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 מידע. 1

 

אני אתחיל בלתת איזה דיווח קצר ממש, ואחרי זה אני אתן את    מר גדי ירקוני: 

לניר.   א'    המיקרופון  אז  היום.  סדר  זה  ואחרי  היום,  סדר  לפני  דברים  כמה  מצטער   –יש  אני 

. אנחנו בתקופה עכשיו, שממש אני מקווה שהממשלה תחזיק 19:00-את התחילה בהזה  שהפגיש

החלטת  ראשון  ביום  אז  יקרה,  מתכננים  שאנחנו  מה  ואם  מקווה,  אני  שני,  יום  עד  מעמד 

הממשלה תאושר. אנחנו רוב הזמן מתעסקים בזה, החלטה שהיא תהיה מאוד משמעותית, עוד 

ל ובטח  לעוטף,  משמעותית  מאוד  פעם, כ  נואחת  עוד  עליה  נדבר  לא  בואו  אבל  שאמרתי,  מו 

 דיברנו עליה מספיק. 

כל   שנה,  התחלנו  ללימודים,  חזרנו  לשמחתנו  ראשון  ביום  יודעים,  שכולם  כמו  התחלנו,  אנחנו 

חמישה   תכננו  מההתחלה  בשבוע,  ימים  חמישה  ג'  עד  א'  את  אחרת.  זה  את  לראות  יכול  אחד 

קצ חלק,  התחיל  נעבור,  בשבוע,  יותר בעת  ימים  לעשות  צריכים  שהם  שחושבים  כאלה  עם  יות 

להקפיד על זה שלא יהיו יותר משני    –א'    -הפרדה בהסעות, אנחנו מנסים מאוד. זה שני דברים   

יישובים באוטובוס, ואם יש יותר יישובים, אז אנחנו שמים מחיצה מניילון באוטובוס, זה הולך 

 בחלק מהיישובים שיש בהם.

חד שלקח על עצמו את האחריות, שהוא יסדר את זה באוטובוס, שהוא  א  וביש ייש  –דבר שני  

והגדולים במקום אחר, אנחנו גם בדבר הזה,  נוסעים למקום אחד  והילדים הקטנים  נוסע לבד 

ננסה לעזור לכל יישוב שיוצא, אבל עוד פעם, אנחנו נהיה צריכים את האחריות של היישוב, אם 

ישמור על הילדים, כשלנו אין אפשרות לשמור על הילדים  ,  זההוא ירצה את זה, שהוא יחלק את  

פה,  קריטי  נושא  הוא  ההדבקה  שנושא  יודעים  אנחנו  זאת  שבכל  בגלל  אבל  באוטובוס.  ככה 

לפחות אנחנו לא רוצים לחזור על כל הטעויות שעשינו בהתחלה, אלא רק, אני מקווה, על מעטות  

 מהן, אם בכלל.

ממשלה, ונראה איך זה יתקדם, אבל לקראת עוד שבועיים, אם  ב  יהיש תכנון, אני לא יודע מה יה

ה' את  להחזיר  להתחיל  גורפים,  איסורים  איזה  יהיו  ולא  הכלל,  מן  יוצאים  דברים  יהיו  ו'  -לא 

לבתי הספר בקפסולות. כן, שם ילמדו יומיים ושלושה, אין לנו מספיק מורים, חללים יש, אבל  
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תור את הבעיה הזאת, ובינתיים התוכנית היא שבתי  לפת  הבעיה זה המורים שאין מספיק, על מנ

 הספר מתחילים להתארגן לזה שיהיו יומיים ושלושה.

עם   היישובים  ושילוב של  הנושא של המשך הלמידה מרחוק,  עם  אנחנו מתארגנים  לזה,  בנוסף 

 המרכזים האלה, והמרכזים אחרי הצהריים. מחר יהיה לנו זום עם היישובים, עם מנהלי החינוך

את    בלא להציג  להיות,  רוצה  שהוא  היישוב  מה  שיחשוב  מי  וכל  היישובים,  מנהלי  כל  עם  גם 

על   הוא  שאמרתי,  כמו  הדגש,  רוב  הזאת.  העבודה  את  לסכם  הולכים  אנחנו  שבו  המתווה 

 הלימודים הבלתי פורמאליים. 

יש   ואם  במציאות,  מחויב  שלא  נושא  הוא  הבוקר,  של  הזה  הסיפור  פעם,  עוד  מדגיש    גם אני 

גם    ישובים וגם ילדים שלא רוצים לבוא לשם, אנחנו לא רואים את זה כהכרח. אנחנו ניתן פה,י

יהיה  היישוב  גם  אותם,  לחלק  ואיך  אותם  לשים  איפה  ניתן,  שאנחנו  בתשומות  לבחור  ליישוב 

 חייב להתחלק בזה ולשים, בשביל שאנחנו נשים גם הוא ישים.

, בגלל שאני רוצה קודם לשמוע הערות מהחינוך, אבל  פהו  אנחנו בונים מנגנון, אני לא אציג אות

אני יכול להגיד לכם שהתהליך הזה, ההערכה שלנו, היא שהוא ילך עד סוף שנת הלימודים, לא 

יהיה שינוי, שזה אומר שאנחנו אמורים לשים שם כמיליון ומאתיים, מיליון ושלוש מאות אלף  

המקור   את  לנו  שיש  השנה,  הוא  המעט  חלקו,  צריכים  ביבש₪.  נהיה  אנחנו  הבאה,  ובשנה  לו, 

 לשים את המקור הזה כשנבנה את התקציב. 

אנחנו מתכננים שחלקו יהיה מהחינוך, וחלקו מהמרכז הקהילתי, וחלקו יהיה תקציב תוספתי 

זה   גבוהות,  זה עלויות מאוד  ידוע, אבל  שאנחנו נשים את התקציב כבר מראש, בגלל שזה כבר 

זהו, ניר אחרי  ות שלנו על חינוך. אבל זה כשנבנה את התקציב.  חרהאחוץ מההוצאות השוטפות  

 זה ידבר אולי קצת על איך הישיבות הבאות יהיו עם התקציב, וזהו.  

 

 כמה חולים יש לנו?     מר השי רובין:

 

 לפי דעתי שבעה, נכון? חמישה או שבעה.    מר גדי ירקוני: 

 

 סדר גודל.    מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 2.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 6 
 

 

ה או שבעה, אין לנו בינתיים הרבה. יש לנו קיבוץ אחד עם ישחמ   מר גדי ירקוני: 

 שלושה, 

 

 יותר, חמישה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

חושב     מר גדי ירקוני:  ואני  בנצרים  או  עוז  בנווה  או  אחד  חמישה,  אז  חמישה? 

 שאיפשהו. 

 

 חמישה במשפחה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

אחת   מר גדי ירקוני:  במשפחה  חמישה  כן,  זה  .  כן,  אבל  טוב,  אירוע  לא  זה 

נכון   שזה  חושב  אני  הספר.  בתי  בעקבות  עלייה  תהיה  לא  שעכשיו  מקווה  ואני  שיש,  האירוע 

בהסבר,   מחר.  בהסבר  הרבה  נשקיע  זה,  את  גם  אנחנו  לראות,  צריך  שם.  קורה  מה  שנראה 

 בבקשה.

או ביצענו,   נוצאלא אמרתי, ואולי זה חשוב, אנחנו ביקשנו, פעם אחת ביקשנו פעם אחת הו  –א'  

אנחנו לא מסיעים ילדים לא מהיישובים שלהם באוטובוס, כאילו ילדי חוץ מנירים, לא יכולים 

לנסוע לנירים באוטובוס הזה, על מנת למנוע הדבקות. אנחנו גם המלצנו, פה המלצנו, אנחנו לא  

 לו.ש יםיכולים לחייב את היישובים לא להביא ילדי חוץ עכשיו, אבל פה, כל אחד והסידור

של   יודעים שהסיפור הזה  בבית, אבל אנחנו  לעשות אצלו  ליישוב מה  להגיד  יכולים  לא  אנחנו 

לנסות ולבודד עם כמה שפחות נפגשים אחד עם השני, בסוף כשחולים, אז הוא משמעותי מאוד,  

 ואני מקווה שנצליח פה לעשות את זה הכי טוב.  

 

 טבות לעוטף? ה בימתי נדע מה הממשלה החליטה לגגדי,     דובר:

 

לעוטף   מר גדי ירקוני:  עליהן    אמרתי,  כבר  הטבות  אדע  שאני  מאוד  מקווה  אני 
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חמישי, והממשלה ביום ראשון   –ביום ראשון, אני מקווה מאוד שהמעטפה תיכנס ביום רביעי  

יצביעו עליה. בטוח שכל ההטבות שהיו יישארו, ההטבות של המיסים ושל מס הכנסה וכל אלה  

רבה דברים תוספתיים, אבל לא הייתי רוצה להגיד אותם לפני שבאמת מחליטים,  ה  ישיישארו.  

שברגע   להיות  יכול  למחר.  נכון  יהיה  לא  להיום,  שנכון  ומה  לחצים,  יש  עוד  הזמן  שכל  מפני 

 האחרון יוציאו דברים או יוסיפו. אני מאוד זהיר עם ההבטחות.

מס הכנסה... כל הדברים האלה, יישאר ,  נהארנו   –אבל מה שכן, בדברים האלה אני יכול להגיד  

 כשהיה. 

 

)מהקהל ללא מיקרופון      דובר:  ... נוסף לכלול את  ניסיון  ניתן    –יש  לא 

 לתמלל(.

 
יש    מר גדי ירקוני:  בינתיים שאנחנו מצליחים, אבל  ניסיון, אנחנו לא רואים  יש 

מקבלים מס הכנסה מלא,  ם  שהניסיון. יש לנו גם ניסיון בשדה ניצן, זה לא כל כך תופס, בגלל  

אבל יש כאלה שיש לנו שלושה יישובים שלא מקלבים מס הכנסה, שאנחנו מנסים להעלות להם 

. גם שם, אני לא רואה בינתיים שאנחנו מצליחים, אנחנו עושים על זה את המאבק. על  14%-ב

 הממ"דים לא מדברים בשלב זה, הממשלה לא מוכנה לדבר עליהם. 

 

 לא שומעים( מה לגבי ההלוואה ש...   –)בלי מיקרופון   : גב' סילביה גרין

 

אמרתי את זה, אני חושב שבמליאה שעברה דיברתי על זה, אני     מר גדי ירקוני: 

חושב, אני לא בטוח. הדבר הזה, בינתיים, נעצר. נעצר גם בגלל שבדקנו את היתרון היחסי שיש  

שהם עשו את הממ"דים, היתרון ,  ועלנו בלעשות את זה ביחד, בבדיקה שעשינו עם אנשי מקצ

היחסי שלנו הוא מחמישים ומעלה של ממ"דים, ברוב היישובים אין את הדבר הזה, ומצד שני, 

מהמדינה  בטחונות  שיהיו  לפחות  או  מדינה,  הלוואות  להביא  מנסים  גם  בינתיים  אנחנו 

 להלוואות שניקח, ואז נריץ את זה עוד פעם, בינתיים עוד לא הצלחנו. 
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למשל,     רון: אהי מר אל היום,  לדון  הולכים  אנחנו  משהו,  לשאול  ובעתיד, רציתי 

כסף   עודף  יש  מילואים,  תקציב  על  מדברים  אנחנו  היום  לתקציב.  קשור  התקציב,  נושא  על 

 שנכנס, וכבר אנחנו, בהצעה לפחות, מכניסים אותו לתוך כל מיני חורים. 

