות, זה עוד עכשיו, היום, אנחנו לוקחים את הכ
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 לאותו מקטע,  300ומוסיפים אותו לאותו תב"ר, וביחד זה יוצא 

 

של תכנון, עד צאלים, בא לציון גואל. תודה. יובל רצה לדבר, משה,    מר דודי אלון:

 רגע, יובל, בבקשה.  

 

ר על איזה כבישים  קודם כל, אם הייתי לוחש לשרת התחבורה כב   מר יובל בר:

לבנות, כמובן שהייתי ממליץ על כל כביש באזור שלנו, גם לבאר שבע, גם לאופקים, וגם זה, כבישים 

 זה תמיד טוב, אבל כנראה לא יקשיבו לי.

גם אמרתי, אני לא זוכר אם במליאות קודמות, שביום שיגזרו את הסרט לכביש האמור, אני אהיה 

עלו, למרות שאני אסע על הכביש הזה רק בתור תייר. אבל צריך  שם ליד משה טל, לאות הערכה לפו

לזכור שהמשימה שלנו, העיקרית, פה אנחנו מאשרים תב"ר רק לתכנון לכביש הזה. צריך לזכור, לא  

אישרנו לו כבר את הכביש. ביום שאני אבוא לגזור את הסרט, אני מקווה שאני לא אהיה כבר בבית  

 אבות או משהו. 

, על כל קטעיו. וגם בזה, אני יכול להגיד מה אני חושב,  232שלנו היא כביש  המשימה הראשונה

שהקטע, עוד פעם, קטע שאני לא נוסע עליו יותר מדי, עד לדרומית לצומת מגן, זה הקטע החשוב. 

 צומת צה"ל, ואחר גם צומת גמא.  –אחר כך יש רעים 

מאות, אם לא מיליארדים. לשם אנחנו חשוב, יעלה לא מיליונים, אני חושב שזה בסדר גודל כבר של 

צריכים לכוון בביצוע. מבחינת התכנון, ברגע שאישרנו את התכנון לכביש, לדרך המילוט, או הלוואי  

אם יבוא כסף ממקור אחר,  –שתהיה הרבה יותר מדרך מילוט, אנחנו צריכים לנוח ברגע הזה, ולהגיד 

סדר היום, כי זה עולה כל פעם מחדש. אני נברך עליו, אבל אנחנו חייבים להוריד את זה קצת מ

מקווה מאוד שמשה טל יקבל את מה שאמרו פה על התכנון. מאשרים את התכנון, גם אם זה יעלה  

, והוא בהרבה יותר 232יותר, ונצטרך להוסיף יותר, אבל מפה אנחנו צריכים להתרכז בביצוע של 

 מהכביש הזה.  

 

 משהו נוסף?  תודה יובל, תודה. משה,   מר דודי אלון:
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 כן, אני מוחה על כך, אני,     מר משה טל:

 

 יש פה חברים שממתינים, פשוט, להציג את הדו"ח, אז,    מר דודי אלון:

 

אלף ₪ האלה   600-אני הבנתי, אולי אני קשה הבנה, שמתוך ה   מר משה טל:

 שאושרו, 

 

 . 300   מר דודי אלון:

 

 ה, , אז מה שהמועצ300-ו 300   מר משה טל:

 

 אחד.   300לא, רק    מר דודי אלון:

 

 אושרו?  600   מר משה טל:

 

 . 150 – 150אחד,  300   מר דודי אלון:

 

כבר אושר. זה היה משולב, כמו שהכול משולב,  2018-לא, היה גם ב   מר משה טל:

  .150+150אלף ₪ שם.  300אלף ₪. על כך היה  300אלף שלה לטובת הדבר,  150המועצה אישרה 

 

 לא.  גב' מירב ברקאי: 

 

 ?קראת את הדפים האלה    דובר:

 

 אני קראתי טוב.     מר משה טל:
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משה, אני מבקש לעצור את הדיון, יש כרגע תכנון עד צאלים, בסך של     מר דודי אלון:

 אלף ש"ח, ובוא נעצור את זה כרגע.  300

 

שני תב"רים,   יש כאן חשבון של שלום עליכם, עם התב"רים האלה.   מר משה טל:

 אלף ₪,   300של 

 

משה, תעצור, אי אפשר. איבדת אותנו. די, תודה. משה, באמת תודה.    מר דודי אלון:

 הלאה, בקשה. מישהו עוד רצה להגיד משהו בנושא? נושא הבא. 

 

 אני רוצה שנייה להגיד, דודי?   מר רביבו קובי: 

 

 כן?    מר דודי אלון:

 

   שנייה, דקה.  מר רביבו קובי: 

 

 בבקשה, רביבו והצבעה על התב"ר. משה, שב, תודה.     מר דודי אלון:

 

ממש דקה. אני רוצה, קודם כל כאילו, עם כל זה שאנחנו ככה בוחשים    מר רביבו קובי: 

בזה, ושומעים את הקול של משה כבר בחלומות, אבל זו גם הזכות שלו. זאת אומרת, הוא בא והוא 

 , וזה יישר כוח גדול למשה.עושה את העבודה שהוא מאמין בה

מצוין. אני לתוואי הזה, הכול  300, כן שלוש מאות, מה שאושר 300-עכשיו, אני לא נכנס עכשיו ל

חשוב לי כן לענות ליובל. אני חושב שהאמירה של אני לא יודע אם אני אסע לשם בתור תייר, או שאני  

נכונה, בסופו של דבר, אנחנו מועצה  היא  אסע בסופו של דבר אך ורק בקטע הראשון, לא יודע כמה

אחת, שצריך לדאוג גם לדרום שלה, וגם לצפון שלה, כל אחד איפה שהוא נוסע יותר, ואיפה שהוא גר  

יותר. אני חושב שגם לדרום המועצה, חייב שתהיה נגישות קלה יותר, ומהירה יותר. אתה מגיע 

 לנתיבות תוך רבע שעה, ואני...
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 אם אני הייתי מחליט, אמרתי, ש   מר יובל בר:

 

לא, בסדר. אז אני אומר, כאילו זה לא היה, זה היה נשמע כזה לא,   מר רביבו קובי: 

 בעיניי פחות אהבתי לשמוע את זה.

דבר שני, אני יודע ברמה היישובית, כל פרויקט שיש לו תכנון, מתישהו נפתח חלון הזדמנות. יש לך  

ל סתם לחלום. אז בעיניי, מי שלא חולם ולא מתכנן  תכנון? אתה מקבל. אין לך תכנון? אתה יכו

באמת, לא סתם חולם כי יאללה, בוא נסמן וי ושמשה יהיה בשקט, זו לא הנקודה. הנקודה היא  

שיהיה איזשהו תכנון אמיתי למועצה, כי זה בסופו של בר, יפתח גם את המועצה, ויהפוך אותנו  

 סביר. מפריפריה שהיא חור עולם, למשהו שהוא קצת יותר  

 

מילים כדורבנות, מסכים עם כל מילה. לפחות יהיה אפשר לצאת    מר דודי אלון:

בבטחה עד לצאלים ומשמה. מי בעד התב"ר? בבקשה כבי. יש מתנגדים? אין. אוקיי, אושר. נושא  

 הבא.  

 

 דרך מילוט מחבל שלום.  –  1117: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 ר להנהלת החברה הכלכלית )מועמדים(בחירת נציג ציבו. 13

 

בחירת נציג ציבור להנהלת החברה הכלכלית. אנחנו נחזור   – 13סעיף    מר דודי אלון:

יש לנו כאן שלושה חברים לנציג ציבור  עופר פה. אליו, כי הם פה. כי היה קצת שינוי, אנחנו גמישים. 

 דני, תודה.   בבקשה, מי הראשון שמופיע? שיעלה. בבקשה –חברה כלכלית  –

 

 ערב טוב, להציג את עצמי?   מר דני קסטנבאום: 

 

אנחנו מוסיפים כרגע נציג ציבור להנהלת החברה הכלכלית. יש    מר דודי אלון:
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שלושה מועמדים שהגיעו למליאה, נשמע אותם, את שלושתם יחד, אחר כך הם יצאו ואנחנו נבחר  

 ונעדכן אותם.  

 

ראים דני קסטנבאום, ואני חבר קיבוץ סופה. אני עובד  אוקיי, לי קו  מר דני קסטנבאום: 

עכשיו בתור מנהל העסקים בסופה, ומזכיר גזבר מושב יתד. שאר הדברים בקורות החיים. יש לי 

ניסיון גם ציבורי, גם ניהולי, באגודות, בתיאטרון הנגב ובעוד דברים, ואני מעוניין, כאילו, לתרום לכל  

לכלית. שאלות ספציפיות, מעבר למה שכתוב בקורות  דירקטור בחברה הכהמועצה בתפקיד, בתור 

  החיים?

 

 )... מחוץ למיקופון(     דובר:

 

 לא חבר ועד הנהלה במושב יתד. לא חבר, אני רק נציג. בעל התפקיד,    מר דני קסטנבאום: 

 

ו  אין בעיה עם נציג ציבור בחברה כלכלית, לבין חברות בוועד כזה א   מר דודי אלון:

 אחר, זה לא חברי מליאה.  

 

 בקיבוץ, לא חבר הוועד,  אלא רק משתתף.    מר דני קסטנבאום: 

 

 אין עם זה שום בעיה.     מר דודי אלון:

 

 שאלות? הבהרות?    מר דני קסטנבאום: 

 

 תודה לדני.    מר דודי אלון:

 

במקור  . ערב טוב, תודה על ההזדמנות, אני חבר בשדה ניצן, בהרחבה  ינס: גרמר גוסטבו 

בנינו  2011-, כשעזבתי את הקיבוץ. תושב האזור יש"ע עין הבשור, ומ93אני עליתי לניר יצחק עד שנת 
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 את ביתנו בשדה ניצן. לך תדע מה קורה איתו עכשיו.

עסקי. הייתי המנהל הראשון של פוליסק בברזיל,   –כלכלי  –הניסיון שלי הוא בעיקר בתחום הניהולי 

טכנולוגית באופקים, מנהל כספים של חברת הייטק בחיפה. היום אני כבר  מנהל כספים של החממה ה

אורים. בתחומי ההתנדבות אני סיימתי שמונה שנים של  –שבע שנים מנהל שיווק בינלאומי בנועם 

ברזיל. זו הדרך   –התנדבות בפעמונים, ואני מנטור גם בקרן שמש, וגם חבר לשכת המסחר ישראל 

 י אשמח שיבחרו בי, תודה. שלי לתרום לקהילה. אז אנ

 

 רק אני מודיע שיהודית יצאה החוצה, תודה.    מר דודי אלון:

 

סוג של  טעם לפגם בעיניי, אבל זה עניין פרסונאלי לגמרי. סליחה.    :מר אלון וולוז'ני

לא, פשוט יש אי נוחות, כשאתה מציג מול אנשים שמציגים, אז תן להם את הכבוד שלהם, את 

 הריספקט. 

טוב, עמדתי פה לפני שבועיים, אז מי שלא שמע, אני אציג את עצמי שוב. אלון וולוז'ני, תושב עין   ערב

הבשור. כיוון שפעם שעברה קיבלתי צעקות, אז אני במקור מקיבוץ נירים, זאת אומרת שאני סדר  

ראשון ילדים, אני בוגר תואר  4שנה באזור, עם נדידה של עשר שנים לתל אביב. נשוי,  35גודל של 

 בניהול, בוגר תואר שני במנהל עסקים של תל אביב. עברתי קורס דירקטורים. 

השנים האחרונות, מלבד לגדל ילדים ומשפחה ובית, אני עוסק  בעולם העסקי, דרך חברת  15במהלך 

אלטל, התפקיד הנוכחי שלי זה סמנכ"ל שיווק בחברת אלטל, שמקשר בין החברה לבין אלטא, מבית  

 ירית, אחראי על התוכנית השיווקית של כל אלטל בכל העולם הזה.התעשייה האוו

התנדבתי במסגרת התפקידים האחרונים, קצת אחרי צוק איתן, במסגרת ההנהגה ההורית של יובלי  

הבשור דאז. אני חושב שהתפקיד של דירקטור הוא תפקיד של שליחות, אמר את זה פה קודמי, אני 

ום, לתרום דרך החברה הכלכלית, שאני חושב שהיא חלק מרכזי מתחבר לזה מכל הלב. אני רוצה לתר

ביכולת שלנו לפתח את האזור. אני חושב שיש לי מה לתרום בעולם העסקי, אני חושב שיש לי מה 

הציבורי בתוך הדירקטוריון של החברה. אין לי הרבה זמן, ואני   Say-לתרום בעולם של הפיקוח וה

חושב שזו המהות, וזה העתיד, וזה העתיד של ילדינו. וחשוב לי בוחר כן להשקיע אותו כאן, כי אני 

 מאוד לתרום מהזמן שלי. 
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כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, הבחירה שלכם קשה, המועמדים פה כולם ראויים, ואני רוצה 

  להגיד לכם תודה רבה על ההזדמנות.

 

ו, תודה דני, תודה אלון. יש עוד מישהו? לא, סיימנו. תודה גוסטב   מר דודי אלון:

 תודה אלון, באמת תודה על הזמן שלכם. 