, חודש נובמבר זה מאוחר. אני רוצה חראו, זה כבר מ2021אנחנו עומדים לדון על התקציב לשנת  

 להזכיר, ועדיין לא קיבלנו תשובה אני חושב, אלא אם כן אני לא הייתי פה,  

 

 מיליון.   17-אתה לא היית, קיבלנו. אני יודע, על ה   מר גדי ירקוני: 

 

 נכון.    מר אלי אהרון: 

 

 קיבלנו.    מר גדי ירקוני: 

 

עלי   מר אלי אהרון:  משפיע  זה  שאז ,  נואיך  שלי  ההצעה  ועל  שלנו?  התקציב  על 

הצעתי, ולא הייתה תגובה עליה ולא היה דיון עליה, זה לצמצם את הבעיה, באמצעות החזר של 

חלק מן הכסף שנמצא בקרנות, שבנוי מהחוב הזה, להחזיר אותו ולצמצם את הבעיה. אחרת, גם 

הלוואה ל לנו מה שאתה מבקש,  יאושר  ללא    17-אם  מיליון ₪ בירישנים, בהחזר  ת, החזר של 

לשנה, זה אומר שאנחנו משעבדים את המועצה כל שנה במיליון ₪ מעבר להלוואות שיש לנו. יש  

שאנחנו   בעיה  זו  וכו'?  סביבה,  איכות  מהחינוך,  האם  זה?  את  לוקחים  מאיפה  משמעות,  לזה 

התקציב.   במסגרת  עכשיו  איתה  כבר  ניתקל  כי  עומד,  העסק  איפה  לדעת  רוצה  לא ה  שנהייתי 

 קיבלנו דיווח, אני חושב, על איפה העסק עומד מול רמ"י. 

 

 חברי מליאה יכולים...    מר גדי ירקוני: 

 

 קיבלנו תשובה מפורטת.      דובר:

 

יש פרוטוקול שבו כתובה כל התשובה. יש פרוטוקול ששם כתוב    מר גדי ירקוני: 
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 כל הפתרון. 

 

 יש אישור,   גב' כבי שקולניק: 

 

אין לנו זמן לזה, יש פרוטוקול, נתנו פה תשובה מדויקת ומלאה     י: ונמר גדי ירק

מפורטת   תשובה  ניתנה  אז  שאלת,  אבל  למה,  יודע  לא  ארבע,  או  בשלוש,  היית  לא  הזה,  על 

 למליאה מה ההסכם, וההסכם לא מסכן אותנו ואין לנו בעיה איתו.  

 

מ   מר ניר ים: לך  לספר  איתך,  לדבר  עצמי  על  לוקח  אני  תווה המה  אלי, 

נכון והוא אושר במליאה. אם אחר כך עוד יישארו שאלות, אז נעלה  שנסגר ולמה לדעתנו הוא 

 אותן כאן.

 

 לא שומע.    מר אלי אהרון: 

 

שנסגר     מר ניר ים: המתווה  מה  לך  לספר  איתך,  לדבר  עצמי  על  לוקח  אני 

הערות, אז נעלה    או ת  ולמה הוא פועל, בסופו של דבר, לטובת המועצה, ואם אחר כך יהיו שאלו

אותן כאן. אז אם אני כבר דיברתי, למעשה מה שמתוכנן כרגע, זה שתי מליאות ברצף, שאחת 

 לחודש, תהיה הפסקה של יום לנוח.  18 -לחודש, וזאת שבאה אחריה תהיה ב  16-מהן תהיה ב

  ים עדבשתי המליאות האלה, אנחנו נציג, מנהלי האגפים והנהלת המועצה, יציגו למעשה את הי

ל מבחינת  2020-שנקבעו  מתוכנן  ומה  בקשיים,  נתקל  מה  הסתייע,  מה  פחות,  מה  בוצע,  מה   ,

ב נביא  אנחנו  שאותה  התקציב  להצעת  בסיס  יהיה  וזה  הקרובה,  לשנה  אגפים  , 30.11-מנהלי 

 לקריאה הראשונה. זה מבחינת מה שמתוכנן למליאות, ואני מזמין את מירב. 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 
 אנחנו עוד בשלב שלפני הסעיפים, אז זה הזמן המתאים.    ים: ירנ מר
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את   גב' מירב ברקאי:  לקרוא  התאכזבתי  שדי  להודות  חייבת  אני  טוב.  ערב  טוב, 

ההודעה הלקונית על הדחייה של בחירת הסגן, וזה גרם לי לחשוב אולי לא לבוא בכלל למליאה 

ואז אני הבנתי שאני באמת, אחרי שיחה  ,  חרהיום, אולי לנסות להפריע למליאה או כל דבר א

 ומחשבה, הבנתי שאני מחויבת לטובת המועצה, לטובת התושבים.

אני מרגישה פה שאנחנו, חברי המליאה שבאנו ומשתתפים ומקבלים בשקט את כל מה שאתם  

מחליטים, והדחיות, שזו לא הדחייה הראשונה, מחויבים, ואתם לא. אז אני מרגישה פה שאנחנו 

 חות טוב.  פ וםבמק

שמתסכל פה, שההמתנה היא בעצם המתנה לתשובה מפורום  אני רוצה להגיד גם שחלק ממה  

המושבים, בכלל חשבתי להקים לי איזה פורום נגדי. נגיד, אם אני, שרון, מולי, דודי נתאחד, אז  

פורום  לזה  לקרוא  חולית,  יתד,  בארי,  סופה,  היישובים  של  התיבות  בראשי  יכולים  גם   אנחנו 

"ח. השאלה היא גם אם פורום סבי"ח, הרציני והמשמעותי, הוא יחשב בעיניכם אותו הדבר, ביס

 או שנגיד האם צריך לבוא לפה בבריונות, לקלל, לאיים ולצעוק, בשביל שזה יקרה?

שלהם,   החיים  את  שעצרו  מועמדים  חמישה  לנו  יש  הזה,  הקשה  התהליך  כל  בתוך  מזה,  חוץ 

לוק קשה,  מאוד  בזה  התעללות. ם  חיעובדים  של  סוג  שזה  חושבת  ואני  ברצינות,  מאוד  זה  את 

 באמת, ליבי איתכם, אני יודעת מה אתם עוברים, פחות או יותר. 

 

 אל תגזימי.   מר חנניה אווקרט: 

 

 התעללות כלפיהם.    גב' מירב ברקאי: 

 

 לא הבנתי מה את רוצה.    מר חנניה אווקרט: 

 

א ימשכו, אני מוכנה באמת, כבר היום  של ה  אני הייתי מאוד רוצ  גב' מירב ברקאי: 

בהצבעה של אישור הסעיף, שכבר היום נצביע על אישור סגן. אם לא, באמת, לא לדחות את זה  

יותר, ואני מאוד מקווה שההחלטה, שלא נעשה עוד תהליך של התייעצות עם כל חברי המליאה.  

ושלא באמת נחכה לתשובות ,  אני שואלת את עצמי, איזה שינוי יהיה אם תתייעץ עם כולם שוב
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מגופים אחרים שהם לא מוסמכים חוקית ומוסרית, לדעתי. זה הכול, אני חושבת שבאמת הגיע 

 הזמן שנממש ביחד את המחויבות שלנו, יחד, לתושבי המועצה ולמועצה. תודה. 

 

 אני גם אגיד... אחרי דנה.     מר אמיר פלג:

 

אקריא   גב' דנה אדמון:  ברשותכם  אני  מסודרת,  ,  טוב,  להיות  רוצה  קצת  אני  כי 

 זה לא מאוד ארוך.  

עיניים,  תעצמו  שניות,  שלושים  של  למסע  לצאת  אתכם  מזמינה  אני  למליאה,  היקרים  חבריי 

יקרים,  תושבים  הבאה.  ההצהרה  את  לכם  ודמיינו  בכסאות,  לכם  התרווחו  לאחור,  השענו 

להצ ונרגש  שמח  אני  החלטות,  קבלת  של  ראשון  במעגל  נציגי ב  יגכשותפים  חמשת  את  פניכם 

 המליאה שהגישו את מועמדותם לתפקיד סגן ראש המועצה.

זאת זכות גדולה להיות חלק ממליאה שוקקת חיים, ערכית ופעילה, שכל כך הרבה חברים בה  

 רואים את עצמם מקדישים את זמנם ומרצם, להוביל יחד איתי את המועצה.  

ל  מהמועמדים  אחד  כל  עם  אפגש  הראשון,  על   חהשיבשלב  מהם  לשמוע  אשמח  בה  אישית, 

שהיא   המליאה,  בפני  עצמו  את  יציג  מועמד  שכל  אשמח  הבאה,  ובמליאה  התפקיד,  תפיסת 

המתאים  המועמד  את  דבר,  של  בסופו  אביא,  ושאליה  המועמד,  את  לאשר  הבלעדית  הסמכות 

 תקבל על ידם ברוב גדול ותומך. שלכם, ראש המועצה.  בעיניי. וכולי תקווה, שי

מציאות פשע  נשמ קיבלנו  הזה,  החלום  במקום  להתעורר.  מוזמנים  אתם  אז  נכון?  ונפלא,  וט 

פוליטית עצובה. קיבלנו מועמד אחד שגייס ראש המועצה, ומקדם אותו, ולידו ארבעה מועמדים  

נציגי המליאה, מדוע המועמד   עם  פגישות שיווק אגרסיביות של ראש המועצה  קיבלנו  רגילים. 

המתאים.   הוא  על בלקי שגויס  חבריהם  את  המועצה  ראש  בפני  לקבל  נציגים  של  בקשה  נו 

שהם   עד  המועמדים,  לזהות  מסביב  גדולה  עמימות  קיבלנו  יד.  בהרמת  כאן  במקום  פתקיות, 

 בעצמם, חשפו את עצמם למליאה ולציבור.  

המועצה.   לראש  אישי  באופן  ולא  המליאה,  מול  מועמדותם  שהציגו  במועמדים  נזיפות  קיבלנו 

שיתוף ציבור בתהליך, שמא המועמד המגויס לא יעבור בציבור הרחב, ועיקר ציבור ס  אפקיבלנו  

 הבוחרים של ראש המועצה.
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גיוס פרויקטור שהפעיל מכבש לחצים על נציגי המועצה לצדד במועמד המגויס, קיבלנו  קיבלנו 

בציבור ציני  שימוש  ועושה  הסקטוריאליות,  את  יום  כל  מעמיד  בחירתו  שבשם  מועצה   ים ראש 

 סוימים לקדם את בחירתו.מ

קיבלנו, מחד, סירוב של ראש המועצה להיפגש עם נציגי מליאה בעניין התהליך, ומאידך, פגישות  

 עם תושבים שלא רלוונטיים למנגנון הבחירה.  

קיבלנו עידוד אקטיבי של ראש המועצה, להחייאת והקמת פורומים שיצרו קבוצות לחץ על נציגי  

שיקבל מנת  על  השיאים החו  המליאה,  ובשיא  החוק,  להם  שמכתיב  כפי  עצמאיות  לא  לטות 

 קיבלנו, כפי שאמרה מירב קודם, דחייה של מועד ההצבעה מסיבות לא ברורות. 

על אף שדחייה זאת אינה עומדת במסגרת המוגדרת בחוק, המגביל מינוי סגן חדש תוך חודשיים  

 מיום התפטרותו של הסגן המכהן.

בכך, מסתכמים  דבריי  ככל   עלש  עיקר  ראוי  שלו,  המגויס  שהמועמד  הבין  המועצה  שראש  אף 

ובתוך  רוב,  לו  לייצר  התעקש  הוא  במליאה,  קולות  ברוב  עובר  אינו  ראוי,  והוא  שיהיה, 

 ניסיונותיו, הפך את תהליך הבחירה בסגן לזירה פוליטית רוויה פילוג, אינטרסים ואינטריגות. 

בו והבחירה  פוליטי,  תפקיד  אינו  הסגן  העדיפויות,  ריצ  תפקיד  סדר  בראש  כאשר  להיעשות  כה 

עומדת טובת המועצה וכלל התושבים בה, על כל הקשת המגוונת של התושבים באשכול. תפקיד  

שראש  בזמן  ופורח,  מתפקד  הבית  על  לשמור  תפקידו  וארגון,  עבודה  של  תפקיד  הוא  הסגנית, 

אזורית אשכול. לשאת  ה  עצהמועצה יצא לזירה הפוליטית, כדי לקדם את הקבוצה של כולנו, מו

 בגאוות יחידה את תושבי המועצה הזאת, ולשמור על אחדותם, לא לפלג ולשסע בהם.

שאלו אותי בשבועות האחרונים, תושבים ונציגי מליאה רבים, מדוע כמו שאר המועמדים, אני 

י המליאה לשכנע אותם שאני המועמדת הראויה ביותר, והמתאימה ביותר.  לא נפגשת עם נציג

שצריך  ובתשה מישהו  עוד  יש  כאילו  המועצה,  ראש  של  הטשטוש  ניסיונות  למרות  פשוטה,  ה 

היחיד   הציבור  הסגן,  לתפקיד  ציבורי  בחירות  קמפיין  באמת  אין  אין,  מלבדו,  אותו  לשכנע 

 במערכה הזאת, הוא גדי ראש המועצה.

טיקה של ליפוהפוליטיקה שאני בוחרת בה, היא עשייה גלויה, שקופה וחשופה לאור השמש, לא  

ארבע עיניים, שמייצרת אינסוף של מרחבים אפורים, וכר פורה להבטחות חסרות שחר, ולעיתים  

אנחנו   כאן.  הוא  המליאה,  נציגי  אתכם,  לפגוש  המקום  בעיניי,  ושחיתויות.  למניפולציות  גם 
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שקופה  לבחירה  איתכם  יחד  שדחפתי  כמו  כתף.  אל  כתף  יושבים  שנתיים,  כבר  זאת  עושים 

כל בעלי התפקידים שהצטרפו לעשייה במועצה ובמליאה, בוועדות המליאה, בהנהלת  ת  א  והוגנת

החברה הכלכלית, כך    לדירקטוריון המליאה, בנציגי הציבור למרכז הקהילתי, בנציגי הציבור  

 גם אני מאמינה צריך לקרות הפעם.

המועצה ש  ראכולנו התרגשנו בבחירת הנציגים לחברה הכלכלית. תארו לכם מה היה קורה, לו  

כמו   המליאה.  נציגי  מול  למועמדים,  במה  ומאפשר  העקשנות,  את  בצד  להניח  משכיל  היה 

 שחווינו כולנו לפני שתי מליאות, ואנחנו נזכרנו בזה אחר כך בערגה. 

גם בחירת הסגן צריכה להישאר כאן, במרחב הזה, הנקי, המאוזן, הדמוקרטי, המייצג היטב את  

המועצ תושבי  של  הרחבה  יחליט  ל  ה.הקשת  דבר,  של  בסופו  המועצה,  ראש  אם  אומר,  סיום 

להציג אותי לאישור המליאה כסגנית, לא ארצה שתבחרו בי, כי עלי פוקס אמר לכם, לא ארצה  

רוצה   הייתי  לכם.  הכתיב  פורום  איזשהו  כי  או  לא  עליכם,  לחץ  המועצה  ראש  כי  בי  שתבחרו 

י אתם מודעים לעשייה שלי בוועדות,  כ  ה,שתרימו עבורי יד, כי אתם ערים לפעילות שלי במליא

 כי אתם מאמינים שאני באה לעבוד, 

 

 כאן זה תעמולת בחירות? אני רוצה להבין.     מר אלי אהרון: 

 

כי אתם חושבים שיש לי חזון ברור, ויכולת לקדם את כל יישובי    גב' דנה אדמון: 

לאזן את משולש ההנהגה, ק  פיהמועצה, באופן שווה והוגן, כי אתם יודעים שאני אסרטיבית מס

ושקיפות   הציבור  בשיתוף  תקין,  במנהל  זאת  שאעשה  יודעים  אתם  וכי  מנכ"ל,  ראש  סגן, 

מקסימאלית. אני מבקשת להעלות סעיף לסדר היום, לאפשר היום לכל המועמדים שמעוניינים 

נציגי המליאה, בשיח פתוח, על מנת שלנציגי המליאה תהיה היכולת להרים את   על  ם  ידלדבר 

 בבואו העת, לאישור מועמד מתוך מחשבה עצמאית והיכרות עם המועמדים וכוונותיהם.

תרצו  אם  אשמח  אני  היום,  לסדר  הזה  הסעיף  את  מציעה  לנציגי    אני  גם  לאפשר  להצביע, 

 המועמדים לדבר, וגם לנציגי המליאה לשאול שאלות, אם יש להם. זה הסעיף שלי. 

 

 תעמולת בחירות? ו ז לא הבנתי כלום,   מר אלי אהרון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 2.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 14 
 

 

 מי זה המועמדים אבל? רק החמישה האלה?     מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו הולכים לתת תעמולת בחירות לכל אחד?     מר אלי אהרון: 

 

 לא יודע.   מר גדי ירקוני: 

 

 אם לזה באתי, אני הולך.     מר אלי אהרון: 

 

סעי  51עמוד     גב' דנה אדמון:  להצגת  לנבחר, בבקשה  היום, שם  לסף  במדריך  דר 

 זה נמצא. 

 

זה לא סעיף, זה תעמולת בחירות מה שאת עשית עכשיו, זה סדר    מר אלי אהרון: 

 יום?

 

בעוד     מר אמיר פלג: בפורום  תהיה  שהתעמולה  כנראה,  מעדיף,  אתה  אלי, 

 יומיים. זה יהיה לך יותר נוח, אני מבין.  

 

 אתה אל תגיד לי מה שאני מעדיף.    מר אלי אהרון: 

 

 ככה זה נשמע לי.      מר אמיר פלג:

 

 תזהר עם זה. אני אעלה את זה בסוף.  עם אשתך,אמרתי לך...   מר אלי אהרון: 

 

 תעלה את מה שאתה רוצה, בזמנך, תן לי לדבר.      מר אמיר פלג:
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 מה שקרה עם אשתך הוא לא חוקי, אתה יודע את זה.    מר אלי אהרון: 

 

 מה הולך כאן?      דובר:

 

עכשיו     אהרון: י אלמר  אם  עכשיו.  זה  את  להכניס  רוצה  לא  היא אני  המטרה 

שותף   לא  אני  שלכם,  הישיבה  עם  רבה,  תודה  קיבינימט,  לכו  שותף.  לא  אני  בחירות,  תעמולת 

לזה. אני באתי לדון בנושאים שהיו על סדר היום. אם החלטתם לעשות תעמולת בחירות עכשיו,  

 אני לא פה. 

 

  י.בי   גב' דנה אדמון: 

 ***מר אלי אהרון עזב את הישיבה***

 
ש     מר אמיר פלג: חושב  אני  כי  הרבה,  אוסיף  לא  אני  אלי.  חברות  תודה  שתי 

שמירב   כמו  היו,  מילים.  כמה  רק  אגיד  אני  הרבה,  אמרו  לפניי  והחכמות  הרהוטות  המליאה 

לתושבים. חו היו מאז שהתחיל התהליך, קרוב לשמונה אגרות שיצאו  ודנה,  יגרת מאץ  אמרה, 

אחת, לא ציינת באף איגרת את התהליך הזה, לא ציינת מי המועמדים, לא ציינת, אולי גם כן, 

את מי אתה מעדיף, ואת מי אתה מקדם, שהציבור ידע. זאת אומרת, זה קודם כל חוסר שקיפות  

 מוחלט כלפי הציבור של המועצה.

א לא  ואני  המועמדים  כלפי  שאמרו,  כמו  כבוד,  חוסר  שני,  כמו  יברחדבר  אותם  טרטרת  אתה   .

קונוסים במשך שמונה שבועות, כשכולם יודעים, החל מהמועמד המועדף שהוא ראוי, אבל מה  

לעשות שחברי המליאה, שפגשת בצדק, כנראה אמרו משהו אחר. וברגע שהם אמרו משהו אחר, 

 נכנסת לוורטיגו, לסחרור.  

 
 . ליהלו, הלו, הלו, לשמור על הכבוד ש   מר גדי ירקוני: 

 

 אני שומר על הכבוד.      מר אמיר פלג:
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 תקשיב.    מר גדי ירקוני: 

 

 ורטיגו זו מילה יפה, נכנסת לסחרור.     מר אמיר פלג:

 

 אתה לא תגיד לאיפה נכנסתי ואיפה לא, אתה רוצה לדבר?    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אני מדבר ברוגע ובמילים יפות.     מר אמיר פלג:

 

 גם אני.    מר גדי ירקוני: 

 

הולך      מר אמיר פלג: אתה  זה  אחרי  אז  אותך,  ומקללים  פה  כשעומדים  כנראה 

 לפורום שמקלל אותך, כדי לקבל איזושהי לגיטימציה, וזה מתחיל להיות עצוב. 

 

 מספיק. תעצור פה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אומר את שלי,      מר אמיר פלג:

 

 אמיר.    מר ניר ים:

 

 ניר, אני אסיים את דבריי.      ג:פלמר אמיר 

 

 לא, לא שנייה.     מר ניר ים:

 

 תעצור, תעצור, יש גבול לכל דבר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 רגע, רונית, רונית,     מר ניר ים:
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 יש גבולות... לא צריך לשמוע את כל ההשמצות האלה, די.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ותגני על עצמי. י ואאם זו השמצה, ב    מר אמיר פלג:

 

 אני אגן על עצמי?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 תעצור. רונית,     מר ניר ים:

 

 אני לא צריכה להיכנס,    גב' רונית בן רומנו: 

 

 רונית, רונית,      מר אמיר פלג:

 

 לא, יש גבול. )צעקות מחוץ למיקרופון(  גב' רונית בן רומנו: 

 

ר, אני רואה את עצמי כמי שמנהל את צותערונית, שנייה. אמיר     מר ניר ים:

הישיבה, אני לא חבר מליאה. אני חושב שיש פה חציית גבולות, אני חושב שאתה צריך לעצור 

 בשלב הזה, ולא,  

 

אני דיברתי בנימוס, בצורה מכובדת, יש לי הצהרה קצרה, נסיים     מר אמיר פלג:

 אותה עוד דקה.  

 

 זה לא,    מר ניר ים:

 

 אתה לא נבחר ציבור,      ג:מר אמיר פל
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 ברור שאני,    מר ניר ים:

 

 אתה נבחר של אדם אחד פה, וככה זה גם נראה בתהליך הזה.     מר אמיר פלג:

 

 ברור לגמרי,    מר ניר ים:

 

 אז בוא נרגע.     מר אמיר פלג:

 

 מה זה בוא נרגע? אמיר?     מר גדי ירקוני: 

 

 . ותולאמיר, אתה חוצה את הגב    מר ניר ים:

 

 יפה.     מר אמיר פלג:

 

 ואתה מתבקש להפסיק.     מר ניר ים:

 

 אני רוצה, אז אני אשאל עוד שאלה אחת.      מר אמיר פלג:

 

 זה לא המקום, וזה לא הזמן, גם לא בשביל השאלה הזאת,    מר ניר ים:

 

 רגע, ניר, אתה לא תעצור אותי,     מר אמיר פלג:

 

ר מליאה, ולמרות שאני נבחר של אדם אחר, זה חבא ונכון שאני ל   מר ניר ים:

 לא לעניין. 

 

 מה לא לעניין? אני רוצה, היה פה תהליך מאוד ארוך,     מר אמיר פלג:
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 לא לעניין לדבר בסגנון שאתה מדבר.    מר ניר ים:

 

 איזה סגנון?     מר אמיר פלג:

 

גם   מר ניר ים: ראוי,  לא  הסגנון  בעולם,  הכי  צודק  למליאת א  ל  ושתהיה 

 אשכול. 

 

בסדר. אתה אל תדבר לי על נימוסים ודברים כאלה. מה שקרה,     מר אמיר פלג:

 ואני אסיים בזה,  

 

 רגע, רצית לשאול שאלה.     מר ניר ים:

 

 כן.     מר אמיר פלג:

 

 תשאל אותה ותסיים.     מר ניר ים:

 

 דבר אחד. ד עואני לא רציתי לשאול שאלה, אני רוצה להגיד     מר אמיר פלג:

 

 אני רוצה לשאול שאלה, שאל אותה.  –זה מה שאמרת, אמרת    מר ניר ים:

 

 אני ביקשתי לדבר ולא ביקשתי לשאול שאלה.      מר אמיר פלג:

 

לחצות     מר ניר ים: ולא  לדבר  ביקשת  להסית.  ולא  לדבר,  ביקשת  אתה 

 גבולות. ביקשת לדבר בסגנון שמתאים למליאת אשכול. 
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עצרת     :לגמר אמיר פ לא  וקיללו,  חודשיים  לפני  פה אנשים  אני מדבר. כשעמדו 

 אותם. 