 

 מי לא הגיע?     דובר:

 

היה אמור להגיע בחור נוסף, היה מועמד רביעי, הסיר את המועמדות.     מר דודי אלון:

 תודה. בבקשה, רונית.  

 

אני חייבת להגיד שאני לא מבינה משהו עקרוני, ואולי זו שאלה זה,   גב' רונית בן רומנו: 

ני כן רוצה לשאול אותה, כי אני אישית רואה פה, אני פשוט לא מבינה, יש פה מועמדים מצוינים,  וא

ואני באמת לא מבינה למה אנחנו מגבילים את עצמנו לאחד? אם יש אפשרות לענות לי על זה, כי אני 

א  לפחות מכירה שניים מהם, והם מצויינים. ואני רואה שגם השלישי לא נופל בערכו. אז למה ל

 להשתמש במשאבים של האזור, אם הם רוצים להתנדב ולתרום? 

 

 כי זה מוגדר בצורה מאוד ברורה.    גב' דנה אדמון: 

 

, חבר'ה, שנייה אני אסביר הדירקטוריוןאני אתן תשובה, וחברי   מר עופר מימון: 

 לכם, זו תשובה מאוד פשוטה. 

 

 עופר יענה.    מר דודי אלון:

 

נבחרי ציבור, כשאחד מהם זה ראש המועצה,  1/3מדבר על החוק   מר עופר מימון: 

עובדי מועצה, במקרה שלנו יפה, כבי וניר   1/3השני זה הסגן ואחד חבר מליאה, ראובן פה מאחורינו. 
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נציגי דיבור זה תושבים, תושבי המועצה, בעברית. כרגע, הרעיון הוא  נציגי ציבור.  1/3-המנכ"ל, ו

, זה יכול להיות שלושה, שלושה, שלושה.  2,2,2, זה יכול להיות 1/3,1/3,1/3שיהיו איזונים, זה 

 1/3, 1/3, 1/3במקרה הזה, שיהיה  210מינימום חמישה, ואפשר גם מאתיים, בסדר? העיקר שיהיה, 

 יתחלק בשלוש. אבל מינימום חמישה.

החליף את במקרה שלנו כרגע, מאחר וניר היה נציג ציבור, ברעים, והוא נבחר להיות מנכ"ל, בעצם 

מורדי, נוצר חוסר איזון, ומתוך שלושה נציגי ציבור, יש רק שניים. כרגע זה אלי יעיש, אחד מהם,  

 שלומית פלוטקין, מכירים את כולם? אני לא יודע, ועכשיו בעצם צריך למלא את השלישי.

גם  הדירקטוריוןאז תיאורטית, אפשר לקחת שניים, אבל זה אומר שצריך עכשיו להגדיל את 

 מגזר של נציגי הציבור. זה אומר, עוד חבר מליאה, זה אומר עוד עובד מועצה, ב

 

 מעולה עופר, חבר'ה, זזה ברור?    מר דודי אלון:

 

רת שאם לא נעשה את זה, אנחנו מפסידים. צריך לחשוב על  אני אומ  גב' רונית בן רומנו: 

 זה... 

 

 יכול להפנות אתכם ל...  החוק מדבר על שליש, שליש, שליש. אני  מר עופר מימון: 

 

 אנחנו יכולים לשנות את זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא.    מר עופר מימון: 

 

 אם אנחנו רוצים ארבעה?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה לא הדיון עכשיו, וזה לא על סדר היום. בבקשה, דנה,    מר דודי אלון:

 

 אני אומר,   מר עופר מימון: 
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 זה לא קשור.  גב' כבי שקולניק: 

 

 בבקשה, דנה.   חבר'ה,    מר דודי אלון:

 

 אנחנו מפסידים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

אני חושבת שיכול להיות שאת צודקת, ואם אנחנו רוצים לעשות את     גב' דנה אדמון: 

זה בצורה מסודרת, אז אנחנו נקבל היום אחד, ונבקש להעלות לסדר היום הגדלה של נציגות בחברה  

 ת, וברגע שנחליט את זה, אנחנו נשמור את השניים האלה כאופציה, ונבקש, הכלכלי

 

אני לא חושב, דנה, שאנחנו צריכים בדיון הזה לדבר על הגדלה של     מר דודי אלון:

 נציגים, כי הגיעו נציגים טובים. 

 

 זה בדיוק מה שאמרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש איזה,    מר דודי אלון:

 

זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי שהיום אנחנו נקבל אחד, ואם רונית    גב' דנה אדמון: 

 תואיל בטובה, תשלח לנו הצעה לסדר היום, ואנחנו נדון בזה. 

 

 אוקיי, מקובל. בבקשה, אלי?    מר דודי אלון:

 

 רונית תואיל בטובה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא שומעים אותך, תבוא למיקרופון.    מר דודי אלון:
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בואו תראו, הרי אנחנו כולנו רוצים את טובת המועצה. רוצים     אלי אהרון:  מר

שהחברה הכלכלית הזאת תמריא, וסוף סוף תביא אותנו למקומות אחרים מהמקום שבו היא נמצאת 

 כרגע. 

חוק, אני לא בא לבקש לשנות את החוק. האם יש אפשרות לבחור   –אני הייתי מציע, אוקיי, חוק 

 שקיפים? שיוכלו לסייע בעצות, באני לא יודע מה.אחד, ושניים כמ

 

 זה לסבך.    גב' מזל ערוסי:

 

 חבר'ה, חבר'ה, אנחנו צריכים,    מר גדי ירקוני: 

 

תנסו לחשוב מחוץ לקופסא. לא כל הזמן חוק, חוק, חוק. יש גם משהו     מר אלי אהרון: 

תוך מסגרות שאתם לא יודעים  שהוא טוב לכולנו, טוב לכל התושבים, תפסיקו להגביל את עצמכם ב

איך לצאת מהן. בואו ננצל שלושה, אני אומר לכם, אני שמעתי אותם, לא מכיר אותם באופן אישי, 

  אבל הרושם שאני קיבלתי מהם, שכל אחד מהם בנפרד, יכול לתרום לנו. ושיתרום לנו. 

 

די לא עובדות  חבר'ה, בוועדה גם צריך גודל מסוים. וועדות גדולות מ   מר גדי ירקוני: 

נכון. אני חושב, חבר'ה, לשמחתי יש לנו פה הרבה אנשים טובים במועצה. אני לא אומר את זה רק 

אנשים, זה כבר   12בנושא הזה. ואני חושב שהוועדות, אני לא בעד וועדות גדולות מדי. ועדות של 

כשיו, שיש לנו ועדות ועדות גדולות, שקשה לנהל אותן, קשה לעשות איתן דין ודברים. אנחנו רואים ע

יש לנו שלושה טובים, נבחר אחד שאנחנו חושבים שהוא   –גדולות, לאיפה זה מגיע חלקן, ואני מציע 

 יותר טוב, לשאר נראה, יהיו תפקידים בהמשך. אני אומר באמת, לא נגד אף אחד מהם. 

 

 . תודה. צפניה ונועם, ואז אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נועם   מר דודי אלון:

 

תראו, לכולנו יש ניסיון לא מועט בניהול ופאנלים. פאנל עם תשע    מר גדי ירקוני: 
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נוכחים, זה פאנל לא קל. להוסיף עוד שלושה, זה הופך אותו למסורבל וכן הלאה. ההמלצה שלי,  

שנקבל אחד, ואת השניים האחרים, אפשר שהם יהיו משקיפים, והם יתנו מחוכמתם ויתרמו 

 ניהול ישיבות, והוא... פאנל של תשעה אנשים, הוא פאנל לא קל לבמסגרת הנוספת. 

 

תודה. צפניה? גם יש מספיק מה להתנדב במקומות נוספים, חברים.     מר דודי אלון:

 אין לך מה לומר? אוקיי, נעבור להצבעה. ככה, שנייה, כן אריק, בבקשה?  

 

 גדי, או של מישהו.  חשוב לי לשמוע מה ההמלצות של עופר, או של  מר אריק דניאל: 

 

לפי קורות החיים פה, של שלושת האנשים, שלושתם אנשים    מר צפניה משה: 

מרשימים בעלי ניסיון. לכן אולי כדאי שכל אחד מהם יגיד מה הערך המוסף שהוא רוצה להביא פה  

 אמרו. אבל... טוב, לא יודע להכריע כרגע, פשוט.  –לנקודה? אמרו? אוקיי, אמרו 

 

שאלה טובה, גם אפשר להתרשם. חלקנו גם מכירים את חלקם, זה     ון:מר דודי אל

 לחלקנו יותר קל לבחור, או פחות. יש לנו מזל טוב, כולם טובים.

 

 אני מבקש להעלות את ההצעה שלי להצבעה.     מר אלי אהרון: 

 

חברים, אם אתם רוצים לשמוע מה אני חושב, מה גדי, תשאלו, אני    מר עופר מימון: 

כם. אני לא מתבייש להגיד את דעתי. אם אתם רוצים להחליט, תחליטו ואנחנו נעבוד עם מי  אגיד ל

 שייבחר. 

 

 בבקשה, תגיד את דעתך.     מר אלי אהרון: 

 

אז אני אומר ככה, אני לא יודע, אני מכיר את החוק וכן אלי, צריך    מר עופר מימון: 

ורואי חשבון, אחרת לא היו מתפרנסים. אני  להיות יצירתיים במסגרת החוק, בשביל זה יש עורכי דין 
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מחפש, עוד פעם, מישהו שישלים וייתן פן שונה. מצד אחד, יהיו לו את היכולות ואת ההבנה בעולם 

הכלכלי, ההנדסי, ובעולם המשפטי. והדירקטוריון שלנו, באמת, לזכותם יאמר, הוא מאוד מאוד 

מאוד מאוד קואופרטיבי, מאוד  דירקטוריוןזה כרגע, ו 30%מגוון, מאוד יפה. נציגות של נשים מעל 

 יצירתי, ושאפו לכולם. 

אני עכשיו, במקרה הספציפי הזה, באמת ובאמונה חשבתי שאני צריך להמליץ מה אני חושב, אבל 

לא.   –אם ישאלו אותי אני אגיד. אם לא  –הסבירו לי שאתם מקבלים את ההחלטה, ולכן אמרתי 

ד איתו באופן אישי , איש ראוי, אנחנו עובדים איתו, אני עובבאוםקסטנ דני –שאלו, אני אומר ככה 

המון, יעיד פה... אני עובד איתו בסופה בהרחבה הקהילתית, ואני עובד איתו גם ביתד. ואני טענתי, 

למרות שהחוק אומר על ניגוד עניינים, אני לא בטוח שיש לו ניגוד עניינים, אבל המצאות בניגוד 

שבה מול יתד, ויש לנו דברים שאנחנו מקבלים ציתי, כי יש לנו סוגיות במפעל ההעניינים, אני פחות ר

 החלטות על זה. פחות היה נראה לי נכון, וגם אמרתי. 

יגיל היה אותו הדבר כמו דני, אבל הוא הסיר מועמדות. כרגע, מבין השניים, כשאני מסתכל על קורות 

שמשלים אותי יותר, זה השם משפחה גרוניס, החיים, אני לא מתבייש להגיד את זה, מבחינתי מי 

משדה ניצן? זו ההמלצה שלי, גוסטבו, בשביל הפרוטוקול אני אומר את זה, לא מתבייש. ומה  

 שתקבלו, נעבוד איתם ויהיה בסדר גמור, תודה רבה.  

 

 תודה לעופר. עוד מישהו?     מר דודי אלון:

 

 אני חושב, תצביעו, תצביעו.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    דודי אלון: מר

 

ההצעה שלי אומרת לבחור אחד, ולמנות את השניים האחרים    מר אלי אהרון: 

 כמשקיפים. 

 

 משקיפים אתם לא צריכים למנות.    מר גדי ירקוני: 
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 כל אחד יכול לבוא.     מר דודי אלון:

 

נחנו חבר'ה, אל תעשו את זה ככה, כי הם לא יבואו, אלא  אם כן א   מר אלי אהרון: 

 רבותיי, אתם משקיפים.  –נגיד להם 

 

אני חושב שצרי להיצמד כרגע לעניין של לבחור אחד, ולחשוב אם זה    מר דודי אלון:

 רלוונטי. רבקה, שנייה אחת, בואו נכבד פה את החברים. מי בעד, 

 

 רגע, אני רוצה להגיד משהו לוועדה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

אני מאוד בעד לחשוב מחוץ לקופסא, באמת. אבל אני חושבת שאם   רבקה בן ארי:  גב'

בסדר, לא נבחרת, אבל תהיי משקיפה, אני לא בטוחה שהייתי עושה את זה. לכן,   –היית אומר לי 

זאת איזושהי ברירת מחדל, שאני חושבת שהיא לא נכונה, לפחות לא בבחירה של נציג. יותר הייתי  

 של רונית, לבחור את שלושתם ונגמר העניין.  מקבלת את ההצעה

 

 אבל אי אפשר, כי זה תשעה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אי אפשר, כי זה משלש אקספוננציאלית כמו שאומרים.    מר דודי אלון:

 

הבנתי. לכן אני חושבת שההצעה הזאת לא טובה. אפשר להציע להם    גב' רבקה בן ארי: 

. לא כברירת מחדל. לשמחתי אני מכירה רק שניים, אחד מצוין,  ללכת, לבוא, אבל לא ברירת מחדל

 את היתר פחות. אני ממליצה להצביע בעד אלון.  
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תודה רבקה. בואו נכבד את מה שאלי מבקש פה. מי בעד שההצעה     מר דודי אלון:

 תהיה אחד כחבר ושניים כמשקיפים? זו ההצעה הראשונה, מי בעדה?  

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 למה את ההצעה שלי לא? סליחה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

כי פה זה כבר נושא לסדר יום. אי אפשר לשים שלושה, צריך להכפיל    מר דודי אלון:

 בתשעה, זה כבר לא משהו של משקיפים, זה כבר יותר מורכב.  

 

ציגים, ההצעה שלך לא ישימה באופן מיידי, כי צריך למנות עוד שני נ   גב' דנה אדמון: 

 שלא נמצאים במרחב,  

 

וגם בינתיים, שאנחנו רוצים למנות למליאה, לוועדות, אין לנו    מר דודי אלון:

התנדבות בכלל, אז כאילו מאיפה נביא עוד שלושה חברי מליאה עכשיו? אוקיי, מי בעד ההצעה של  

 אלי כרגע? 

 

 השאלה אם מסבירים להם את העניין?   גב' רונית בן רומנו: 

 

אוקיי. ההצעה השנייה, בהתאם לסדר היום, רק למנות נציג נוסף, מי     ודי אלון:מר ד

 בעד? ההצעה השנייה יש לה רוב.

 

: הוחלט ברוב קולות, למנות נציג אחד להנהלת החברה הכלכלית, ללא מינוי משקיפים, על החלטה

 פי סדר היום. 

 

עוברים להצבעה. מי  אושרה ההצעה השנייה, נצמדים לסדר היום.    מר דודי אלון:

. בסדר, אלון  12בעד גוסטבו? שבעה. אוקיי. מי בעד דני קסנטבאום? אוקיי. מי בעד אלון וולוז'ני? 
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 וולוז'ני נציג ציבור בחברה הכלכלית, תודה.  

 

 : הוחלט ברוב קולות למנות את אלון וולוז'ני לנציג הציבור בהנהלת החברה הכלכלית.  החלטה

 

 מבקשת דקה.  אני    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, איזה כיף לך שאני פה, את יכולה לדבר חופשי, מה שאת רוצה    מר דודי אלון:

 היום, מיקרופון, רצה.  

 

לא, פשוט לקחתי את זה ואני לא משחררת, רק אם יש למישהו מה    גב' דנה אדמון: 

 להגיד. אני צריכה להגיד עוד פעם איך קוראים לי? או שאתה כבר זוכר?  

 

 בבקשה, דנה, רוצים להמשיך.    י אלון:מר דוד

 

 –דקה אחת, אני רוצה להגיד, אתה יודע מה? שני דברים. אחד    גב' דנה אדמון: 

המליאה הקודמת, יצאתי ממנה נבוכה, לבנה כסיד, באמת. היה לי קשה מאוד לשבת פה.  

ות. הרגשתי ההתפרצויות שלנו כחברי מליאה, ההתפרצויות של התושבים שהיו פה, היו לא ראוי

שאנחנו ממש מבישים את עצמנו אל מול הקהילה שלנו, וזה היה לא נעים. אני חושבת שאנחנו 

להחליט, זכותו של כל תושב להגיע לפה, אבל זכות הדיבור לא אמורה להיות נתונה   -1 –צריכים 

אם כן,  לצופים. ואין מה לעשות, כשנותנים לאחד, מן הסתם אנחנו צריכים לתת גם לכל היתר. אז 

צריך לקבוע כללים, איך עושים את זה, בתחילת הישיבה, בסוף הישיבה, צריך להחליט את הדברים 

 האלה, 

 

 דנה, הערה במקום. זה לפעם אחרת נדבר על זה.     מר דודי אלון:

 

 זה אחד. שתיים,     גב' דנה אדמון: 
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 שתיים?    מר דודי אלון:

 

מאוד מאוד מתרגשת מהתהליך שקרה פה אני רוצה להגיד שאני    גב' דנה אדמון: 

עכשיו. כי כל הוועדות שעד היום מינינו אליהן נציגים, גם מהמליאה וגם מנציגי הציבור, לא עבר 

תהליך כזה בריא, דמוקרטי, נעים ונתן הזדמנות לאנשים להציג את עצמם, את הרצון שלהם לתרום. 

ת זמן. אני באופן חד משמעי, זוקפת את בעיניי זה מבורך, ואני מקווה שזה יהיה ככה בכל נקוד

התודה הגדולה הזאת לאמיר, שלמרות שאני באופן גלוי אומרת שגם אני וגם אמיר, מאוד רצינו  

שאלון ייבחר, והוא הציג את עצמו בפעם הקודמת, ואני מניחה שהיו מציגים לו אחרי ההצגה הזאת. 

ם, לשמוע את כולם, וזה קרה. אני ממש אבל בשם הנוהל התקין והסדיר, ביקש אמיר להביא את כול

 מתרגשת, ואני מודה.  

 

 תודה. בבקשה, דני.     מר דודי אלון:

 

אני רוצה רק לענות לדנה. בישיבת ההנהלה האחרונה, היה דיון בדיוק     מר דני ברזילי: 

בנושא הזה, של אופן ניהול הישיבות וההתפרצויות, הדברים האלה עלו. ההנהלה הנחתה את ניר 

ביא הצעה מסודרת לאופן ניהול ישיבות, והנושא הזה כבר, אני מקווה, מטופל. ככה שאפשר עוד  לה

להגיד מה שרוצים, אבל בוא ניתן להם להגיש הצעה, ואז נדון בה. בינתיים, אני מסכים איתך, אבל  

 חבל להרחיב.  

 

 מעולה, דני. תודה.     מר דודי אלון:

 

 החלטות.  ישיבות זה גם קבלת   גב' מזל ערוסי:

 

 כן, כן, על כל הנוהל.     מר דני ברזילי: 
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 )עופר( 2019החברה הכלכלית  –אישור דו"חות כספיים . 12

 

השעה עכשיו רבע לשמונה, אנחנו רוצים לשמוע את החברה הכלכלית.     מר דודי אלון:

ה אבי יבוא, דקות ככה, פחות או יותר, בשמונ 12יש פה את בריגה מאמות, ויש פה את עופר. יש לכם 

 אלי באוטו. בבקשה.   –נדבר על ההסעות של החינוך הדתי, שמונה ורבע 

 

רגע, רגע. מה שאנחנו צריכים להגיש פה, ומביאים את זה לאישור   גב' כבי שקולניק: 

המליאה. למען הסדר הטוב, אנחנו בוודאי ניתן לבריגה לדבר, אנחנו לא סתם הזמנו אותו, אני  

ודה רבה שבאת. אבל למען הסדר הטוב, המטרה עכשיו היא לאשר את אישית הזמנתי אותו, ת

הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית. אם יתפתח פה דיון על החברה הכלכלית, אני לא אעצור 

אותו. אבל המטרה של הישיבה עכשיו, היא לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית,  

אותו עוד פעם להציג את זה, אז אני, בשניים שלושה  מכיוון שרואי החשבון, החלטנו לא להזמין

משפטים, אציג את התוצאות, שכולם קיבלו אותן כבר די מזמן. ואחרי זה, כמובן שבריגה ועופר 

 יגיבו, ויגידו את הדברים.  

, שזה דו"ח רווח והפסד של החברה הכלכלית. אנחנו רואים פה 58אז אני רוצה להעביר אתכם לעמוד 

, סך הכול הפסד  10,468,000והוצאות בסך  10,276,000סות של החברה הכלכלית, בסך סך הכול הכנ

אלף ₪. בשנה שעברה,   485, וסך הכול לאחר הוצאות מימון, הנהלה וכלליות, הפסד של 191גולמי של 

 ₪. זה בגדול דו"ח הרווח וההפסד שלהם.  102,795היה רווח של 

לנו את הפעילויות פה של מחקר פיתוח חקלאי, זה מה לפי הפעילויות. יש  59מחולק פה, בעמוד 

שאנחנו קוראים מו"פ כמובן. יש פה את ההכנסות ואת ההוצאות. אני אשאיר לבריגה להסביר את 

, הפסד  2019ההפרשים בין שנה שעברה להשנה. אנחנו רואים פה בהוצאות הישירות, במו"פ בשנת 

 בריגה יסביר, חלקם אולי אני אסביר.  קטן של פחות ממאה אלף ₪, שיש לו הסברים. חלקם

אחרי זה יא ש את עלות מנהלת אזור התעשייה באבשלום, הנהלה וכלליות, והדוחות הרגילים של  

 . מה זה פה? והביאוריםתזרימי מזומנים ו

. זה המאזן עצמו, מי שמכיר מבנה של מאזן, יש לנו מצד  57יחד עם זה, אני רוצה רגע לחזור לעמוד 

₪, זה כמובן מאוזן עם הצד   3,578,000, את האקטיב, מה שנקרא, שבסך הכול אחד את הרכוש
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זה לא מתמשך על פני השנה. רואים , 31.12.2019הפאסיב, מזומנים, אפשר לראות, זה צילום מצב של 

שהון מניות של החברה, הוא שלילי. יתרת הרווח היא שלילית, וזה משהו שצריך לעבוד עליו ולתקן  

 אותו. 

 

 שיהיו רווחים, ויהיה מוכר לצרכי מס. כ   די אלון:מר דו

 

בוודאי. בטח, כשיהיו רווחים, זה יהיה מוכר לצרכי מס. היה דיון    גב' כבי שקולניק: 

ממצה וארוך בדירקטוריון של החברה הכלכלית, המאזן אושר, ואחרי שיסבירו לנו וגם ישאלו  

 אזן הזה. שאלות, יהיה דיון, אנחנו נצטרך להצביע על אישור המ

 

 אוקיי, רק שנייה לפני עופר, בבקשה, ראובן, ביקשת משהו?    מר דודי אלון:

 

רק רציתי להגיד, לפני שעופר ידבר, שרוב המאזן מתייחס ל... אם יש    מר ראובן פרידמן: 

הפסד, צריך לייחס אותו לנושא של עלות המחקר ופיתוח חקלאי. זה לא שייך פרופר לנושא של 

 ת.  החברה הכלכלי

 

 אז למה זה שם?     מר אמיר פלג:

 

 למה זה שם?   מר ראובן פרידמן: 

 

 אני אסביר.   מר עופר מימון: 

 

, 59אם אתם רואים, רגע, אם אתם רואים את הסעיף ברשימה בעמוד   מר ראובן פרידמן: 

אלף ₪, וזה הכול לא שייך  700את המיזם של מלסקו, איך אומרים? רק שמה יש הפרש של איזה 

 שירות לנושא של החברה הכלכלית. י
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כמה דברים, אני גם רוצה לענות לאמיר. המאזן תודה, אני רוצה לומר   מר עופר מימון: 

הוא מייצג פעילות חשבונאית. הפעילות החשבונאית, ואני אסביר תיכף, היא לא מייצגת את מה  

לתפקיד, הייתה אחריות  כשנכנסתי  –שבה, אותה אני מנהל. ועכשיו אני אסביר  שהחברה הכלכלית

 בין עופר מימון כמנכ"ל החברה הכלכלית, לבין הפעילות של המו"פ שמאיר מנהל אותה. שנייה.  

 

 מאיר מנהל את המו"פ?      מר אמיר פלג:

 

שמאיר אחראי על המו"פ, עופר לא אחראי על המו"פ. עכשיו רגע,   מר עופר מימון: 

י אסביר לכם הכול. הכול. כשאני נכנסתי לתפקיד, ומה  רגע, אני אסביר, אני לא מתחמק משום... אנ

שאני עושה היום, החברה הכלכלית המוסדרת, לא במשרד הפנים, התקנון שלה לא היה מוסדר, 

הייעוץ הארגוני שלה לא היה מוסדר, וזה מה שאני עבדתי על זה מהיום הראשון, כאשר היה לי יעד  

ת, אני כמנכ"ל שחותם על הדו"חות הכספיים, מאוד ברור, שאו שהמו"פ מנוהל בצורה אקטיבי

וחותם על הפעילות שלנו, מנהל את הכול עד לרמת הבורג, או שזה יוצא מהחברה הכלכלית. יעידו, יש 

לי פרוטוקול חתום, מהיום הראשון, מהישיבה השלישית, אני חושב, שאמרתי שזה לא נכון, ואני  

א אחראי, וזה רק פתרון זמני, כמצב המציאות רוצה שזה יהיה רשום בפרוטוקול, שעופר מימון ל

הפנים יודעים מזה, יש לי עץ ארגוני קיים, עץ ארגוני עתידי, ובתקנון שלי כתוב הנוכחית, ומשרד 

הכול, ולא הסתרתי, לא הכחשתי ולא אמרתי שום דבר אחר. אני מנהל את הפעילות של החברה  

  נהל, ותיכף תשאלו את שלום בריגה.הכלכלית, ועסקית אני לא מנהל את המו"פ, המו"פ מת

המטרה שלי, או להפריד, או לנהל, לא חצי הריון. ואני אומר את זה פה ליד כולם, זהו. עכשיו, 

היא של המו"פ. בפועל, מי שיודע ומי שמכיר את הפעילות הכלכלית שרואים פה, רובה, החשבונאית, 

כלית, יש לה גם פרויקטים שהם,  ההתנהלות ואת הפעילות הכלכלית, ההנדסית של החברה הכל

של המועצה, אני הזרוע הביצועית של  130לצורך העניין כמו אגף ההנדסה, שהם רשומים תב"ר 

המועצה, אם זה אזור התעשייה אבשלום, אם זה שבילי הליכה שעכשיו אנחנו נצא לביצוע, המכרז  

על תב"רים של המועצה, וזה   יצא בעוד שבועיים, בעזרת השם, ונתחיל לעשות את הביצוע. אני עובד 

 לא נרשם בדו"חות הכספיים.