 

 עשו.  –מה שעשו    מר ניר ים:

 

 אני מדבר בשקט,      מר אמיר פלג:

 

 עכשיו אתה עובר את הגבול.    מר ניר ים:

 

 מי קילל?   מר חנניה אווקרט: 

 

 מי שעמד פה וקילל.      מר אמיר פלג:

 

 חד לא קילל.  א אף  מר חנניה אווקרט: 

 

גדי     מר אמיר פלג: ישב  האחרון  שלישי  ביום  אסיים.  אני  ההקלטה.  את  תשמע 

הבין   הוא  זמן  באותו  כנראה  היום.  כלומר  למליאה,  יובא  זה  שני  שביום  זה  את  ותיאר  ודיבר, 

הוא דחה את זה בעוד שבועיים. למה הוא דחה את זה שאין לו את הרוב, ולכן  שזה לא עובד,  

ים? כדי להקשיב לפורום. לפורום שנציגיו באו הנה ופוצצו מליאות, ופוצצו הנהלות. עיבובעוד ש

אני שואל למה, למה לקחת את זה עוד שבועיים? למה ללכת לגוף הזה? ואני חייב להגיד שהגוף  

כי הוא לא מייצג את    -הזה, וזה חשוב להבין, רונית יכולה לכעוס, הגוף הזה הוא לא מייצג. א'

  ם.ביכל המוש

 

 אם אתה שואל למה, בוא תקבל תשובה.     מר ניר ים:

 

 רגע, רגע.     מר אמיר פלג:
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 לא, אני אענה, כי עם כל הכבוד, אמיר, עם כל הכבוד,    מר ניר ים:

 

 ניר, תן לי עוד דקה, אני מסיים.     מר אמיר פלג:

 

 . ..וםרצית לשאול שאלה, שאלת. אולי תחכה לתשובה ושב במק   מר ניר ים:

 

 מכיוון שגדי ניגש לפורום הנ"ל, והחליט,      מר אמיר פלג:

 

 אתה אין לך מושג.     מר ניר ים:

 

 אני חייב לתת פה איזו אמירה לציבור במליאה.      מר אמיר פלג:

 

 אתה מעלה ספקולציה, ולכן...    מר ניר ים:

 

 ניר, תן לו לסיים ונמשיך.    גב' מירב ברקאי: 

 

 ני לא אתן לו לסיים, כי זה לא יגמר.    א א,ל   מר ניר ים:

 

מורידה    גב' רונית בן רומנו:  את  היום  סדר  על  לא  דברים  כשיש  קרה  מה  סליחה, 

 אותם? עכשיו באמת,  

 

 סליחה, יש פה נושא...      מר אמיר פלג:

 

 אתה עומד פה, ואתה משמיץ אנשים.   גב' רונית בן רומנו: 
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 תגידי מה השמצתי. , אני לא השמצתי    מר אמיר פלג:

 

מישהו    גב' רונית בן רומנו:  נגד  משהו  לך  יש  אם  שלך,  מהדברים  בך  תחזור  אתה 

 בפורום, תגיד לו את זה אישית. 

 

 אין לי משהו אישי.      מר אמיר פלג:

 

 למה לא כולנו מושחתים, יש כאלה,   גב' רונית בן רומנו: 

 

  ת.אני לא אמרתי את המילה שחיתו    מר אמיר פלג:

 

 משקיעים בלי סוף.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 רונית, תודה רבה.     מר ניר ים:

 

  -אני אסיים, ואני אגיד ככה     מר אמיר פלג:

 

 יש גבול לחוצפה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 נציגי הפורום הנ"ל הם נציגים שמייצגים את עצמם בלבד.     מר אמיר פלג:

 

רב   מר ניר ים: תודה  אם  א  ה, אמיר,  דיבור,  איזה  מושג  לך  אין  מושג.  לך  ין 

 בכלל, יש. 

 
 ניר,     מר אמיר פלג:
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המועצה    מר ניר ים: ראש  בין  יש,  בכלל,  אם  דיבור,  איזה  מושג  לך  אין 

חברי   של  בעיניהם  חול  זורה  להיות  יכול  אתה  ספקולציה,  פה  מעלה  אתה  היישובים.  לפורום 

דברי פה  מפיץ  להיות  יכול  אתה  להיות,  שאם  מליאה.  יכול  הכול  למציאות.  קשר  שום  להם  ין 

 מהראש הקודח אפשר להמציא מה שרוצים.  

 

 ניר, הראש הוא לא קודח. אני מדבר על עובדות.      מר אמיר פלג:

 

 אם אתה היית מביא,     מר ניר ים:

 

 אתה אל תשמיץ נבחר ציבור.     מר אמיר פלג:

 

עובדה, אפשר   מר ניר ים: היית מביא  מביא להתייחס אליה. אתה    יהה  אם 

 ספקולציה, 

 

 בבקשה, אתה רוצה שאני אביא עובדה?      מר אמיר פלג:

 

 אתה מביא ספקולציה,     מר ניר ים:

 

 ראש המועצה אמר שהוא ימתין להכרעת הפורום.      מר אמיר פלג:

 

 זה מה שהוא אמר?     מר ניר ים:

 

 דם אחד.  מאר אמר. אמר, לא לי, אמר ליות    מר אמיר פלג:

 

  –אני רוצה לשמוע פה אדם אחד, ששמע את ראש המועצה אומר     מר ניר ים:

 אני ממתין להחלטת הפורום. 
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 מה זה?    גב' דנה אדמון: 

 

 ניר, ניר, ניר,      מר אמיר פלג:

 

זה מה שקורה פה. מה שקורה פה זה כשחוצים גבולות, מגיעים     מר ניר ים:

 למקומות לא טובים.  

 

 החצייה של הגבולות...     אדמון:  נהד גב'

 

לדבר     מר אמיר פלג: רציתי  אני  הזה.  במקרה  הכובע  בוער  הגנב  ראש  על  ניר, 

קצת על הלגיטימיות של הפורום הזה שגדי רומם, אני לא אמשיך עם זה, מי שירצה לקבל את  

אסר על יושב   ו,שלהפרטים אחר כך, אני יכול להגיד שעין הבשור, היישוב הגדול במועצה, הוועד  

 דבר אחרון,  ראש המושב להגיע לפורום או לדבר בשמו, ועדיין הוא הלך לשם. זה צריך להבין. 

 

 זה לא קשור למליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

וניר      מר אמיר פלג: שגדי  מה  כי  עכשיו.  אמר  שניר  למה  היטב  מתחבר  וזה 

ג' הם אמרו ד', וכו',  -הם אמרו ב', ל'  א-בתהליך הזה עשו, זה לנסות לעבוד על כולם, כל הזמן. ל

וכו'. ואת זה, אני יכול אחרי זה, לכל חבר מליאה ברמה האישית. אז אני אסיים, יש לנו מחר  

בחירות, אני אסיים בציטוט ידוע של אברהם לינקולן, אחד הנשיאים הידועים. והוא אמר, ואני  

מהאנשי חלק  על  לעבוד  "אפשר  ולניר.  לגדי  זה  את  חלק    כל ם  מקדיש  האנשים  כל  ועל  הזמן, 

 מהזמן, אבל אי אפשר לעבוד על כל האנשים כל הזמן". 

 

שאם     מר גדי ירקוני:  בגלל  בסוף,  שאמרת  מהאמירה  להתנצל  לאמיר  מציע  אני 

 לא, זה לא יגמר ביני לבינך, שאני שיקרתי.  
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 מהסוף? רק האמירה של הסוף?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ציע לך להתנצל,  מ ניא   מר גדי ירקוני: 

 

 על מה?     מר אמיר פלג:

 

 אמרת ששיקרתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אמרתי?     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 מתי?     מר אמיר פלג:

 

 יש הקלטה, אתה לא צריך להתנצל, אני מודיע לך,     מר גדי ירקוני: 

 

 נו?     מר אמיר פלג:

 

 מודיע לך שזה לא יגמר ביני לבינך.  י אנ   מר גדי ירקוני: 

 

 מה זאת אומרת? על מה אמרתי?     מר אמיר פלג:

 

 אמיר, לדעתי סיימת את מה שהיה לך להגיד.     מר ניר ים:

 

זה מאוד מעניין, גדי, כשעמדו פה ודיברו ואיימו, אז הכול ישבת      מר אמיר פלג:
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 בסבבה. כשקצת מרעידים את הקרקע, אתה נלחץ.  

 

 הבנתי. תפנה את המיקרופון, יש לנו את נועם גל, בבקשה נועם.    יר ים:נ מר

 

של    מר נועם גל: ההצגה  לקראת  מבקש  אני  קרבית,  פחות  קצת  בשיחה 

לנו תקציר מקדים על התהליכים בבתי הספר היסודיים.   החינוך, של ראש אגף החינוך, שייתן 

שיטות המון  לימוד,  שיטת  עם  מרתק,  תהליך  אנחנו דשח  עברנו  איפה  לדעת  רוצה  הייתי  ות. 

 עומדים עם זה? אם זה הצליח, או מה למדנו, או מה עוד יש לפנינו, תודה.  

 

, בגלל שזה א' רק התחיל, ואני חושב שהשאלה הזאת, אני מציע   מר גדי ירקוני: 

זום לחברי המליאה,    להבדיל מכל מה שהלך פה עכשיו, עד עכשיו, היא רצינית, שנערוך שיחת 

המנהלות של בתי הספר, יחד עם אבי, ונציג שם את החזון החינוכי על מה הם מדברים. איך ם  ע

 שם הולכים ללמד, בסדר? אנחנו נקבע. 

 

תנופה    גב' מזל ערוסי: ממש  שם  וראיתי  היום,  סיור  שם  עשיתי  ראיתי,  גם  אני 

ך. אני לא ידעתי  נוחי של בניה. ומאוד חשוב שפשוט נכיר. אני ביקשתי את זה מאבי, גם כוועדת  

 מה בונים, מה מוסיפים, זה מאוד חשוב.  

 

 מה מסביב בונים?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני ראיתי מסביב, כן.     גב' מזל ערוסי:

 

 אז בסדר, זה לא אבי, אבל בסדר, אנחנו...     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, תגידו אתם, מה בונים, מה...?    גב' מזל ערוסי:
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 בסדר גמור. אנחנו עוד מעט יש תכנון לשנה הבאה,     י: מר גדי ירקונ

 

 סך הכול זה נראה יופי, אין מה להגיד.    גב' מזל ערוסי:

 

 נועם, אנחנו רשמנו את הבקשה, ואנחנו נראה איך לארגן את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 חילופין במליאה.     מר ניר ים:

 

 יום. ה דראני ביקשתי להכניס סעיף לס   גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לך ככה, אני לא מעלה אותו לסדר היום.     מר ניר ים:

 

 זו לא שאלה שלך.     גב' דנה אדמון: 

 

 תקשיבי עד הסוף. אני לא מעלה אותו לסדר היום,     מר ניר ים:

 

 אתה לא יכול...     גב' דנה אדמון: 

 

הבקשה    מר ניר ים: הבקשה,  את  שמעתי  יפה,  לך  הקשבתי   תקשיבי, 

אני לא מעלה אותו לסדר היום, ואפשר ללכת עם זה לאן שרוצים,    –לטת, הכול ברור, אבל  וקמ

 ואם אני עשיתי משהו לא בסדר, אני אשא בכל התוצאות ברמה האישית, אוקיי? זהו.

 

 אין לך סמכות לעשות את זה.     מר אמיר פלג:

 

 אין לי סמכות, יש לי סמכות,    מר ניר ים:
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 מה קורה לך?      מר אמיר פלג:

 

חברי מליאה יקרים, בכוחנו להחליט על סדר היום, אני מבקשת    גב' דנה אדמון: 

 דבריהם, אם יש להם, היום.  שמי שחושב שנכון שהמועמדים יציגו את

 

 תגידי, מה זה אריק שרון פה?    מר גדי ירקוני: 

 

י   גב' דנה אדמון:  הם  אם  שאלות  אותם  לשאול  יוכלו  מליאה  אני   ו,רצונציגי 

 מבקשת להצביע בעד או נגד. מי שמכתיב את סדר היום זה לא אתה ניר, אני מצטערת. 

 

 זו גם לא את.    מר ניר ים:

 

 בוודאי, נציגי המליאה וההנהלה, הם האחראיים.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 בוודאי.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 דאי, אז יש לך בלבול רציני.ווב   גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, למה היום?    מר חנניה אווקרט: 

 

 ם זה לא קרה, אז אולי הגיע הזמן?למה היום? כי עד היו   גב' דנה אדמון: 

 )צעקות מחוץ למיקרופון(  
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 אז מתי? מתי חנניה? מתי?    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא יודע.  מר חנניה אווקרט: 

 

נו כבר אחרי התאריך, היה אמור להיות סגן כבר בשבוע נחא  זהו,   גב' דנה אדמון: 

 הבא. 

 
 ... מי נגד?  מר חנניה אווקרט: 

 

אז בואו, אני לא רוצה להתווכח. יכול להיות שאני בדעת מיעוט,     גב' דנה אדמון: 

מוזמן, אבל בואו נצביע על זה. זה    –ולכן אני אומרת, אם מישהו רוצה להציג את הדעה הנגדית  

הא הצעה  יוחרלא  להציע  יכול  אתה  חנניה,  לא.  או  היום,  לסדר  סעיף  להכניס  להחליט  שלו  ת 

 נגדית, ולהגיד שאתה רוצה שזה יקרה בשבוע הבא, אין שום בעיה.  

 

   אין שום הצבעה...  מר חנניה אווקרט: 

 

שלא    גב' מירב ברקאי:  היום.  זה  את  נעשה  שלא  נגדית,  הצעה  להציע  רוצה  אני 

 ל שהלוז לא מאפשר.  גלב נעשה את זה היום,

 

 מתי? עוד שבועיים זה...      מר אמיר פלג:

 

 הוספת סעיף לסדר היום על פי הצעתה של חברת המליאה גב' דנה אדמוןאישור  ***

 

טוב, אוקיי, חברים. דנה, בסדר, בלחץ הקהל, בלחץ מי שמחליט,    מר ניר ים:

נעשה שתי הצבעות, ברשותכם. הצבעה   אז אנחנו  לעשות את    ת,אחאוקיי?  בעד  מי  היא תהיה 

 ההצבעה הזאת היום,  
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 להוסיף סעיף לסדר היום.    גב' כבי שקולניק: 

 

להוסיף את הסעיף לסדר היום, ומי מתנגד להוספת הסעיף לסדר    מר ניר ים:

 היום, אוקיי? יש למישהו משהו להוסיף לפני שאנחנו עוברים להצבעה?  

 

 ?  על מה מצביעים  מר חנניה אווקרט: 

 

לסדר    מר ניר ים: יעלה  הסעיף  אם  היום,  לסדר  סעיף  הוספת  על  כל,  קודם 

 היום, נדבר על המהות שלו, כן, צפניה? 

 

 רגע, אבל קודם יש הצבעה על סדר היום.     מר גדי ירקוני: 

 
 אם יש למישהו הצעת נגד, הוא מוזמן להעלות.     גב' דנה אדמון: 

 

סדר   מר ניר ים: על  הצבעה  לפני  כדי יוה  גם  מילים,  כמה  להגיד  אפשר  ם, 

 לנסות לשכנע. 

 
אפשר   מר צפניה משה:  שאי  מפני  הזאת,  להצעה  נתנגד  שאנחנו  בעד  אני  אוקיי, 

מיוחד   מועד  לקבוע  אולי  נכון  הזה,  לדבר  מראש  אותם  להכין  צריך  המועמדים.  את  להפתיע 

ן אני חושב שזה ראוי  לכו  לטובת העניין, אבל ליפול על המועמדים ככה, זה לא ראוי ולא שייך,

להצגת  אחר  מועד  לקבוע  אחרת,  הצעה  אחר,  סעיף  להציע  אפשר  כן,  אם  הזה.  לסעיף  שנתנגד 

 המועמדים. 

 

 לא חייב במליאה, איפה שהם רוצים.    מר גדי ירקוני: 

 

 גם לא חייב במליאה.    מר צפניה משה: 
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 מה זאת אומרת?     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי,    מר ניר ים:

 

 איפה זה 'איפה שהם רוצים'?    דנה אדמון: ' גב

 

דנה    מר ניר ים: של  הסעיף  העלאת  על  עכשיו  מצביעים  אנחנו  ברשותכם, 

לסדר היום, מי בעד להעלות את הסעיף של דנה לסדר היום? בבקשה להרים את היד ולהשאיר 

 .  17בזה זה נגמר. מי נגד?  1,2,3,4,5אותה למעלה. 

 
 ר פרוטוקול ישיבה קודמת. אשל  : הוחלט פה אחדהחלטה

 

שיירשם בפרוטוקול, אני הרמתי עכשיו יד בעד הסעיף שלה. לא    מר דודי אלון:

העיקרון   ידעתי מתוך  רק  נוסף,  כסעיף  במליאה  זה  את  להציע  לעשות,  הולכת  שהיא  מה  שזה 

,  בהשהזכות של חבר המליאה להעלות הצעה לסדר היום, היא זכות לגיטימית ואי אפשר לזלזל  

 ולכן אני, 

 

 מה זה קשור?    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר,    מר ניר ים:

 

 זה לא, אני מצטער, זה לא קשור.    מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, זה הקטע הזה.     מר ניר ים:
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 זה לא קשור, או שאתה נגד, או שאתה בעד.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא מפריע לי, אנחנו מיומנים...    מר דודי אלון:

 

הזה,    ניר ים: רמ הסעיף  מאחור.  העבר  את  לשים  שלנו  החוכמה  חברים, 

 שניות, מבחינתי שייך לעבר. עכשיו אנחנו מסתכלים על העתיד,  34למרות שנגמר לפני בדיוק  

 

 תודה על הסיוע בניהול תקין.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא ממשיך.    מר ניר ים:

  
 חילופין במליאה . 2

 

הבאה נונחא   מר ניר ים: ברוכה  שהתחלתם.  מה  עם  ממשיכים  ברשותכם,   ,

   סטלה גולני, תרימי את היד שכולם יראו אותך.

 

 איזו טבילת אש. זה אירוע חריג, זה לא קורה בדרך כלל.     דוברת:

 

  לא?  :סטלה גולניגב' 

 

מליאת     מר ניר ים: חברת  ומהיום  שלום,  כרם  קיבוץ  חברת  גולני,  סטלה 

 כול, ברוכה הבאה, שיהיה בכיף. אשת המועצה האזורי

 

ניר, אם אפשר שנייה, רק בשביל לשמור על הבריאות של כולנו,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

אני שמתי שם על הבמה דלי עם מגבונים, מי שמדבר במיקרופון, מוזמן לקחת מגבון, לעשות ויש  

 על המיקרופון, ואנחנו בסדר. 
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 2020הצעת תקציב מילואים א' . 3

 

א'     מר ניר ים: מילואים  תקציב  להצעת  עוברים  אנחנו  אני  2020תודה.   .

  מעביר את המיקרופון לכבי, אני אשב על המחשב, ותזיזי אותי לאן שאת רוצה, כמו לוח.

 

קוראים    גב' כבי שקולניק:  שאנחנו  למה  הצעה  למליאה  מביאים  אנחנו  אוקיי, 

סוף השנה שעברה, השנה הייתה, בדרך כלל   נילפתקציב מילואים א', קיבלנו החלטה על תקציב  

 אנחנו מביאים תקציב,  

 

 יש לכם את זה?     מר גדי ירקוני: 

 

בחומר.    גב' כבי שקולניק:  לכולם  מאוד יש  יודעים,  שכולם  כמו  הייתה,  השנה 

הזה,  התקציב  גם  אבל  נובמבר,  לפני  מילואים  תקציב  עם  מגיעים  כלל  בדרך  אנחנו  מטלטלת. 

ה מאוד סימני שאלה ודברים לא ברורים, למרות שאנחנו ככה, כבר לקראת סוף רבה  עדיין יש בו

לגמרי   לא  עוד  עזה  עוטף  כמו  בעיקר מצד ההכנסות. תקציבים  גם מצד ההוצאות, אבל  השנה. 

אין  ממשלה,  שאין  בגלל  גם  יודעים,  ממש  לא  שאנחנו  הזה,  מהסוג  דברים  מיני  כל  סגורים, 

 ם האלה. רידבתקציב מדינה כאילו וגם כל ה

שהאמת   למרות  זאת,  בכל  תקציב  להביא  שאומרים,  כמו  יכולתנו,  כמיטב  עשינו  אנחנו  אז 

את  שמאוד התלבטנו אם כן או לא. אני אעבור על הסעיפים הגדולים, יש ריכוז שינויים, ויש גם  

המהות של כל התקציב, בגיליון היותר גדול, ששם גם אפשר לראות מה לפי תקציב, מה פעולות  

 ר, מה הפעולות, וכמה שק המועצה. שכל ש

מי שלא מכיר את הפורמט הזה שלנו, אז תמיד הירוק זה מה שנקרא, מבחינתנו, שק מועצה. אני 

ף וסעיף, אם אני למשל אכנס לסעיף, איזה סעיף פה פעיל?  אולי אסביר, שק מועצה זה בכל סעי

יש את התקבולים, נושא  בכל  יש את התקבולים,  או מכל משמ  בכל מקרה, תמיד  רדי ממשלה 

 מיני גופים, יש,  
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 רגע, דקה, את הולכת על המפורט?    מר ניר ים:

 

 לא, אני רק מסביר על כמה עקרונות, ואחרי זה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל תלכי לשינויים, הכי טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

ו על מה יניברק על השינויים, אני רק מסבירה את העקרונות, ש  גב' כבי שקולניק: 

 אנחנו מדברים.  

 

 מאה אחוז.    מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי, אולי בשביל לקצר, יש את התקבולים, יש הוצאות שכר,    גב' כבי שקולניק: 

יש הוצאות פעולות, ויש מה שאנחנו קוראים שק מועצה. בכל סעיף וסעיף שק מועצה, המימון  

   נה ומענקים שונים.נוארשלו מגיע מתקבולים בלתי מיועדים, שזה בדרך כלל  

א',   מילואים  תקציב  ראשון,  תקציב  שהוחלט,  מה  תקציב,  יש  עכשיו  נכנסת,  אני  אם  אז 

כל   קודם  הגדולים.  הדברים  על  אלך  אני  אז  מבקשים,  שאנחנו  אתם   –והשינויים  אז  ארנונה, 

ובע נ זהרואים פה איזושהי ירידה, מצד אחד, בארנונה, מצד שני יש עלייה לא מבוטלת בארנונה. 

גם  וקיבלנו  פרסמה,  שהמדינה  תקנות  פי  על  הקורונה,  עקב  לעסקים  שנתנו  בארנונה  מהנחות 

 שיפוי, וכמו שאתם רואים, אפילו השיפוי הוא גבוה יחסית, ומצבנו טוב בתחום הזה. 

ובשורה   עזה,  עוטף  מענק  תוספות,  כמה  עוד  ה  13יש  שנקרא,  מה  שנים יש  עוטפי  קרן  חזר 

היינו  ללבגאנחנו,    –קודמות   שלנו,  הגדולות  ההוצאות  של  הגדולים  הדברים  על  נעבור  תיכף   ,

צריכים לאזן את זה, וזה בעצם, אנחנו לוקחים מהקרן בחזרה לטובת התקציב הרגיל, במקום  

 שמותר לנו על פי הנהלים, ועל פי התקנות. אז זה בצד של התקבולים הבלתי ייעודיים.

כל שורה ושורה, עכשיו, אני אעבור רק על הדברים הגדולים, אני מזמינה אתכם לשאול אותי, על 

שורה   אז  לשאול.  שירצה  הקורונה    700,  46מי  שנקרא  מה   ,₪ זה    –אלף  את  אישרנו  אנחנו 
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נתנו   אנחנו  תקציבית.  במסגרת  זה  את  לאשר  שצריך  כמובן  אבל  להוצאות   400במליאה,  אלף 

 אלף להשתתפות היישובים, ולקרן עזרה הדדית עוד מאה אלף. 200שוטפות בקורונה, 

אלף ₪, מי שקרא את דפי ההסבר   800הנושא השני שהוא כבד, זה שירותי החברה הכלכלית, זה  

ופעולות. בשנים הקודמות   רק שכר, זה בהחלט שכר  לא  זה  כתוב שכר,  פה  זה לא שכר.  שלנו, 

, השנה אין לנו את הפעולות האלה, ואתם יודעים אלף ₪ ממשרד התמ"ת  450היה לנו שיפוי של  

שהחברה הכלכלית, היא עדיין לא רווחית, אבל היא עושה, עופר הציג את זה פה במליאה לפני  

כמה ישיבות, פעילה בהמון המון תחומים, ואמורה לקדם את המועצה, בסופו של דבר גם יהיו 

 הכנסות, תהיה רווחיות.  