ולכן, אני ביקשתי, וזה נהוג, וזה קיים בחברות כלכליות, בכל התאגידים במדינת ישראל, פעילות 
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, והפעילות Xדו"ח כספי אומר  –עסקית צריכה לבוא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים. אין דבר כזה 

לאלון, ומי שלא יודע לעשות את זה, נמצא מישהו אחר שידע . ולכן, אני מתעקש ואמרתי Yאומרת 

 לעשות את זה. כל הפעילות, שאני קם בבוקר ועובד עליה,

 

 זה לא מופיע פה?      מר אמיר פלג:

 

 זה לא מופיע פה.   מר עופר מימון: 

 

 למה?     מר אמיר פלג:

 

   כי אני עובד כזרוע ביצועית של המועצה.  מר עופר מימון: 

 

 , זה... 60עמוד   בן פרידמן: מר ראו

 

למה המו"פ? אם הוא לא מוכן לקחת אחריות על המו"פ, ואומרים     מר אמיר פלג:

 מאיר מנהל את המו"פ, בריגה ולא... אז זה מתחיל להיראות כמו...  

 

אבל למה מתפרצים? אני לא מבין, אני ביקשתי את זכות הדיבור. אם    מר עופר מימון: 

 מבין.  הייתי מדבר, היית 

 

 רגע, שנייה, בואו ניתן לעופר לסיים. עופר, תסיים,     מר דודי אלון:

 

אני אומר, יש פרויקטים שמטעמי מיסוי, תקשיבו טוב מה שאני    מר עופר מימון: 

אומר, ברגע שאתה בונה תיק מול רשויות המס, מול מע"מ, ומכירים בך כפרויקט מניב, לצורך  

  המט"ש, מים מושבים, לוקחים מי קולחין, עושים להם תהליך העניין. מפעל ההשבה, שזה אחרי 

והופכים אותם למי חקלאות. בגלל שבסוף התהליך אפשר למכור את המים, אז זה פרויקט מניב.  
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 ולכן, כל ההוצאות בגין פרויקט זה, הן תשומות ייצור, 

 

 מוכרות.    מר דודי אלון:

 

חשבונאית, נכון לרשום אותן על  ואפשר לקזז בהן תשומות מע"מ.  מר עופר מימון: 

אנחנו מקבלים על ההוצאה. אז זה   ₪17 של הוצאה,  ₪117, או  100החברה הכלכלית, ואז על כל 

 כאילו נראה שהחברה מוציאה.

יש פרויקטים על החשמל באזור התעשייה באבשלום, או הגינון, או המים, היו רשומים פעם על אגף  

ות חשבונאיות, בגבול הרשויות, משרדי הכלכלה, נכון יותר אסטרטגיה. היום הם רשומים, מסיב

לרשום אותם. אז אני אומר, לא בקטע של מתנצל, אבל הרבה מהדו"ח הזה, צריך לדעת איך לקרוא  

 אותו, הרבה דברים לא כתובים שם, והרבה דברים שכתובים שם, אני לא מנהל. תודה רבה.  

 

 הגיד גם משהו?  תודה. אלי? אמיר, רצית ל    מר דודי אלון:

 

 אחרי אמיר אני אדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

קודם כל אני רוצה להגיד, שהמו"פ לא היה ואיננו תאגיד. הוא לא    מר אלי אהרון: 

תאגיד רשות. ולכן תמיד, דרך אגב, לא רק אצלנו, גם במועצות אחרות, באזורים אחרים, אני מדבר  

ם נספחים למשהו. בדרך כלל, בדרך כלל, זה לחברה  על שמונה מופים פריפריאליים, שיש בארץ. ה

הכלכלית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על המו"פ, כמשק סגור תחת הפלטפורמה של חברה כלכלית.  

 קרי, החברה הכלכלית מנהלת רישומית את הפעילות שלו.

', יש שם  יש לו הנהלה משלו. זו הנהלה שחברים בה אנשי משרד החקלאות. אנחנו ארגוני מגדלים וכו

 הנהלה, שהיא מנהלת את כל העניינים. 

 

 מי יושב הראש שלה?      מר אמיר פלג:
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 ארגון מגדלי הירקות, אנחנו חברים שם. תזכרו,     מר אלי אהרון: 

 

 מי יושב ראש ההנהלה?      מר אמיר פלג:

 

יושב ראש ההנהלה מקק"ל, נציג הקקל, שעכשיו הוא מתחלף, נכון?    מר אלי אהרון: 

יקי. כל הזמן התנהלנו ככה, היום למשל, הייתה בדיוק היום ישיבת הנהלת מו"פ, שבה אישרנו את שר

המאזן הזה, כפי שהוא הוצג על ידי בריגה, הוא הוצג באריכות, הוא גם יציג אותו פה, באת כדי  

ופו  להציג אותו. ומה שצריך לעניין, בסך הכול, את המועצה או את החברה הכלכלית, שבסך הכול, בס

 של מאזן, אין חוסרים. אין גירעון ואין שום דבר, והעסק מתנהל כמו שצריך. 

עכשיו, עוד משהו אני רוצה להגיד לכם, נודע לנו במסגרת הישיבה הזאת, שיש בעיה במועצה 

או, מי שמנהל את   –או. אין או  –האזורית לאכול את הדבר הזה. הזכיר את זה עופר קודם, או 

ה. הכוונה, יש לה הנהלה משלה. אבל, היות ולמועצה שלנו יש בעיה עם העניין המו"פ, זה לא המועצ

הזה, דרך אגב, המו"פ מייצג לא רק את אשכול, הוא מייצג גם את המרחבים, וגם את שדות נגב. זה  

 וחוף אשקלון.צריך להביא בחשבון. 

חג'ג', במועצה  כבר נעשתה בדיקה, אני לא יודע כמה אתה מעודכן, אבל נעשתה בדיקה מול שי

זאת אומרת, אם יש בעיה   אזורית מרחיבם, והוא הסכים שכל הפעילות תהיה תחת הפלטפורמה שלו.

למועצה האזורית אשכול, והבנתי שיש, נעביר את הפעילות לשם. נכון, היו תקופות וכבי יושבת כאן, 

 כבי, את מקשיבה?  

 

 אני כל הזמן מקשיבה.    גב' כבי שקולניק: 

 

היו תקופות, שהיו לנו בעיות במסגרת המו"פ, בגלל בעיות של    ון: מר אלי אהר

המדינה, העברות כספים של הקק"ל המדינה וכו', ונאלצה המועצה, בשלבים מסוימים, לממן את  

 הפעילות עד ל... וזה בסוף נסגר. זאת אומרת, היו מימוני ביניים וכו'.  

ו את בריגה, אבל אם יש בעיה, המו"פ הזה  אז אם זה קשה, וזה לא קורה עכשיו, תיכף אתם תשמע

ימשיך לעבוד כמו שהוא עבד עד היום. יש לנו הנהלה, יש לו הכול, הוא יעבוד מול האזורים שהוא  
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 מטפל בהם, במסגרת עבודות המחקר. הפלטפורמה תהיה מרחבים, ולא אשכול. 

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

. במועצה האזורית אשכול, לחקלאים שלה,  אין בעיה, אין שום שינוי   מר אלי אהרון: 

או  כמו לחקלאים של שדות נגב וזה, שום שינוי. זו פלטפורמה רישומית בלבד. אם היא תתנהל פה 

 ולא לחקלאים.   שם, זה לא משנה כלום, לא למו"פ,

 

 אוקיי, בואו נמשיך. צפניה, בבקשה.    מר דודי אלון:

 

ני לא יודע איך אנחנו יכולים להצביע לדו"ח על פי דבריו של עופר, א  מר צפניה משה: 

הזה, כי חלק מהדברים פה לא רשומים. ומה שרשום פה, זה לא בהכרח שייך אליו. אז לפי מה שאני 

מבין, זה או שמישהו פה יעמוד ויסביר, מה באמת קורה, ואז נדע אם להצביע או לא, או שלא יודע 

   על מה אנחנו מצביעים? איך אנחנו יכולים להצביע על זה, כי זה פשוט,

 

אני אעזור לך, כי היה על זה באמת דיון מעמיק בהנהלה. בסופו של    מר דודי אלון:

דבר, יש כאן, רוב הפעילות שרואים כאן היא פעילות של המו"פ. יש כאן כל מיני עניינים חשבונאיים, 

תן לנו איזושהי תיכף שלום יסביר אותם. לא בטוח שהמו"פ בחריגה, אם בכלל, הוא תיכף יי

 הסתכלות שלו.

אתה רואה כאן כל מיני הוצאות, תקורות של החברה הכלכלית, שעושה, כמו שהסביר לך עופר, שכל  

התפוקות שלה נמצאות במקומות אחרים. ולכן, אתה לא יכול להביא אותם לידי ביטוי. עופר יצטרך  

כל הפרויקטים שהם פתוחים,   להביא את זה מתישהו למליאה, כמו צבר פרויקטים כזה, שמראה את

 שהוא בעצם מקדם בכל המקומות. חלקם יניבו בעתיד, חלקם אולי מניבים היום, אני לא... 

 

 מה זה לדוחות הכספיים? עכשיו אנחנו דנים בזה.      מר אמיר פלג:
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 לא, אני מסכים איתך.     מר דודי אלון:

 

לכלית, היא חברה שאמורה עכשיו אנחנו דנים בזה, אם החברה הכ    מר אמיר פלג:

להרוויח, אני מודה, אני לא כלכלן גדול, אבל אני יודע מתי יש רווח, מתי לא. אז אם כרגע החברה  

מספידה, או עופר מביא שהיא בעצם מרוויחה, ויש דברים שלא רשומים, אנחנו צריכים לדעת את זה.  

... איך אפשר לקבל החלטה איך אנחנו יכולים לדעת? כמו שצפניה אמר, על פי הנתונים האלה

   מושכלת, בלי שאנחנו מקבלים את התמונה המלאה?

 

 דו"חות זה... לפני שנתיים. בבקשה, קובי.     מר דודי אלון:

 

בסוף בסוף, יש דברים שהם מציאות מורכבת. עכשיו, זה לא שיש    מר רביבו קובי: 

המו"פ בהפסד, או לא בהפסד,   להם איזשהו מידע, שלא הגיע. זאת אומרת, שנייה, בדו"ח הנוכחי,

כרגע... יש את הנתונים. יש דברים שהם חיות מורכבות בארגונים, בסדר? אני חושב שבעיניי, כן נכון  

לקחת את הדו"ח הזה ולאשר אותו ולהתקדם הלאה. שנייה, אני אסביר. על בסיס הנתונים שקיבלת,  

אלף ₪. בריגה יציג. אנחנו  400ל קיבלת נתונים על המו"פ? כן או לא? קיבלתם שהם בגירעון ש

 חייבים להבין שהדבר הזה, 

 )צעקות ברקע( 

 

 רגע, רגע, אי אפשר לשמוע ככה את כולם, בבקשה. רביבו.    מר דודי אלון:

 

 שנייה רגע, אתם רוצים שאני אדבר אחרי שהוא ידבר?   מר רביבו קובי: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 בבקשה.   מר רביבו קובי: 
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בבקשה  טוב, אנחנו כרגע נעצור שנייה, צפניה, ראובן, בואו ניתן    ודי אלון:מר ד

 את הכספים הוא מנהל.  שמנהל את זה כבר כמה שנים את ההסבר שלו, ונמשיך אחר כך. לשלום, 

 

 אני המנהל המקצועי.    מר עופר מימון: 

 

 אני אחריך.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה. חבר'ה, בואו נמשיך,    מר דודי אלון:

 )צעקות מחוץ למיקרופון( 

 

שלום לכולם. בחור צעיר, תכבד. תודה. אני כיבדתי את כולכם הרבה    : שלום בריגהמר 

מאוד זמן, ולא הייתי אמור לשמוע את כל מה שקרה פה. אז ככה, אני שלום בריגה, אני עובד במופים  

, כעשר שנים, וגם שם היה שנה, עוד בימית, בחבל ימית, משם עברתי לגוש קטיף 42-בכלל מעל כ

 מו"פ, גם מו"פ דרום. ולאחר מכן, אני פה במו"פ דרום מעל לשלושים שנה.  