 

 שאלה?  אפשר  גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן, כן, אפשר שאלות.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה זה מגיע עכשיו ולא הגיע בהתחלת שנה?    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני אגיד.    מר גדי ירקוני: 

 

את    גב' כבי שקולניק:  מהתמ"ת  לקבל  נצליח  שאולי  חשבנו  השנה  בתחילת  כי 

 המענק, וגם, 

 

 שיכסה את השכר?      דובר:

 

לכסות   ק: גב' כבי שקולני הצליחה  המו"פ  פעילות  המו"פ,  קודמות  בשנים  חשבנו 

קצת, כי זה בחברה הכלכלית. השנה אנחנו רואים שאין, גם לא את הכיסוי של המו"פ, וגם לא 

 את התמ"ת,  אז אנחנו מביאים את זה עכשיו.  
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לא.     מר גדי ירקוני:  לצערנו  המו"פ,  של  הכיסוי  את  השנה  שנקבל  חשבנו  אנחנו 

 הבאה, נהיה צריכים לתקצב את זה.  בשנה

 

מה    גב' רונית בן רומנו:  לי.  בא  ולא  נוגעים  כולם  המיקרופון,  על  מוותרת  אני 

 אלף, 600 -ההשפעה על השכר? כי ראיתי שרכיב השכר הוא באזור ה

 

יש שם שלושה עובדים. יש שם מנכ"ל, מזכירה ומנהלת חשבונות   גב' כבי שקולניק: 

 בחצי משרה. זה השכר. 

 

 אנחנו מסבסדים את חברה הכלכלית?     דובר:

 

החברה    גב' כבי שקולניק:  של  החשבונות  מנהלת  היא  ז'קלין,  אנחנו.  אנחנו, 

הכלכלית. אוקיי, הנושא השני הגדול, ושוב אני מדגישה, אני מדברת רק על הדברים הגדולים, 

קופצת אני  דווקא  זה  כמובן,  אחרים,  דברים  על  גם  לשאול  יכולים  זה   –  196לשורה    אתם 

משרד הפנים פרסם    –פיצויים, פיצויי פיטורין. גם פה היו השנה, היה צירוף של שני דברים. אחד  

אפשרות לצאת לפנסיה מוקדמת, בפיצויים מאוד מאוד גדולים של המועצה. הוא לא מממן את  

לפנסיה.    זה, הוא ממליץ על זה, מתוך כוונה לרענן את השורות, להוציא עובדים מאוד ותיקים

שעבדו  הזה,  ההסדר  במסגרת  וחלקם  לפנסיה,  הגיעו  באמת  חלקם  השנה,  עובדים  כמה  יצאו 

 שנים, הפיצויים שלהם מאוד גבוהים. 35שנה,  40במועצה 

מוכרחים   שהיינו  המועצה,  של  כזאת  כללית  פיצויים  קרן  לנו  הייתה  שנה,  לפני  עד  במקביל, 

לשנים קשות, אלא היינו חייבים להשתמש בה, להשתמש בה, לא יכולנו לדחות את השימוש בה  

כי זו הייתה ההנחיה של משרד הפנים, וגם היא הסתיימה, וכמו שאתם רואים פה, יש לנו גידול  

בעשרות   הוא  הפיצוי  פיצוי,  זה  על  אין  הרבה.  הרבה  הרבה  זה  אלף,  מאות  ושלוש  מיליון  של 

 אלפים, משהו מצחיק.  

 

 זו הפנסיה?    מר יובל בר:
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בפנסיה   כבי שקולניק: גב'  פורשים  בחישוב  פיצויים,  זה  תקציבית,  פנסיה  לא  זה 

תקציבית, יש להם גם החזרי ימי מחלה, אתה גם נותן להם... ניר, תקן אותי אם אני טועה, אבל 

 חודש על כל שנת עבודה. אבל יש פיצויים. בפנסיה תקציבית, זה פיצויים מאוד גבוהים. 

 

 , אם יהיה את אותו... יהיה כאילו עוד פעם. בשנה הבאה   מר יובל בר:

 

נצטרך   גב' כבי שקולניק:  כבר  השנה  אנחנו  כזה,  דבר  פעם  עוד  להיות  עלול  זה 

 לתקצב את זה בתחילת השנה. 

 

 ניר, אתה רוצה, או אני?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אבל זו בדיוק השאלה, גם כשיש...    מר יובל בר:

 

 ביר את זה, ניר יסביר את זה. ניר יס   מר גדי ירקוני: 

 

למעשה, משרד האוצר יצא השנה, זה לא היה עד היום, ומקווים     מר ניר ים:

לפחות שזה לא יהיה גם בשנה הבאה. זה מן מבצע חד פעמי, שקורא לעובדי מועצה, עובדי בכלל 

ים, לקראת סוף שנתם השישרשויות בכל הארץ, לא רק כאן, בסביבות תחילת שנות החמישים,  

לצאת לפרישה מוקדמת, וזה לווה במספר חודשי הסתגלות לכל פורש כזה, ואיזשהו מענק של  

להיכנס   ומבקש  שניגש  עובד  כל  אומרת,  זאת  העובד.  לבקשת  וזה  שקלים,  אלפי  עשרות  כמה 

 לתוכנית הזאת, למעשה אנחנו מחויבים לאפשר לו את זה, וככה עשינו. 

מוגבלת   הייתה  התוכנית  הראשון,  גם  בשלב  הקורונה,  לאור  היא  כך  אחר  מרץ,  עד  מינואר 

בשנה  יהיה  מה  יודעים  לא  אנחנו  אבל  דצמבר,  עד  הורחבה  גם  היא  ובסוף  יוני,  עד  הורחבה 

 הבאה, אבל אף אחד לא מדבר על זה שהתוכנית הזאת תמשיך ותהיה קיימת.  
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 ניר, הם לא נותנים... פנסיה תקציבית.   מר ראובן פרידמן: 

 

 כן, חלק כן.    י: מר גדי ירקונ

 

 ... את הפנסיה שלו.    מר ראובן פרידמן: 

 

 לא, לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה תלוי.    מר ניר ים:

 

 תלוי, בדיוק.     מר גדי ירקוני: 

 

להיות    מר ניר ים: שתמשיך  אוקיי,  תקציבית,  בפנסיה  שזה  מהם  חלק  יש 

התק הפנסיה  זאת  המועצה,  מקופת  למעשה,  ויש משולמת,  פה.  מופקדת  כביכול  היא  ציבית, 

ביניהם גם כאלה שכבר בפנסיות צוברות, בחברות פנסיה חיצוניות, אותן אנחנו פחות נראה. זה 

מהלך שלמעשה העמיס השנה סדר גודל של כמעט מיליון ₪ על המועצה, חלקו, למעשה, יחזור  

נמצאים בת לא  כבר  עובדים  העובדה שאותם  בשנים הבאות, מעצם  ושכרם  אלינו  וך המערכת, 

 מפסיק להיות משולם.  

 

אבל כמה עובדים עכשיו נשארו בתוך המערכת, ש... עם הפנסיה   מר ראובן פרידמן: 

 התקציבית? 

 

 הרבה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 הרבה?   מר ראובן פרידמן: 
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 כן, לא מעט. לא מעט.     מר ניר ים:

 

 יש עוד הרבה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, אבל זה הולך ומסתיים.    מר ניר ים:

 

 אבל זה לא קשור לפנסיה תקציבית. זה קשור לפרישה מוקדמת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון. אבל מעבר לזה,     מר ניר ים:

 

 זה קשור לוותק גם. ראינו את זה ב...    גב' מזל ערוסי:

 

 נכון מאוד, זה קשור לוותק.    מר גדי ירקוני: 

 

תם פורשים, יש לנו גם, אתה יודע, קבוצות של אנשים מעבר לאו   מר ניר ים:

פנסיה,   לגיל  שמגיעים  אנשים  להפריש  כן  במגמה  די  עכשיו  אנחנו  שלהם.  הפרישה  גיל  שמגיע 

הדרך,   להמשך  להם  שמחכה  לפנסיה  מעבר  תשלומים  להם  יש  שלהם,  הפרישה  ומעצם 

פדיון ימי מחלה, כמו פדיון כפנסיונרים, יש גם תשלומים שנעשים כאן ועכשיו, עם הפרישה. כמו  

ימי חופשה, כמו כל מיני חשבונות כאלה ואחרים שצריך, אולי, לסגור אותם לקראת הפרישה,  

 וגם זה יעמיס סכומים לא קטנים. זאת התוצאה.  

 

 אוקיי.  גב' כבי שקולניק: 

 

 אפשר שאלה?   מר רביבו קובי: 

 

 כן.    מר ניר ים:
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החינוך,  מר רביבו קובי:  משרד  יש   גם  שישים,  גיל  לפני  שפורשים  מורים  כשיש 

תוכנית מאוד דומה, הם מקבלים מענקים והם מקבלים פדיון כמו שאמרת. אבל יש איזשהו דבר 

מיליון. האם    2.5-שנקרא מכסה. זאת אומרת, לא מאפשרים בשנה אחת, להוציא פתאום בום, ב

 יש איזושהי מכסה כזאת גם פה? במקרה דנן?  

 

 , מבחינת הרשות זה בלתי מוגבל. לא   מר ניר ים:

 

 מיליון, במידה ו...  2.5זאת אומרת, בשנה אחת יכול להיות   מר רביבו קובי: 

 

 אם  הגעת להסדרים עם ה...    מר גדי ירקוני: 

 

עובדי    מר ניר ים: שיש  נגיד  בואו  במועצה,  הזאת  התוכנית  לך,  אגיד  אני 

, אז  67/8ואחרים כבר נמצאים בסביבות גיל    , 25מועצה שהגיל ההתחלתי שלהם הוא סדר גודל  

בין   נגיד  הזה,  הגילאים  בטווח  שנמצא  עובדים  של  חתך  איזשהו  וחתך 58  -ל  52יש  אוקיי?   ,

מבנה  את  ממוטט  היה  לא  זה  לפרוש,  מחליטים  היו  כאחד,  כולם  אם  גם  הזה,  הגילאים 

 התעסוקה במועצה. 

 

סד גדול, הכול יחסי כמובן, כן בכל זאת אני חושבת שכמו בכל מו   גב' מזל ערוסי:

זה   ונעמוד עם הלשון בחוץ. בכל זאת,  נגיע לתקציב  צריך להגביל לסכום מסוים, על מנת שלא 

 הגדיל במיליון וחצי, כמעט, נכון כבי?  

 

 . 1,300,000-אנחנו חושבים שנגיע ל  גב' כבי שקולניק: 

 

 בשנה הבאה?     מר דודי אלון:
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 השנה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא יודעים עוד.     מר גדי ירקוני: 

 

 צריך לעשות בדיקה ולראות.    מר דודי אלון:

 

 אנחנו לא יודעים.     מר גדי ירקוני: 

 

 גם אם לא יהיה הסדר, פיצויי פיטורין.    גב' כבי שקולניק: 

 

על הרשות לא הוטלה מגבלה, לא הוטלה מכסה    –אני אגיד ככה     מר ניר ים:

ים לעבור אותה. זאת אומרת, זה היה פתוח. מה שכן, בתהליך, כדי לקיים  שאנחנו לא היינו צריכ

שהמועצה    –שהפורש יבקש לפרוש. שניים    –שלושה. אחד    –את זה, היו נדרשים שני מהלכים  

שמשרד האוצר יאשר, אוקיי? זו מן שרשרת כזאת. עכשיו, אנחנו לא מצאנו לנכון    -תמליץ. שלוש

 שלו.  לעצור אף אחד מלמלא את הבקשה 

 

איתם    מר גדי ירקוני:  שנגיע  עד  יצאו  לא  שהם  עוד  שרצינו  כאלה  היו  להיפך, 

 להסדר. 

 

שנכנס   גב' כבי שקולניק:  מי  גדול,  כך  כל  ותק  אחרי  שיוצא  מי  נוספות?  שאלות 

 במקומו, מן הסתם...  