המו"פ, כמו שאמר אלי אהרון, הוא מועדון סגור. אנחנו מתקצבים את עצמנו, אנחנו זה לא בריגה,  

  זה קק"ל, משרד החקלאות, המועצה הצמחית ולפעמים יק"ה ואחרים. ואנחנו גם מציגים, מה

שנקרא, עבודה, אנחנו מקבלים הצעות מגורמי חוץ, כמו בכפר עזה, או כמו טומטק, כפר מימון או  

תקומה, או כי"ל שנים, חישתיל, וכו', וכו', ודנציגר וכו'. הם מבקשים לבצע עבודה, אנחנו מכינים  

יודעות   להם את הצעות התקציב. לכן שאלת למה אני? כי אני עוסק בכל הנושא התקציבי, ויפה וכבי 

זאת, ולכן אני זה שמציג.  גם אם ליאור היה פה, הוא יכול היה לדבר איתך על הנושא המדעי בלבד.  

 בגדול אני אומר לך. 

עכשיו, המו"פ מאז ומתמיד, ויעיד על זה גם שמיל הנכבד, שהוא לא פה, הוא היה גזבר הרבה מאוד  

בריגה, אתם בגירעון  –שמיל אמר לי  שנים, המו"פ תמיד היה בזכות. שכשקיבלתי את המו"פ לידיי,

שמיל, תן  –, זה היה הרבה כסף. אמרתי לו 770אלף ₪, אני מדבר על לפני יותר משלושים שנה,  700

לי שנה, שנה וחצי, הכול יהיה בסדר. ומאז, מאז היינו תמיד בזכות, פרט לתקופה מסוימת, שהייתה  

לגירעון וכבי יכולה להעיד, וגם יפה, של כשלושה  פה איזו בעיה שאני נוטרלתי קצת, ואז המו"פ נכנס 
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תוכנית הבראה, הכנתי  וחצי מיליון ₪, שאלי אהרון אז הטיל עליי, ביחד עם יפה, כבי, תכין לנו 

מיליון ₪ מתוך   3.5שלוש. ויצאנו לדרך, ומחקנו את הגירעון הזה, לאחר תקופה לא ארוכה. ולמחוק 

 ן אדם שיראה לי שהוא יודע לעשות את זה. מיליון ₪ שנתי, שיקום הב 8/9תקציב של 

אלף ₪ מינוס, הם גיחוך. כי אני, מראש,   46ומאז, אנחנו רק בזכות כל הזמן. גם השנה אני בזכות, 

מינוס, כי אני   100-150-רציתי להגיע השנה למינוס. מראש, מודיע לכם חגיגית. התכוונתי להגיע ל

 בזכות הרבה מאוד זמן. 

אלף ₪, לפני שנתיים, גם הייתי בזכות. איפה הכסף הזה?   550-כות של כלפני שנה, סיימתי בז

תסתכלו עליי כולכם. מצד שני, ישנו עובד שלי שעבר למועצה, כשנה וחצי, אני משלם אותו. המועצה  

אלף ₪, לא דייקתי. אז בגדול, אני יכול לדרוש את הכספים האלה, לא רק  250-350צריכה להסביר לי 

 פ. אני, הנהלת המו"

עכשיו, הנהלת המו"פ מורכבת תמיד יושב ראש מקק"ל, ממשרד החקלאות המדען הראשי, יש מדען  

יואב מורג, ונציג, כמובן, של כל מועצה ונציג של מועצת הצמחים,   –לכל המופים, ממנהל חבל הנגב 

בל מתוקף תפקידם, הם גם חלק וגם משלמים, מדריכים אזוריים ועוד. לא יכול לזכור את כולם ,א

 כן, בבקשה? בהחלט. זהו, עכשיו אני מוכן להשיב על כל שאלה, אם משהו לא מובן. לכן,  

 

 רונית, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

שתי שאלות. אתה אמרת, אתה כל פעם מסיים ברווח, נכון? כל שנה    גב' רונית בן רומנו: 

   סיימת ברווח?

 

ים, פרט למספר שנים, שאני לא כל זמן שאני הייתי מנהל את הכספ  : שלום בריגהמר 

 הייתי. 

 

כשהיה את הרווח, אתה שאלת איפה הכסף, מותר לי גם לשאול איפה   גב' רונית בן רומנו: 

 הכסף? לאן זה הולך?  
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 שאלה הבאה.   : שלום בריגהמר 

 

 זה לא לתשובה?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אין תגובה, אני לא, הכסף לא אצלי.   : שלום בריגהמר 

 

 הכסף לא אצלך, זה...    ' רונית בן רומנו: גב

 

 אני צריך לקבל אותו חזרה.   : שלום בריגהמר 

 

 אוקיי. והדבר השני, מי זה העובד הזה, ולמה זה לא קוזז?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בבקשה?   : שלום בריגהמר 

 

, שיש  מי העובד שאתם מעבירים? כי גם ממאיר אני שמעתי את זה  גב' רונית בן רומנו: 

 עובד שאתם משלמים, וזה... 

 

  –חודשים, לא זוכר כמה. שישה  Xלא, עכשיו זה כבר סודר לפני   : שלום בריגהמר 

 שמונה זה סודר. אבל עד אז אנחנו שילמנו אותו, כן.  –שבעה 

 

 ומי עונה איפה הכסף? אף אחד?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 המועצה יודעת.    : שלום בריגהמר 

 

 אני רוצה תשובה.    בן רומנו: גב' רונית 
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 מה זאת אומרת איפה הכסף, רונית?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני שומעת,   גב' רונית בן רומנו: 

 

עכשיו באמת, סליחה, זה לא העניין שלי כרגע. באמת, זה עניין פנימי    : שלום בריגהמר 

 ביני לבין כבי, או יפה,   שלכם, תשאלו אותי שאלות בענייני המו"פ, אני אשיב לכם. כל השאר, זה

 

   אז בעצם המו"פ תמיד פלוס, אני לא רואה...  גב' רונית בן רומנו: 

 

בעיקרון, אני אומר, בדרך כלל בזכות. אם אני טועה, בבקשה,    : שלום בריגהמר 

 שנים שאני לא ניהלתי.   X -שיוכיחו לי בשלושים וכמה שנה שאני פה, לנטרל שוב פעם, את ה

 

אוקיי, בבקשה, נעמי. עוד מישהו חוץ מנעמי אחר כך? אמיר? אוקיי.     מר דודי אלון:

 בבקשה. 

 

לפי מה שאתה מציג, שנים על גבי שנים, הניהול המשמעותי והבלעדי,     גב' נעמי סלע:

 היה של המו"פ.  

 

לצערי, הוא עדיין אמור להיות של המו"פ, הסברתי את עצמי, אנחנו    : שלום בריגהמר 

טטוטורית שלנו, אנחנו מבוקרים, אנחנו מבוקרים גם על ידי משרד החקלאות, גם על יש לנו הנהלה ס

ידי קק"ל, וכשהמועצה צמחית, אז זה גם על ידיהם. עכשיו, יש מועצה צמחית, וזה מה שמבלבל חלק 

מהאנשים פה, ואפילו ראש המועצה המכובד חשב שהמועצה הצמחית זה רק מועצת הירקות. לא.  

גם בתוך המועצה, גם את הפירות, יש גם את השלחין. ולכן, זה לא בתקציב הרגיל  למועצה צמחית יש

שאנחנו מקבלים. ובמלסקו, זה מועצת הצמחים, אבל ההדרים. ולכן, אם במלסקו קיבלתי בשנה  

שעברה חצי מיליון ₪, לדוגמא, זה פתאום מנפח את מועצת הצמחים. והשנה, אין מלסקו, כי אין כל 

 מיזם שהיה מחסל את ניצי הלימון, למשל. הזמן מחלות. זה 
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אז לפי מה שאני מבינה, כל הכספים שלכם, מגיעים, למעשה,    גב' נעמי סלע:

 ממקורות חוץ?  

 

 אמת.   : שלום בריגהמר 

 

 ואתם אמורים לדווח החוצה? לכל המוסדות מה קורה?    גב' נעמי סלע:

 

 חד משמעית, וכבי,    : שלום בריגהמר 

 

אז אני רוצה להבין, איפה המועצה נמצאת, מבחינת המו"פ. זאת     ע:גב' נעמי סל

 אומרת, אם אתה טוען שהניהול הוא לא בידיים שלך, אז אתה אומר שהניהול הוא בידיים של,  

 

 לא שלי, של המו"פ.    : שלום בריגהמר 

 

של המו"פ, בסדר, אתה מייצג את המו"פ. אם הניהול הוא לא בידיים    גב' נעמי סלע:

, מבחינת הוצאת כספים, XYZ-של המו"פ, מי מנהל כרגע את העסק הזה? מי זה שנותן את האוקיי ל

 זה לא מה שהוא מציג.   מבחינת קבלת כספים, מבחינת ניהול שוטף.

 

 זה כן מה שהוא מציג. זה כן מה שהוא מציג.      דובר:

 

 מי אחראי על כל מה שקורה במו"פ?    גב' נעמי סלע:

 

אני אסביר. אמרתי, אנחנו שניים, יש את מנהל המו"פ, ויש אותי. כל    : גהשלום ברימר 

הוצאה כספית במו"פ, כמובן שאצלנו הכול זה תוכניות, דרך אגב, גם את זה הסברתי לראש המועצה,  

אנחנו מגישים תוכניות, החוקרים שלנו מכינים תוכניות, מגישים אותן, אחת לשלוש שנים, או  
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מספר פרופסורים ודוקטורים, שעושים בדיקות על התוכניות האלה, ומנקדים  לשנתיים, יושבים שם 

וכו', ושם הציונים הכי גבוהים נבחרים. זאת אומרת, שאני יכול בשנה  80,87,92אותן בציונים. 

 מסוימת לקבל חצי מהתוכניות, ושיהיה לי חצי כסף. 

. לדוגמא, ואמרתי את זה גם לשמחתנו, כבר פעם שלישית אנחנו נמצאים בטופ, גם בשנה האחרונה

אלף ₪, כי הציונים של התוכניות שלהם היו   650-כן, למשל, קחי את מו"פ צפון, הם הפסידו כמיליון ו

 נמוכים.

עכשיו, אני אמור להוציא, בגין אותן תוכניות, פניות. זה לא משנה אם זה פלסטיק, או רשת, או  

ת, אנחנו מוציאים. כמובן, כמו שאמרתי, כל  טפטוף, או לא משנה. כל מה שצריך, תשומות חקלאיו

דבר, הוא לא רק מחייב את החתימה שלי ושל ליאור, אלא מראש כל אותו מנהל פרויקט, כן? שמביא 

 ציוד, הוא חותם. כי אם הוא לא חותם, אני לא חותם.

חנו עובדים עם ביו בי וגברת יונית ראתה, אנחנו אמורים לקבל שם בפרויקטים ולדוגמא, אנ

הנחה. הם החליטו להעלים לנו את זה. נתנו לנו טבלה יפה בלי   50%סוימים, בקניות מסוימות מ

החמישים, היא עשתה סימונים, אני לא מעביר את החשבוניות לכווי שתשלם, עד שאני מקבל זיכוי. 

ואני  אם אני מקבל זיכוי, טוב. אם לא, אני אומר ליפה, לז'קלין כמובן, תוציאי בבקשה חיוב לביו בי.

 מזכה את עצמי. אז כך זה עובד. 

 

 הבנתי.    גב' נעמי סלע:

 

 אין בעיה.   : שלום בריגהמר 

 

אני רוצה שוב לחדד את השאלה שלי. אתה אומר שכל העברות    גב' נעמי סלע:

 הכספים מתבצעות דרך אשכול, דרך המועצה.  

 

 אמת.   : שלום בריגהמר 

 

י השפעה? איזושהי קבלת החלטות על מה  אז יש למועצה איזושה   גב' נעמי סלע:
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 שקורה במו"פ? או שזה בלעדי שלך ושל ליאור? זאת השאלה. 

 

 לא, יש לנו הנהלה,    : שלום בריגהמר 

 )צעקות ברקע( 

 

סליחה, אני הסברתי, יש לנו הנהלה עם הרבה מאוד אנשים מכובדים.    : שלום בריגהמר 

גיד, פרופסור אלי פליק, או מיקי קפלן, או עוד כל  דרך אגב, חלק מההנהלה שלנו, מורכבת מאותו נ

מיני אנשים, שמשון עומר ואחרים, שהם יושבים בכל המופים. זאת אומרת, הם לא נותנים לנו לבצע  

ניסויים, שהם מבוצעים פה בקדש ברנע, אם אין השפעה אזורית על הגידול הזה. זאת אומרת, שאין 

  כפילויות.

 

 בין מו"פ דרום, לבין... אין שום חפיפה     דוברת:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא אמרתי את זה.    : שלום בריגהמר 

 

 מה שאלת? לא שמעתי את השאלה. לא, לא, רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר להגיד תודה?    : שלום בריגהמר 

 

 בטח, תישאר אבל.     מר גדי ירקוני: 

 

 ה לכולם. אני אתיישב. טוב. הרבה הרבה תוד  : שלום בריגהמר 

 

אני רוצה להגיד כמה... אחרי זה אם יהיו שאלות לסיכום של הדיון,     מר גדי ירקוני: 
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לפחות מה ששמעתם בדברים עד עכשיו, וגם קצת להסביר. חבר'ה, החיים זה לא תמיד שחור ולבן,  

 וגם איפה שיש אפור, אנחנו נגיד. אפור זה לא תמיד לא טוב, אבל צריך לדעת.  

בר ראשון, אני אתחיל להגיד מה הקשר של החברה הכלכלית והמו"פ, ואחרי זה אני גם אגיע ד

 לדוחות של החברה הכלכלית בנפרד, ולכל.  

אני לא ידעתי שפנו לשי חג'ג' אם הוא רוצה לקחת את המו"פ או לא. עבד פה הרבה שנים   –אז א' 

ה כנראה, מתישהו, פעם הפסד, שמעתי באשכול, כמו שבריגה אמר, רוב השנים מתנהל ברווח, היה פ

 על זה היסטורית, אני לא מכיר את זה. בדרך כלל, גם מתנהל בסדר שם במו"פ.

ההבדל, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו אומנם צינור, אבל אנחנו צינור שבסוף הוא מופיע אצלנו  

ו לרעה או לטובה,  בדו"חות הכספיים, המו"פ, ואני לא אומר עכשיבדו"חות הכספיים. כשהוא מופיע 

יש לנו אחריות ניהולית עליו. בסוף גם אתם, כשאתם מרימים היום את היד, אתם מרימים את היד 

על הדו"חות הכלכליים של החברה הכלכלית, שבתוכם מאושרות הפעולות של המו"פ. עכשיו, זה לא 

 אומר עוד שזה לא בסדר, א'. 

שאנחנו, אני רציתי שהחברה הכלכלית תתפוס  נכון, ואני אגיד את זה הכי מדויק שיש, כ  –ב' 

פוזיציות ותתחיל לתפוס עבודה יותר גדולה, ויותר עמוקה בפרויקטים שאני חשבתי שנכון, ורציתי  

על המו"פ שהיה בתוכו, לנהל אותם. היה ביני לבין מאיר הסכם, שהוא ממשיך להיות אחראי, 

ובשלב זה, עופר לא מתעסק במה  והמו"פ הוא בתוך הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית,

 שקורה, וזה מה שהוא אמר, בתוך המו"פ.  

הדבר הזה נועד על מנת שנוכל, אני, לפתח את מה שאני חושב, וגם לא נגיע לעימותים מיותרים 

בינינו, בשלב הראשון. ברור שהדבר הזה, בהמשך הדרך, מתישהו, צריך להסתדר, וגם אם המו"פ  

תי, צריכים לראות אסטרטגית, האם הוא חשוב לאשכול או לא, אני חושב  נשאר אצלנו, ואני לא אמר 

 שהמו"פ הוא דבר חשוב לאשכול, אנחנו מועצה חקלאית. 

 

 חשוב מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

   מה?   מר גדי ירקוני: 
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 חשוב מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

דבר חשוב, חקלאות  אני לא רגיל שאת מפריעה לי, פשוט. מו"פ הוא    מר גדי ירקוני: 

היא דבר חשוב, אני לא חושב עכשיו שבגלל זה יש לי יותר שליטה עליו או פחות, אבל אני גאה שיש  

 נהל כמו שצריך, וכמו חברה...לנו את המו"פ, והוא חלק מהאשכול והוא צריך להת 

ן, וכבי.  פה, הסיפור שבאמת... והוא, כל הנהלת החשבונות של המו"פ, מנוהלות על ידי יפה וז'קלי

ברור שמעל כל התזרים, כל הזה, שהם צריכים תזרים חיובי, זו חקלאות, אנחנו נותנים להם, הם  

 מחזירים, הכול מתנהל בנושא הזה כמו שצריך.  

בנוסף לזה, אני בהחלט אומר, שבדוחות הכספיים זה בא לידי שיקוף. ואנחנו, לצערנו בריגה לא יכול  

וגם לא קראנו לו, אולי זו הייתה הבעיה, לא קראנו לא לפני.   היה להיות איתנו בישיבת ההנהלה,

ראינו בדו"חות, שיש מהשנים שעברו, שאנחנו כל כך רגילים לראות רווח גדול, שינוי מסוים, שאז  

רגע, אנחנו רוצים לברר למה יש את השינוי הזה. בגלל שאנחנו יודעים שקק"ל הולכים  –אמרנו 

יקבלו יותר מתרומות, ויכול להיות שגם קורה שם משהו. ואנחנו   לעצור כספים, ויכול להיות שלא

החלטנו שלמען זהירות, אנחנו רוצים לעשות שם מאזן סקור חצי שנתי. עוד פעם, מי שצריך לתת את  

האינפורמציה למאזן הזה, זה אנשים שעובדים שם, זה לא אנחנו, זה בריגה עוד פעם. דבר נוסף, 

לנו תשובות, ומי שפה מכיר מה זה משק חקלאי, יודע שמשק חקלאי,   שנתנו לרואה חשבון, שלא היו

יש הבדל מהותי בין דצמבר לספטמבר ויש שם סיפור שצריכים לקחת בחשבון מאוד גדול, הכנסות  

לקבל ומלאי, והדברים האלה, איך שלוקחים אותם, יכולים להטעות את הנתונים ימינה ושמאלה 

 ת זה מהנושא החקלאי, יודע על מה אני מדבר. במאות אלפי שקלים. כל מי שמכיר א

 

 הדו"ח הזה לא ריאלי. אז לכן    גב' מזל ערוסי:

 

 מה פתאום?   גב' כבי שקולניק: 

 

רגע, לא, לא, לא, לא, לא. לא אמרנו שלא עשו אותו נכון, חבר'ה. לא    מר גדי ירקוני: 

הירות. ואמרנו לרואה החשבון  אמרנו שלא עשו את זה. אנחנו אומרים איפה רצינו לראות יותר ב



 אזורית אשכולמועצה 
 10.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 88 
 

שלנו, אלון, אותו רואה חשבון של המועצה, שעוד חודש, לפי דעתי כבר שבוע עבר, הוא יוכל להציג עם 

בריגה, דו"ח חצי שנתי, מבוקר, שהם ידעו לחתוך את הגידולים כמו שצריך, ולראות בדיוק את ה... 

  –י שנתי, שלא ניפגש בסוף השנה, ונגיד מה? אם לראות, לחתוך את הגידולים, ולראות מה קרה בחצ

אוי, יש לנו הפסד של מאה אלף, או מאתיים אלף, או רווח. רווח אנחנו צריכים לראות. זה בנושא של 

 המו"פ, עם ההשוואה החקלאית. 

אני חושב, עניתי על הדברים בגדול שהם זה. אני חושב, שאת הנושא הזה, אנחנו בהחלט רוצים  

ים ביחד איתם. אני אומר עוד פעם, החלוקה, לא צריכים לבוא לעופר בטענות,  לראות ולהיות מבוקר

בהחלט הייתה הנחיה שלי איך החלוקה ביני לבין מאיר בנושא הזה, איך היא תהיה מנוהלת, והיה לי  

ברור שזה יעשה פה איזשהו בלגאן, בגלל שאין חצי הריון, ופה עשיתי רבע הריון... הוא היה אחראי  

נכנסתי למו"פ ומצד שני, אני הייתי אחראי על החברה הכלכלית, אוקיי? זה בתשובה  על המו"פ, 

 הזאת. 

בתשובה השנייה, אני רוצה לתת משהו, עופר שאל ושאלתם, על הנושא, מה באמת החברה הכלכלית.  

 עכשיו אני עזבתי את המו"פ. רגע, אם אין שאלות, אז אני משחרר אותך, תודה.  

 

 ה רבה, בהצלחה.  תוד  : שלום בריגהמר 

 

 תודה .   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

דרך אגב, הם התחילו למכור שם כבר הרבה שנים, הם מוכרים     מר גדי ירקוני: 

 תוצרת וזה, הם לא רק בפיתוח.

 

 ... סגורה, אם יש להם רווח, הוא נשאר אצלם לשימוש ואם יש להם...      מר אמיר פלג:

 

 לא אמרתי את זה, אתה שמעת אותי?    וני: מר גדי ירק
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 לאן הכסף הולך?      מר אמיר פלג:

 

 אמיר, חבר'ה, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

מיליון ₪, מי מכסה אותו? זה מה שאני רוצה להבין. ואם זה   20יש     מר אמיר פלג:

 נוגע לנו... 

 

כון, לא כיסתה הפסד. אני  נ תקשיב. עד היום, המועצה, אם אני יודע    מר גדי ירקוני: 

 לא אמרתי מה שלא אמרתי, אמרתי מה כן אמרתי, וחברי המליאה, תהיו קצת יותר... 

 

 אז מי כיסה?     מר אמיר פלג:

 

 זה לא ברור, גדי, עם כל הכבוד.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 חבר'ה,   מר גדי ירקוני: 

 

 אין להם הפסדים.   גב' כבי שקולניק: 

 

חבר'ה, אין להם בדרך כלל הפסד. רווח, זה תלוי ממה הוא, והוא נובע     מר גדי ירקוני: 

מפעילות מסוימת של החברה. עזבו את זה בינתיים. אני רוצה אבל להגיע, הם חבר'ה, אני רוצה  

 לצאת לקטע השני. 

עופר צודק בזה שבחברה הכלכלית היום, שהיא עובדת על פיתוח של פרויקטים, לא רואים את זה  

הכספיים. למה בדו"חות הכספיים, אתה רואה כסף נכנס וכסף יוצא, אתה לא רואה זיעה,  בדו"חות

היתר בניה, וכל מיני דברים כאלה, ורשימת פרויקטים   הואתה לא רואה פעילויות שעשו בשביל די

 אדירה.
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יכוח  אנחנו הצענו, אני הצעתי, וזה מה שיהיה. דרך אגב, אני לא חושב שזה צריך להופיע, פה יש לי ו

כשאו שעושים סיכום , שזה צריך להופיע במאזן, זה לא יעזור במאזן. איפה זה כן יעזור? שפעם בשנה

שנה של החברה הכלכלית, או שעושים אישור תוכניות של החברה הכלכלית בהתחלת שנה, יבוא  

וכזה  תקשיבו, אלה הפעילויות שאני עושה במחזור כזה  –עופר עם דו"ח אקסל ומצגת מסודרת ויגיד 

וכזה, אנחנו מצפים שזה יבשיל בתקופה הזאת, זה יבשיל בתאריך הזה, ואז נראה את העבודה הענפה 

 שהם עושים, על מנת שסתם דוגמא, דיה עוד שלוש שנים, 

 

 גדי, זה לא אמור לקרות היום?     מר אמיר פלג:

 

 לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 יכול לקרות היום.  רגע, רגע, לא אמרתי שזה לא    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אומרת.   גב' כבי שקולניק: 

 

ואז נראה  –אני אומר עוד פעם, לא לגבי, אני אומר רגע. תנו לי רגע.    מר גדי ירקוני: 

את העבודה הגדולה, נגיד בדיה, עוד ארבע שנים יראו את הזה? רק אז כספים יכולים... זה סתם דיה,  

מסחרי שהחזרנו לו. גם שם, הוא עבד שעות על גבי שעות, אל תתפסו אותי כדוגמא, או את המרכז ה

תעצור את הפרויקט. זכות  –זה היה פרויקט שאנחנו נתנו לו, בסוף המליאה באה ואמרו לנו 

המליאה, אוקיי? זה בסדר. שאלת אותי למה לא היום? אני חושב שאנחנו, אם זה היה, היינו מכינים 

 את זה מראש לדוחות האלה, זה היה בטוב. 

אני חושב שזה יותר טוב לחכות כבר עוד חודשיים לדצמבר, שלושה חודשים, עופר יכין את החומר 

לדצמבר, זה לא שום דבר שבורח מהידיים, תחילת שנה, זה כתוב אצל עופר בהצגת התוכניות שלו,  

  דרך אגב, הוא הביא את זה, לפי דעתי, לפני שנתיים או שנה,  הוא יביא גם את כל הרשימה הזאת.

את הפעילות שלו, אלא  הוא עשה את זה, ואז נוכל לראות לא רק את דו"ח הרווח והפסד שלא מגלה

 גם את מה שמגלם את הפעילויות שלו.  
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 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 מול ביצוע.   –היא שאלה אם אפשר לעשות תוכנית    מר דודי אלון:

 

א הציג לנו בשנה שעברה, אני חושב. כן. הוא יוכל להראות מה הו –א'    מר גדי ירקוני: 

 והוא יוכל להראות כמה הוא התקדם בכל פרויקט השנה. זה לא בכסף, דרך אגב, זה... 

 

אוקיי. בוא נביא להצבעה את האישור של הדו"חות הכספיים. מי בעד    מר דודי אלון:

 . אושר.1,2,3לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית? מי נגד?מי נמנע? 