 

מראש,    מר דודי אלון: להיערך  יודעים  אתם  הבאה  בשנה  התחתונה,  בשורה 

  ...פלוס מינוס

 

עוד    גב' כבי שקולניק:  אוקיי,  הבאה.  השנה  של  התקציב  לקראת  נבדוק,  אנחנו 
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הסעות    –  143שורה שרציתי להפנות את תשומת ליבכם, שזה דווקא חיסכון מאוד גדול, זו שורה  

תלמידים, שזה, וגם מלווים להסעות תלמידים, שורה אחרי כן, שזה בעצם חיסכון שנגרם לנו, 

עקב הקור לנו,  יש חיסכון. אלה שניתן  רע, אבל  הכול  בקורונה.  רע  הכול  לא  זאת אומרת,  ונה, 

להתייחס,   קטנים,  יותר  סכומים  ולראות  לעבור  דקה  רוצים  אתם  אם  הגדולים,  הסכומים 

 לשאול, אנחנו צירפנו לחומר גם את המצב בקרנות,  

 

 רגע, לפני הקרנות.     מר גדי ירקוני: 

 

 קיי.  לפני הקרנות, או  גב' כבי שקולניק: 

 

 סיימת לפני הקרנות?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אז אני חושב ש...     מר גדי ירקוני: 

 

של    גב' כבי שקולניק:  בסופו  נצביע,  שאנחנו  מה  רגע.  רגע,  אחד,  משפט  עוד  רגע, 

נייר שאנחנו לא חילקנו, זה  של    זה הנייר הרשמי  –  2אבל זה מה שאנחנו קוראים טופס    דבר, 

ל התקציב  את  להגדיל  מציעים  ואנחנו  הפנים,  שזה   213,302,000  -משרד  מאוד  חשוב  זה   .₪

 יוקלט וירשם בפרוטוקול.  

 

 וזה מה שמופיע בדפים.     מר ניר ים:

 

זה מה שמופיע בדפים, כן, כן. אם תסתכלו בדף המפורט, זה מה    גב' כבי שקולניק: 

 שמופיע בשורה התחתונה, בדף המפורט.  
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 כן, אז הכול בסדר.     ניר ים:מר 

 

 אפשר להתייחס?     מר יובל בר:

 

 כן, כן, יובל.     מר ניר ים:

 

אנחנו רואים שאנחנו מוסיפים פה, בתקציב, במילואים בתקציב     מר יובל בר:

להוסיף   נדרשים  אנחנו  הזה,  תמיד  1,720,000ב'  אנחנו  קודמות,  משנים  יודע  שלא  למי  שזה,   ,

יף כסף כדי לממן הלוואות, אלא היו לנו עודפים, כדי  עוד להביא כסף, להוס  בשלב הזה, יכולנו

ואני יכול להגיד, דעה אישית,    1,720,000להכניס דברים שתמיד... לזה שיהיה כסף. אז הפעם זה  

שבשנת קורונה, אם נגמור את השנה ככה, אז יצאנו בזול, מה שנקרא. נקווה שעוד יקרה נס ו... 

 הזה, אנחנו לוקחים רק שני מיליון שקל מהקרנות של המועצה. נכון? פחות, אבל במקרה 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

   צריך להגיד.    מר יובל בר:

 

 כן, כן, צריך להגיד את זה.   גב' כבי שקולניק: 

 

למזלנו, בתב"רים עכשיו אנחנו גם נחזיר את זה, כמה מיליונים    מר יובל בר:

 ת הקרנות, שבשנים קודמות זה היה... טובים. אנחנו הקטנו פה א 

 

הכספים    גב' כבי שקולניק:  את  שנה  כל  להעביר  הצלחנו  שנים  הרבה  לאורך  נכון, 

 לקרנות, והשנה זה התהפך לנו. 

 

ל   מר גדי ירקוני:  שהגענו  התקציב,  הכול  סך  את  לראות  שכדאי  חושב   213-אני 
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גדול מאי פעם שהיה במועצה האזו רית אשכול. משנה לשנה, רק השנה  מיליון ₪, שזה תקציב 

ב ל  9-גדלנו במשך השנה,  נכון שבינתיים לא מצאנו מקור  מיליון ₪    1.7-מיליון ₪, שזה המון. 

והלוונו מהקרנות, אבל אני מעריך, אני מאוד מקווה שעד סוף השנה נדע להביא עוד כסף, לראות 

אבל מתישהו אנחנו גם צריכים    איפה יש. ומצד שני, אנחנו צריכים לשים לב לזה שאנחנו גדלים,

 להגיד סטופ. 

אנחנו מתחילים לבנות את השנה הבאה, יכול להיות שבגלל עוטף עזה, יהיה עוד יותר כסף, אבל 

מצד שני, יכול להיות שלא יהיה עוד כסף, יהיה רק את מה שיש. גם היום, עוטף עזה רק בכסף  

מיליון ₪ בשנתיים האחרונות, ואולי זה    5-מיליון ₪ בשנה. כל שנה. זה גדל ב  10-החופשי נותן כ

הוצאות   פה  לנו  שיש  לזכור  צריכים  אנחנו  אבל  רביעי,  ביום  יקרה  מה  נראה  קצת,  יגדל  עוד 

 אדירות שאנחנו גדלים איתן, ואנחנו גם כן צריכים, אנחנו עולים בשירותים.  

הכלכל החברה  על  מדברים  שאנחנו  זה  כל  שבסוף  פה,  אמירה  גם  זו  מעריך,  ועל  אני  ית 

ולתת   להעלות את התקציב,  לעשות, הם בשביל שנצליח  הולכים  הפרויקטים הענקיים שאנחנו 

יותר שירותים, זאת המטרה שלנו. אני מאמין שאנחנו גם הולכים ככה לפרויקטים חדשים, גם 

בארנונה שאנחנו הולכים בפרויקטים חדשים שהולכים לקום פה של סולאריים וכל מיני דברים  

חמ"שים פה באזור, מחכים פה ארבע י מקווה שהצלחנו לפתור את הפלונטר של התכאלה, שאנ

ג'יגה ביישובים, בשביל להשקיע ביישובים, אני מקווה שגם זה בעזרת תוכנית הממשלה הצלחנו  

 לפתור. 

כל הדברים האלה מביאים אותנו לזה שמצד אחד אנחנו מאוד גדלים בשירות ובתקציב, ומצד  

אוד מאוד זהירים, שיום אחד נפסיק לגדול, ולא צריכים לראות כל הזמן איך  שני, צריך להיות מ 

עין,  לנו  צריכים לשים  דבר שאנחנו  אני חושב שזה  איך מתייעלים.  גם  גדלים בשירותים, אלא 

  5או    6-בייחוד לקראת התקציב הבא, אבל בהחלט, אם אני זוכר נכון, יש לנו פה לפחות גדילה ב

, צריך 213-, הגענו כבר ל160מיליון ₪ בתקציב. זה היה    50גודל של    שנים האחרונות, של סדר 

 להיזהר.

 

לשאול  מר אריק דניאל:  רציתי  המאוחרת,  ההצתה  על  מתנצל  למה   אני  מצוין... 

לא לפתוח איזו קופה לפיצויי פיטורין, במקום להכניס את זה פתאום, סכומים כאלה בתקציב,  
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ל  –יודעים   עדיף  לא  למה  יודעים,  של  לא  פיטורין  פיצויי  של  מרכזית  קופה  איזושהי  עשות 

 העובדים, וזה יכנס כבר לשוטף? 

 

מרכזית   גב' כבי שקולניק:  קופה  לעשות  הפנים,  משרד  הנחיות  פי  על  אסור, 

אנחנו   פה  לנו.  יש  חוסכים,  אנחנו  לנו,  יש  כספים.  לחסוך  יכולה  כמועצה,  המועצה,  לעובדים. 

אב הקרן,  את  התקציב,  את  לא  מביאים  אני  בסך  ההון,  בשוק  בקרנות,  השקעות  לנו  יש  גם  ל 

במצב  לא  אנחנו  בינתיים  חסכונות,  יש  למועצה  אבל  עכשיו,  זה  את  הבאתי  לא  בדיוק,  זוכרת 

 מסוכן. הבעיה פה, שלא תקצבנו, לא לקחנו את זה בחשבון, כשבנינו את התקציב א'. 

 

 לא, לקחנו מיליון.     מר ניר ים:

 

יהיו    גב' כבי שקולניק:  לא  שבעצם  בחשבון,  לקחנו  לא  הכנסות.  גם  מיליון  לקחנו 

עוד הכנסות. זה היה איזושהי... משנה לשנה. השנה... זה נפל. כן, עוד שאלות, חברים? אוקיי.  

 אז מבחינתי, אני סיימתי.  

 

 צריך לאשר את התקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

אוקי  גב' כבי שקולניק:  חשוב.  הכי  החלק  בוודאי.  התקציב? כן,  אישור  בעד  מי  י, 

 ירים את ידו. תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה לכולם. 

 

  2020: הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב מילואים א' החלטה

 

ללכת.   מר גדי ירקוני:  את    לא  הפכנו  בהנהלה  הבקשה  שלפי  לכם  מזכיר  אני 

 הסעיפים, אז עכשיו יש את השאילתות והכול.  

 

שאנשים   גב' כבי שקולניק:  בשביל  התקציב,  את  קודם  עשינו  ההנהלה  בקשת  לפי 
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 לא יגיעו עייפים, ועכשיו אנחנו, 

 

 תודה רבה.    גב' מזל ערוסי:

 

לא, באמת, את צודקת. עכשיו נאשר את הפרוטוקול, ונעשה את    גב' כבי שקולניק: 

 כל יתר הדברים.  

 

ים נשארים לסוף. לא, עכשיו אנחנו עוברים לתב"רים, פרוטוקול   מר ניר ים:

 תב"רים. 

 

 שכחתי, אני עייפה היום חבר'ה, אני מצטערת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אישור תב"רים  . 4

 

, גם לפי בקשת ההנהלה, צורפה 20ובעמוד    12התב"רים בעמוד     מר ניר ים:

 טבלה של מצב הקרנות, כמו שהן נראות בעת הזו.  

 

 קשת המליאה הייתה.  מה זה בקשת ההנהלה? גם ב  מר רביבו קובי: 

 

 כן, כן, אוקיי, אנחנו גם וגם,    מר ניר ים:

 

 בקשת ההנהלה הייתה בעקבות הבקשה של... רק תזכורת.   מר רביבו קובי: 

 

 חודשים נתתי לכם את הדו"ח הזה. אוקיי,  5-4חברים, רק לפני   גב' כבי שקולניק: 

 

, הבקשה של אריק,  אנחנו לקחנו על עצמנו להשתפר מפעם לפעם   מר ניר ים:
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 אם אני זוכר טוב, הבקשה של אריק... 

 

 האמת, של אלי אהרון.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא,    מר ניר ים:

 

 אלי אהרון.    מר גדי ירקוני: 

 

השנים     מר ניר ים: בשלוש  כללי,  הקרנות,  מצב  את  לראות  ביקש  אלי 

או  שנכנס  הסכום  יבודד  תב"ר,  כל  שלצד  ביקש  אריק  יצא,    האחרונות,  אז  מהקרנות.  יוצא 

במקרה, שמילאנו את שתי הבקשות האלה, ואני מקווה שנמשיך בנוהג הזה. בגלל זה יש, בצד  

, יש בידוד של מה קורה מבחינת הקרנות, בהתייחס לתב"רים שבעמוד הזה. 12שמאל, בעמוד  

 אוקיי? 