 

 .2019החברה הכלכלית  –הדו"חות הכספיים : הוחלט פה ברוב קולות לאשר את  החלטה

 

 דודי, תכתוב שאוסנת, ש...     דובר:

 

 נרשם, לדצמבר. נרשם.      מר דודי אלון:

 

 או ינואר. בדצמבר. איפה אבי, לא הגיע?     מר גדי ירקוני: 

 

 גם אבי לא הגיע, אנחנו נציג.    מר דודי אלון:

 

 נשארו הרוב, אני רוצה לדבר על...    גדי ירקוני:  מר

 

 אני רוצה,     מר אמיר פלג:

 

 בבקשה, אמיר.     מר דודי אלון:
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 דנה, סליחה.    מר אמיר פלג:

 

 יש לנו נושא אחרון, ואנחנו מסיימים אותו. אמיר, בבקשה.    מר דודי אלון:

 

א סדרי המליאה. יצא אחריו סיכום חבר'ה, היה דיון, בפברואר על נוש    מר אמיר פלג:

קצר, לא נראה שמאז הרבה דברים קרו, הייתה קורונה, בסדר. אבל, וגם זה מתחבר למה שדנה  

אמרה קודם. אנחנו באים לפה לדיונים רציניים, אז רננה לא נמצאת, וליאור כתרי לא נמצא, ואבי 

ידים שהם מאוד מאוד רלוונטיים ינוס לא נמצא, וכל בעלי התפקידים ש... לא כל, אבל בעלי התפק

 לקבלת החלטות, לא נמצאים. אני לא חושב שזה לעניין, תודה.  

 

 היה שלום בריגה, את הקטע של המו"פ הוא הציג.     מר דודי אלון:

   מחוץ למיקרופון( צעקות)

 

 אלי,    מר דודי אלון:

 

המאזן במו"פ, לא  דיברנו על המאזן, היה צריך להיות זה שאחראי על    מר אלי אהרון: 

 הוא. 

 

 דתי )אבי( –הסעות תלמידים ממלכתי . 11

 

דתי, עמוד   –טוב. חבר'ה, נושא אחרון לסדר היום, הסעות ממלכתי    מר דודי אלון:

 , בבקשה, נושא אחרון לסדר היום. 43

 

 אני אפתח ו...     מר גדי ירקוני: 
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 לא נשאר לנו...     גב' מזל ערוסי:

 

 כמה חברי מועצה?  מה? כמה יש?ל   מר גדי ירקוני: 

 

 , יש פה. אנחנו עשרים.  18   מר דודי אלון:

 )צעקות מחוץ למיקרופון( 

 

בשום אופן לא יכולה לעבור את   ... שישיבה לא תעבור את השעתיים.     דובר:

 השעתיים, 

 

התחלנו בשש, עכשיו שמונה ורבע, נושא אחרון, יש פה עשרים אנשים,     מר דודי אלון:

 ר בעוד חמש דקות ללכת.אפש

 

 אין מספיק אנשים להצבעה.    גב' מזל ערוסי:

 

 יש פה עשרים? למה אין?     מר דודי אלון:

 

חברי המליאה, המליאה רוצה לדון בזה? או רוצה לדחות את זה    מר גדי ירקוני: 

 לישיבה הבאה?  

 

. יש פה עשרים,  בואו נדון בזה, חברים, היה דיון מספיק עמוק על זה   מר דודי אלון:

 למה אין? 

 

 אין פה עשרים.     גב' מזל ערוסי:

 

 עשרים איש, חבר'ה, בואו נתקדם, בואו נסיים את הישיבה.    מר דודי אלון:
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 תציגו את זה בקצרה...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 טוב, חברים,     מר דודי אלון:

 

וגם לעניין. אין צל של ספק  אני אנסה לעשות את זה גם קצר וגם קולע   מר גדי ירקוני: 

, וזה  4שהנושא שאנחנו מביאים עכשיו, הוא נושא רגיש, ונושא שהרבה משפחות, הרבה אצלי זה מעל 

 ילדים, בואו נגיד ככה, תלויים בהסעות האלה, שאנחנו רוצים לבטל להם השנה. 30באמת 

לנו היה דיון עם ההורים ם, היה דיון, אתם זוכרים, באו הנה גם הורים, היה לנו גם דיון עם ההורי

 שני דיונים. 

 

 פה?    גב' דנה אדמון: 

 

לא אמרתי פה, הם היו פה. הם היו פה, ולאחר מכן עשינו, תיקנו את     מר גדי ירקוני: 

ההצעה, הבאנו להנהלה, ואני קופץ כבר לעניין, מפני שאני חושב שכולם קראו את זה, ובהנהלה היה 

הלה החליטה להמליץ למליאה על הצעה כזאת, ואני אקריא את דיון מאוד מעמיק, ממצה, וההנ

 ההצעה, ואם תרצו אני אחזור לכל הפרטים ולכל הכספים שיהיה את זה. 

ההחלטה שיש שלוש אפשרויות, ואני אגיד מה ההנהלה ממליצה. יש אפשרות אחת, שכמו שאמרנו, 

  50%ה הבאה, יהיה נבטל להם את ההסעות בשנה הקרובה. יש החלטה שנייה שאומרת שמהשנ

ההורים ישתתפו בהסעות, למקומות שהם לא מרכז הרישום שלנו, של הדתיים. זה לא למרחבים.  

וההצעה השלישית של ההנהלה, שהיא הצעה מאוזנת, זו גם פשרה שאומרת גם להמשך הדרך, היא 

המועצה  שהשנה, בעקבות גם נושא הקורונה, גם זה שההורים לא יתארגנו, וגם מתוך זה שרוצים ש

תנסה לעשות עוד מאמץ לנסות, עלתה בהנהלה הצעה גם שאולי ננסה לשנות את אזור הרישום שלנו,  

ממרחבים לאופקים. נמשיך ונממן את ההסעות האלה בעוד שנה. במהלך מאי, אנחנו נגיד פה מה  

נו ך, כאילו לא יהיה יותר מימון להורים. אם הצלחהצלחנו ומה לא הצלחנו, ולפי זה יקבע ההמש

לקבל תקצוב לכל המקומות, אז יהיה כמובן, גם את זה נבקש. אבל אם לא הצלחנו, אני אומר גם על  
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נתיבות, אנחנו נעבוד על הכיוון הזה. אבל אם לא נצליח, ובסוף נצליח   –סעד, אם נצליח את סעד 

אמקווה  לאופקים, אז כמובן שאופקים כן יקבלו. ואם בסוף לא נצליח לא את זה ולא את זה, ואני 

 שמשהו נצליח, אז ההורים ידעו, 

 

 ...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, לא זאת ההחלטה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל הייתה החלטה שאם יהיו מקרים חריגים,    גב' רונית בן רומנו: 

 

עזבו מקרים חריגים , לא דנים בהם פה. אמרנו את זה, מקרים    מר גדי ירקוני: 

 ון פה, במליאה. המליאה לא נועדה בשביל מקרה חריג.  חריגים לא צריכים לד

 

 אני רוצה,    גב' מזל ערוסי:

 

רגע, רגע, אני אגמור רק. לפחות החלטת ההנהלה, בפשרה שהייתה     מר גדי ירקוני: 

בינינו בויכוחים, הייתה שבמאי אנחנו נודיע מה הצלחנו, ואם לא הצלחנו ההורים ידעו שלא יהיה  

אחרי זה, לא למקומות הרשומים, של מקומות הרישום של המועצה. זו הייתה  יותר מימון לשנה 

 ההחלטה. יש שלוש אפשרויות.

 

שזה יגיע לדיון, מה השאלה? ... אתה לא יכול  )מחוץ למיקרופון(    מר אלי אהרון: 

אתה צריך היום, לפי דעתי, להגיד במאי, אוקי, החלטה בסדר מבחינתך. יהיה פה דיון, לא יעזור. 

 הגיד מה הצלחת, מה לא הצלחת, ל

 

אלי, עזוב, אתה יכול להצביע משהו אחר. ההחלטה היום אומרת,     מר גדי ירקוני: 

 יקראו אותה, מפני שאני בלי משקפיים, ההצעה, סליחה. 
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 אוקיי, יש שלוש חלופות,     מר דודי אלון:

 

 האמצעית, האמצעית.     מר גדי ירקוני: 

 

 לוש. חלופה ש   מר גדי ירקוני: 

 

 איזה עמוד?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 . 53עמוד    מר דודי אלון:

 

 אני רק רציתי,     גב' מזל ערוסי:

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רושם, מזל, צפניה. אוקיי.    מר דודי אלון:

 

 )מחוץ למיקרופון( גדי, אם עכשיו...    מר אלי אהרון: 

 

 לא ברור לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה ברור, כן.     מר אלי אהרון: 

 

 אני חושב שאם המליאה מחליטה,    מר גדי ירקוני: 

 

מחליטים כרגע.   –אתה יכול להפוך החלטות, אבל אם מחליטים    מר דודי אלון:
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 אוקיי. מזל, בבקשה.  

 

אני רוצה לבקש, מכיוון שיש, ואני אמרתי את זה גם בהנהלה, כיוון     גב' מזל ערוסי:

אמפטיה לאזור, ומבקשי הסיוע, אז כדאי מאוד כבר להתחיל לדבר  ל מחוז שהוא עם המון שיש מנה

 יצטיינו בעניין.  איתו על זה, מיד אחרי פתיחת שנת הלימודים, ואפילו לצרף הורים או נציגי ציבור, ש

 

 אוקיי, רק שנייה, אלי, לפי הסדר.    מר דודי אלון:

 

מקבלים היום הם מאופקים, נכון? מה זה   רוב התלמידים שאנחנו   מר אלי אהרון: 

 אומר? 

 

 צריך להפוך את אופקים לאזור רישום.   מר דודי אלון:

 

שההורים דיברו ברגליים, כי מרחבים לא מספיק טוב. אנחנו יודעים,    מר אלי אהרון: 

 בלשון המעטה.  

 

. הלאה,  צריך להפוך את אופקים לאזור רישום. זה יכול לתת פיתרון   מר דודי אלון:

 רביבו וצפניה.  

 

 אסור לנו לדבר על טוב או לא טוב.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא מדבר, אני אומר,     מר אלי אהרון: 

 

אלי, באמת דנו בזה המון. אני חושב שהצעת הפשרה שפה, היא טובה.     מר דודי אלון:

 רביבו, בבקשה.  
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  אני שואל, האם זה ה... היחיד שיש.  מר רביבו קובי: 

 

 מה הכוונה?     מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה להבין, אני פה עשר שנים, בסדר? בעשר )מחוץ למיקרופון(   מר רביבו קובי: 

השנים שאני פה, זה אף פעם לא עלה כהצעה. יש זכות לחבר'ה האלה לקבל חינוך שמתאים להם, על 

שיהיה, שיהיה פה כדי   פי האני מאמין שלהם. אנחנו דנו בבקשה להקים איזשהו משהו שהם רצו 

 שהם לא יצטרכו לנסוע, וזה לא אושר על ידינו.  

אני שואל, כאילו, מאיפה הגזירה הזאת צצה? הרי בסופו של דבר, אנחנו במהלך השנתיים האלה  

אני גם חושב שהמימון הזה שאנחנו מתנים,  הוצאנו פי עשר... על הקמה של הקריה החדשה, ... אבל 

לציבור הזה שצריך את זה, במשך ארבעים שנה, לפי מה שאני ככה שאלתי  השירות שאנחנו נותנים 

שנה זה היה, אני לא מבין מאיפה זה בא? פתאום יש   40-50את האנשים היותר מנוסים ממני, 

 איזשהו צורך כאילו... אני לא מבין מאיפה זה בא.  

 

ה אליך ברשות  יש לי שאלה, אני מחר רוצה את הילד שלי, יש לי שאל   מר גדי ירקוני: 

 דיבור. 

 

 רגע, בוא נעשה מסודר. רביבו, סיימת? גדי, תן לו תשובה בבקשה.     מר דודי אלון:

 

לא, אני רוצה לשאול אותך, לפני שאני זה. אני מחר רוצה שהילדים     מר גדי ירקוני: 

 שלי ילמדו בבאר שבע, בגלל שאני חושב ששם רק חינוך של הטבע זה הנכון.  

 

 האם אופקים ומרחבים זה דברים חדשים? ... למה?    י: מר רביבו קוב

 

 אני אגיד לך למה, אתה לא באת לכל הישיבות, אני אגיד לך למה.     מר גדי ירקוני: 
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 לא, אני...   מר רביבו קובי: 

 

 אני אגיד לך למה. רגע, זכותו לשאול, אני אגיד לך למה זה עלה.    מר גדי ירקוני: 

 

ר רישום, וברגע שאתה לא נמצא באזור הרישום, אתה לא  יש אזו   מר דודי אלון:

מתוקצב. עכשיו, אם אזור הרישום, שזה מרחבים, הוא פחות איכותי, צריך לפעול להעביר לאזור  

 רישום אחר. אבל זה לא אומר שכל אחד יכול לבחור לאן שהוא רוצה.  

 

 ראית כמה זה עולה?    מר גדי ירקוני: 

 ן( )מדברים ביחד מחוץ למיקרופו

 

קובי, צריך מתישהו להכניס את האנשים. היה, כאילו, מתווה חופשי,    מר דודי אלון:

הלכו לאן שרצו, בסדר. ברגע שיש אזורי רישום מוגדרים, ואתה נותן מספיק זמן מראש, אנשים בסוף  

 צריכים להתכנס לשם. לא אומרים שאין תחליף, יש.  

 

ה אין לנו הרבה אפשרויות. זה לא שיש לי זו האלטרנטיבה שיש, גם פ  מר רביבו קובי: 

 בית ספר אחד, איפה שנתנו לי אזור רישום, הילדים שלי הולכים, לא נתנו לי מאה אופציות. 

 

 אם מחר הוא ... שער הנגב, אתה יודע שיש ילדים שלומדים?    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, אתה אומר אם מחר ואם ואם,   מר רביבו קובי: 

 

 לא אם, תקשיב.   מר גדי ירקוני: 

 )צעקות ללא מיקרופון(  

 

תקשיב, אתה יודע? לא בכעס, אני אומר לך שיש ילדים שלפני     מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכולמועצה 
 10.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 100 
 

שלוש, לא זוכר. בגבולות, בגלל שיעורי שחייה, הם עברו ללמוד   –שנתיים, כשסגרנו את ה... שנתיים 

   עות?בשער הנגב. אתה יודע שאת הילדים האלה, אני לא מממן להם הס

 

 ... שיעור שחיה,    מר רביבו קובי: 

 

לא, הם ממשיכים ללמוד, הם לומדים שם. הם לומדים שם! אז למה     מר גדי ירקוני: 

 ההבדל? 

 

 אלי, בוא נעשה את זה לפי הסדר.    מר דודי אלון:

 

... הצעת החלטה, אני מציע להעלות אותה. ... )מחוץ למיקרופון(    מר אלי אהרון: 

י או יוני העלו אותה. אם אתה חושב שלא יהיה ... אני מקווה שלא נזדקק לא ... ולא שבחודש מא

 לשום והעסק ... אבל אם לא, זה יבוא לדיון, לא יעזור לך. 

 

מישהו רוצה להביא אני לא מחויב, תקשיב, להביא את זה לדיון. אם    מר גדי ירקוני: 

 את זה, שיביא את זה. 

 

הביא את זה לדיון בכל מקרה. אין בעיה בדיון... רגע, לאתה יכול    מר דודי אלון:

 שנייה מזל, דני הצביע.  

 מדברים ביחד(  –)צעקות מחוץ למיקרופון 

 

 חבר'ה, הבחור שמקליט לא שומע... תדברו למיקרופון, תודה. דני.     מר דודי אלון:

 

הרבה גם  אי אפשר, אין טעם לפתוח  את הדין הזה מחדש. דנו –א'    מר דני ברזילי: 

במליאה וגם בהנהלה, דיונים ארוכים וממצים, ונראה לי שמי שפה הולך ומציע זה, מתחיל מחדש  

 את כל הטיעונים אחורה. סורי, לא נחזור לזה. 
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ההצעה של קובי, היא למעשה מפרקת את כל ההיגיון מתחת להמלצה של ההנהלה, מפני שאם  

אז עוד פעם לא יקרה כלום, ועוד פעם יבוא  ההורים יודעים מראש שבשנה הבאה יהיה עוד דיון,

 וילחצו, ואנחנו נתחיל את כל הסאגה הזאת מחדש ביולי בשנה הבאה. 

לכן, צריך לקבוע איזשהו זה. אני מסכים עם אלי, אי אפשר להחליט מראש שלא נדון בשום מקרה,  

 אבל אני לא אחליט היום שאני כן אדון.  

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

ואם מישהו יתעקש, ולא ימצא פתרון וכו', ובכל זאת יהיו הורים    רזילי: מר דני ב

ויהיו חברי מליאה שידרשו, אי אפשר לחסום את זה. אבל לא אחליט שיהיה דיון במאי. אתה צריך  

לסגור את זה, אחרת ההורים לא יעשו שום דבר, ואף אחד אחר לא יעשה כלום, ואנחנו נחזור במאי...  

 זה לא הגיוני.  

 

 דני תודה. מזל, בבקשה, נעמי ונתקדם.    מר דודי אלון:

 

אוקיי, אנחנו נצטרך לדבר, על הפער בין מרחבים לאופקים. זה הפער     גב' מזל ערוסי:

 הכלכלי החסר לנו. כי עד מרחבים, אנחנו נקבל. על זה אנחנו צריכים לדבר.  

 

 לא, לא חבר'ה, זה לא עובד ככה.   מר גדי ירקוני: 

 אי אפשר לתמלל( –ביחד  )מדברים

 

 אנחנו חוזרים לאותו דיון שעשינו ארבע פעמים, תעצרו.    מר דודי אלון:

 

 אני רוצה לבוא איתך, שמעת אותי?   גב' מזל ערוסי:

  אי אפשר לתמלל( –)מדברים ביחד 
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 אמיר, סליחה, אני חשבתי... סליחה.    מר דודי אלון:

 

 שהו?  אני יכולה להגיד מ   גב' נעמי סלע:

 

 בבקשה. רבקה...    מר דודי אלון:

 

אני רוצה רגע לסבר את האוזן, לפי מה שאני מבינה, זה לא שאנחנו     גב' נעמי סלע:

בתי ספר, שניים, שני בתי ספר שלהם כן.   2-3לא נקצה יותר לבתי ספר בחוץ, זאת אומרת, יישארו 

, פשוט יהיו שני XYZע לבית ספר זאת אומרת, אנחנו לא שוללים לגמרי את הזכות למשפחות להגי

בתי ספר, אבל גדי אומר שאנחנו ננסה לעשות את המאמץ. זו העבודה עכשיו של אבי, לצורך העניין,  

 להכניס את בית הספר הזה כאזור רישום.  

 

 זה פותר את כל הבעיות?      דובר:

 

ופקים זה פותר את כל הבעיות. ברגע שמנהל החינוך פה, ידאג שא   גב' נעמי סלע:

 יהיה אזור רישום, אז יש לו נושא לטיפול בשנה הבאה.

 

טוב, רבקה בבקשה אלייך, צפניה אחר כך ואנחנו הולכים להצבעה.     מר דודי אלון:

 זהו, רבע לתשע חברים, די.  

 

רק רגע, אם הסתכלתם טוב על הטבלה, יש חמישה ילדים במרחבים,    גב' רבקה בן ארי: 

. זאת אומרת, שהרוב המכריע של הילדים הם  26לדים באופקים. י 24-חמישה ילדים בסעד ו

. מפסידים. 5000כפול  26באופקים. בשלב זה, אנחנו, מועצה אזורית אשכול, מפסידים כל שנה 

 ₪,   7700המועצה מקבל, בסך הכול  

 

 מה זה מפסידים?    מר חנניה אווקרט: 
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לא מקבלים ממשרד החינוך אף מפסידים כי לוקחים ממשרד החינוך.   גב' רבקה בן ארי: 

 אגורה. 

 

 נכון, גם ה... לא מקבלים בחזרה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 הכול בסדר, רגע.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 רבקה, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

לכן, אני חושבת שבאמת באמת, אבי, גדי וכל מי שקשור לזה, צריך   גב' רבקה בן ארי: 

יב את אזור הרישום, כולל לאופקים. וזאת צריכה להיות  לעשות את המאמץ המתבקש להרח

 ההצבעה היום. 

 

אני מבקש שבאמירה הזאת נסיים את הדיון הזה כרגע, כי זה מאפשר    מר דודי אלון:

באמת, קודם כל, לתת להורים פתרון מלא, ולא חצי ולא כלום. בעוד שנה שזה בעיניי, הכי חשוב 

דר יום נוסף, כי הם לא יצליחו להזיז לאופקים מוזמן. צפניה כרגע, ואין מי שירצה להביא במאי ס

 בבקשה, ומעלים להצבעה, די, חלאס. 

 

 להצביע בעד...     גב' מזל ערוסי:

 

 כן, צפניה אחרון והולכים להצבעה.     מר דודי אלון:

 

 טוב, חשבתי להציע הצעה רביעית.   מר צפניה משה: 

 

 א הצעה רביעית. אנחנו לא רוצים להבי   מר דודי אלון:
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חשבתי להציע הצעה רביעית, אבל אני לא אציע אותה. למה? שנייה,   מר צפניה משה: 

כי אני חושב שגדי אמר משהו נכון, שצריך לחתוך את העניינים. אני חושב למה אני לא אציע אותה? 

 שאנחנו כאזור, שהוא יחסית מרוחק מהרבה מקומות, כדי שאנחנו נוכל להביא לפה אנשים, 

ושאנשים ימשיכו לגור פה, בהנחה שאנשים שמים את החינוך בראש סדר העדיפויות שלהם, בדרך  

 כלל, אז זה דבר מהותי. 

אם אתה אומר לבן אדם, מהיום אתה לא יכול לשלוח לחינוך שאתה מאמין בו. אתה לא יכול, שנייה,  

אז יש לו שתי אפשרויות,   –אתה לא יכול לשלוח לחינוך שאתה מאמין בו, כי זה יעלה לך הרבה כסף 

או שהוא יממן את זה, או שהוא יעזוב את האזור. אני חושב שאנחנו צריכים לראות בראייה מרחבית 

את האזור שלנו, ולחזק את האזור שלנו, על ידי כך שאנחנו נאפשר לאנשים מימון גם למקומות שהם  

 מחוץ לאזור הרישום. או לחילופין, לאשר להם בית ספר. 

 

 אין לזה סוף.     דובר:

 

 אני אומר, ניתן להם מימון... מכיוון שלא אישרנו להם בית ספר,   מר צפניה משה: 

 לא ניתן לתמלל(  –)מדברים ביחד 

 

 חברים,    מר דודי אלון:

 

 זו דעתי.   מר צפניה משה: 

 

 צפניה, תודה רבה. הדיון הסתיים בנושא הזה.     מר דודי אלון:

 

 רוצה להבין, החלופה היא שבשנה הקרובה, ההסעה ממשיכה.   אני  מר ידידיה הוכמן: 

 

 – 1חלופה מספר , שירים את היד? 1כן. אוקיי. מי בעד חלופה מספר    מר דודי אלון:
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 זה ביטול מימון ההסעות השנה. 

 

 לא, לא.     דובר:

 

חמישים אחוז השנה? מספר   – 2יפה. אף אחד. מי בעד חלופה מספר    מר דודי אלון:

2?  

 

 לא.     דובר:

 

 ? פה אחד. 3יופי. מי בעד חלופה מספר     מר דודי אלון:

 

 לא, זה לא כולם.     גב' מזל ערוסי:

 

 . עבר, תודה רבה, ערב טוב. 3סליחה, מי נמנע?    מר דודי אלון:

 

המשך מימון הסעות ממ"ד לשנת תשפ"א בלבד, ושיח מול : הוחלט ברוב קולות לאשר את החלטה

   ך להגדלת אזור הרישום והכללת מוסדות חינוך נוספים.משרד החינו

 

 

__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 מינוי של דודי אלון למזכיר הישיבה. אישור   •

 

 : הוחלט פה אחד למנות את דודי כמזכיר הישיבה. החלטה

 

 . 27.7.2020מיום  2020#6טוקול מליאהאישור פרו. 3

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 ₪.   200,000-הגדלת תקציב פעולות קורונה ב. 6

 

 ₪.  200,000-: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תקציב פעולות קורונה בהחלטה

 

 השינוי החלטה על הלווא . 8

 

 ינוי ההחלטה על ההלוואה. : הוחלט פה אחד לאשר את שהחלטה

 

 סגירת תב"רים  . 9

 

 . ₪ 26,657,736: הוחלט ברוב קולות לאשר סגירת תב"רים בהיקף כספי של החלטה

 

 אישור תב"רים  . 10

 

 נגישות שמיעה.  – 1174: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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 עשיה מעון. עבודות פיתוח באזור ת – 665: הוחלט פה אחד לאשר את הקטנת תב"ר החלטה

 

עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה   – 130: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 אבשלום. 

 

 בית ספר יסודי חדשני.  – 668: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 . 1181: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה

 

 שיפוץ עשרה מבנים יבילים.  –סופה  – 1221: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 הקמת גן ילדים.   -ניר עוז – 1027: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 הרחבת הישיבה בנווה  – 1030: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 הרחבת האולפנה בנווה  – 1031: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 דרך מילוט מחבל שלום.  –  1117ולות לאשר את תב"ר : הוחלט ברוב קהחלטה

 

 בחירת נציג ציבור להנהלת החברה הכלכלית )מועמדים(. 13

 

: הוחלט ברוב קולות, למנות נציג אחד להנהלת החברה הכלכלית, ללא מינוי משקיפים, על החלטה

 פי סדר היום. 
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 בור בהנהלת החברה הכלכלית.  : הוחלט ברוב קולות למנות את אלון וולוז'ני לנציג הציהחלטה

 

 )עופר( 2019החברה הכלכלית  –אישור דו"חות כספיים . 12

 

 .2019החברה הכלכלית  –הדו"חות הכספיים : הוחלט פה ברוב קולות לאשר את  החלטה

 

 דתי )אבי( –הסעות תלמידים ממלכתי . 11

 

"א בלבד, ושיח מול : הוחלט ברוב קולות לאשר את המשך מימון הסעות ממ"ד לשנת תשפהחלטה

 משרד החינוך להגדלת אזור הרישום והכללת מוסדות חינוך נוספים.  

 

 