 

זה   –ממוגן  אולם חוגים    –  571אוקיי, אז נעבור לתב"רים. תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

מתורם  תרומה  עוד  קיבלנו  ולקונסרבטוריון.  לבלט  זה  הספר,  בית  ליד  שם  שצומח  ממה  חלק 

את  להגדיל  מבקשים  ואנחנו  איתו,  ההסכם  נחתם  דולר,  מיליון  בסך  ממקסיקו,  מאוד  נדיב 

 ? תודה. נגד? תודה רבה.571מיליון וארבע מאות אלף ₪. מי בעד הגדלת תב"ר  3-התב"ר ב

 

 אולם חוגים ממוגן.  – 571לט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר : הוחהחלטה

 

תשתיות למבנים יבילים. היה חסר שם בין   –חולית    –  624תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

עוד   זה. מי בעד    100ההוצאה להכנסה  והוא משלם את  יש את התחייבות היישוב,  אלף ₪, אז 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. אושר.  624הגדלת תב"ר 

 

 תשתיות למבנים יבילים.  –חולית  – 624: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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זה    –  668תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בית הספר,  זה תב"ר, אחד משני התב"רים של 

תב"ר מאוד מאוד גדול, כמו שאתם רואים. אנחנו מתחילים להגיע לסיכומים תקציביים של שני  

מיליון ₪.   18רואים, אנחנו לקחנו, מי שזוכר, הלוואות בסך  התב"רים האלה, ואנחנו כבר עכשיו  

אז אנחנו רואים שאנחנו, את הקרן שלקחנו בזמנו, בשביל להתחיל ולהריץ את העניין, יכולים  

 מהתב"ר.  להחזיר כבר לקרנות, ולהפחית אותה 

 

 מספר מתחת לבית ספר יסודי...   גב' רבקה בן ארי: 

 

, זה מספרים של משרד החינוך, בשביל לא להתבלבל,  זה בשבילנו  גב' כבי שקולניק: 

 כל פעם יש שני בתי ספר,  

 

 חשבתי שזו הייתה צריכה להיות שנה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

בדרך   גב' כבי שקולניק:  רשמנו,  אנחנו  החינוך.  מספר  של  קוד  מספר  זה  לא,  לא, 

, בשביל לא לטעות. אז כלל אנחנו לא רושמים את זה בתב"רים, אבל בגלל שהיו שני בתי ספר

 -. אנחנו מגדילים את התב"ר ב4,166,704אוקיי, אז כמו שאתם רואים, אנחנו מחזירים לקרנות  

, שזה כספים שקיבלנו ממפעל הפיס בלי הרשאה. לא תמיד מקבלים הרשאות, לפעמים  894,864

ס תקבול.  רק מקבלים את הכסף, במקרה הזה קיבלנו את הכסף, אנחנו נגדיל את התב"ר על בסי

? תודה.  668אני מקווה שמשרד הפנים יאשר. אבל זה מה שמופיע בתב"ר עצמו. מי בעד תב"ר  

 נגד? נמנעים? התקבל ברוב קולות.

 

 בית ספר יסודי חדשני  – 668: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

זה מגרש  זה גם שייך לבית הספר היסודי החדש,    –  1136תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

והגליל. בסופו של דבר, מכל מיני  ספורט. היינו אמורים לקבל מיליון ₪ ממשרד לפיתוח הנגב 
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סיבות, הם הפחיתו את ההשתתפות שלהם. מצד שני, קיבלנו, ופה שאפו גדול לגדי ולכל הצוות,  

₪ מקק"ל, עבור מגרש ומתקנים. אז אנחנו מבקשים להכניס את זה גם לתב"ר   1,400,000עוד  

 ה, כי זה דברים שקשורים זה לזה.הז

ב מקק"ל שאנחנו מקבלים, אנחנו מחזירים לקרנות  ₪,    1,400,000-אנחנו מגדילים את התב"ר 

נגב  833 , על פי ההשתתפות בפועל שלהם.  441-גליל ב-אלף ₪, ואנחנו מפחיתים את השתתפות 

נגד? נמנעים? ?  1136זה שינוי די מורכב, אבל אני חושבת שהוא ברור. אז מי בעד תב"ר   תודה. 

 תודה רבה.

 

 מגרש ספורט בית ספר יסודי חדש   – 1136: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

יום    –חולית    –  1062תב"ר    גב' כבי שקולניק:  תקצבנו את זה במאה   –תכנון מעון 

אנ אנחנו,  רק.  התכנון  של  בביצוע  חריגה  שם  שיש  השנה,  סוף  לקראת  רואים  אנחנו  י אלף, 

מניחה, עכשיו יוצא קול קורא לתכנון מעונות יום, אנחנו נגיש את הקול קורא הזה, ואני מקווה  

שנקבל תקצוב ממשרד התמ"ת. אבל בשביל לקבל את התקצוב, בדיוק, היינו צריכים, זו ביצה  

 ותרנגולת. 

 

הקודמת,    מר גדי ירקוני:  במליאה  החלטה  החלטנו  שאנחנו  להזכיר  רוצה  אני 

צריך, כל יישוב שצריך, או שאנחנו צריכים כסף לתכנון מבחינת מעונות, עוגנים, אנחנו  שכל מי ש

אלף ₪, לתכנון. זה עולה יותר ממאה אלף ₪, אז עכשיו כשאנחנו כבר הולכים להיתרי   100ניתן  

הבניה, היינו צריכים לשים את התוספת פה, בגלל שזה בסופו של דבר, זה לא של היישוב פה, זה  

 ה. של המועצ

 

אלף ₪, מי בעד? ירים   50אוקיי. אז אנחנו מבקשים הגדלה של    גב' כבי שקולניק: 

 , כמו שאמרתי.1062את היד. תודה. נגד? נמנעים? תב"ר 

 

 תכנון מעון יום.  –חולית  – 1062: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה
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מודעי  מר רביבו קובי:  היישובים,  של  ההנהלה  קטנה.  שאלה  קורא רק  לקול  ם 

 הזה שיש? 

 

 כן, כן זה החינוך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 בשלומית עוד מעט כבר בונים.   מר גדי ירקוני: 

 

תכנון מרלוג. אני חושבת שדיברנו על זה הרבה, גם   –  1116תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

כבר יהיה   במליאות הקודמות, גם עופר דיבר על זה. שוב, גם כאן יש, אנחנו חשבנו שבשלב הזה

לא   אנחנו  זאת,  עם  ויחד  זכיין,  אין  עדיין  התכנון.  כספי  כל  את  לנו  יחזיר  הוא  ואז  זכיין,  לנו 

 רוצים להגיע לסוף השנה עם חריגה בתב"ר. אז,  

 

 מתי דובר על זה? כי אני לא...     מר אמיר פלג:

 

 עופר לא הציג את החברה הכלכלית פה במליאה?    גב' כבי שקולניק: 

 

 בטח שהציג.   ירקוני: מר גדי 

 

 אבל הוא לא דיבר על המרלוג.     מר אמיר פלג:

 

 הוא לא הגיע למרלו"ג.    גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה זה עומד? יש התקדמות?     מר אמיר פלג:

 

המרלו"ג הוא כבר, אני חושב שהוא כבר העלה את זה פעם אחת.    מר גדי ירקוני: 
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חושב שאמרתי את זה פה, או שעופר אמר, המכרז לא ענו  המרלו"ג הוא אחרי מכרז שיצא. אני  

בן אדם אחר,   עם  ומתן  לנהל משא  או אחר, מותר  כזה  ומתן  ועכשיו אנחנו במשא  לנו אנשים, 

לנו,  אישרה  הכלכלית  החברה  שאנחנו,  מסוימים  תנאים  איתו  וייסגר  רציני  שהוא  שכנראה 

בתנא  הדירקטוריון  איתו  להתקדם  אישר  הכלכלית  החברה  מקווה  של  מאוד  אני  האלה.  ים 

 שזה יצא לפועל.

אני  אותו,  ירצה  לא  או  אותו,  ירצה  מישהו  אם  שאלה  בסימן  הוא  הזה  שהמרלוג  ידענו  אנחנו 

חושב שהושקע שם לא מעט, אני יודע, לא מעט כסף. גם, דרך אגב, כסף מהחטיבה השקענו שם, 

יזם   למצוא  בסוף,  שנצליח,  מקווים  אנחנו  המועצה.  של  כסף  הולכים וגם  לא  אנחנו  שישקיע. 

שהיינו   תכנונים  רק  בתכנון.  היה  רק  זה  תשתיות.  או  כאלה,  דברים  או  בניה  או  שם,  להשקיע 

צריכים לעשות, על מנת לגמור את האומדנים, ולגמור את הסיפור עם המנהל, כל הדברים האלה  

 נו בנושא הזה.  היו צריכים אומדנים. אנחנו לא מתכוונים להמשיך בתכנון שלנו או הוצאות של 

 

 אז יש עוד סיכוי שהכסף הזה יחזור אלינו?     מר יובל בר:

 

יש סיכוי שהכסף הזה יחזור, כי ברגע שיהיה זכיין, הכוונה היא    גב' כבי שקולניק: 

שמשלמים  אגרות  מיני  כל  כספי,  גם  וזה  התכנון,  כספי  את  גם  ישלם  הוא  איתו,  שבהסכם 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר ברוב קולות.1116ר והיטלים וכו'. אז מי בעד הגדלת תב"

 

 תכנון מרלו"ג  –  1116: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

זה   –  1128תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בטיחות,  והתקני  כבישים  ביצוע  זה  זה תב"ר, 

זה סכום קצת שונה, אבל בסביבות  פעם  כל  לנו ממשרד התחבורה השתתפות של,  יש  כל שנה 

אלף ₪, לטובת צביעה מחדש של כל החנה וסע, וכל העל יד בתי ספר, וכל מיני דברים   100-150

 שויקטור עובר בתחנות ביישובים, בודק שהתחנות מסודרות, שהכול בסדר. 

, שלא קיבלנו את ההרשאה, אבל היינו מחויבים לעשות את כל הפעולות  2019-מה שקרה לנו ב

, קיבלנו את זה  2019לילדים. חשבנו שנקבל את זה במהלך  האלה, שזה פעולות בטיחות בדרכים  
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ב שעצרנו,  פעולות  כבר  זה  את  נעשה  אנחנו  חודשיים.  או  חודש  לפני  לא    2020-רק  עצרתי,  אני 

, אבל פה אין לנו ברירה אלא להגדיל 2020נתתי. אז עכשיו, בכסף הזה שהגיע, יעשו את פעולות  

 מקרנות המועצה.   129,400-את התב"ר ב

 

 הגיע הכסף?    ' דנה אדמון: גב

 

הגיעה הרשאה, אחרי שבוצעה ההוצאה. עכשיו, משרדי ממשלה,   גב' כבי שקולניק: 

את לא יכולה להגיש, אם ביצעת כבר, את לא יכולה להגיש. רק מה שהם נתנו לך, מהרגע שהם 

 נתנו את ההרשאה, ואילך. 

 

 ? 20זה בעצם עד     דוברת:

 

 בכלל לא היה תקציב עוד.  20, 19שהגיע עכשיו זה  לא, מה  גב' כבי שקולניק: 

 

לפי דעתי עשינו שם על חשבון הכסף הזה, את הצד השני עכשיו     מר גדי ירקוני: 

 בשער, אם ראיתם בשער השני את החנה וסע הזה, בקריה? 

 

 בכסף החדש שקיבלנו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ריה עשו את החנה וסע. אז בק  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה שכבר בוצע, יצא מהקרנות.    גב' דנה אדמון: 

 

זה כבר בוצע לפני שנה, אני לא הבאתי את זה עד עכשיו, חשבתי    גב' כבי שקולניק: 
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שאני אקבל את ההרשאה, אז אפשר יהיה להשתמש בה. כשקיבלנו את ההרשאה, הסתבר שאי 

 אפשר להשתמש בה.  

 

 חנו פשוט סוגרים את התב"ר, ולא נראה את הכסף. זה אנ   מר יובל בר:

 

  לא נראה את הכסף, לא. זה בוודאות לא נראה את הכסף.  גב' כבי שקולניק: 

 

 בסדר.    מר יובל בר:

 

הגדלה? תודה. נגד? נמנעים? תודה   1128אוקיי, אז מי בעד תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 לכולם.

 

 סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1128ב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תהחלטה

 

כמו שאתם רואים פה, ההשפעה דווקא הפעם היא חיובית מאוד,   גב' כבי שקולניק: 

 על הקרנות. 

 

כמו שאתם רואים פה, קבוצת התב"רים הזאת, למעשה מחזירה    מר ניר ים:

 ₪.  4,700,000לקרנות 

-חנו יכולים לראות שבתחילת השנה, בשמתאר את יתרת הקרנות, אנ  20אם נקפוץ רגע לעמוד  

היו כמעט  1.1.2020 לרשותנו,  כל הקרנות שעמדו  היה   7.5, סך  זה  לפני עשר דקות,  עד  מיליון, 

עוד  19.5 ועכשיו החזרנו לקרנות  עוד  4,700,00,  עומדות בקרנות  לעכשיו  נכון  זאת אומרת,   ,24  

 מיליון ₪. 

 

 . הנטו של היום זה שלושה מיליון   מר יובל בר:
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 . 1,720,000-נכון, כי לא הורדנו את ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 לקחנו מיליון שבע מאות, צודק.   מר ניר ים:

 

אני ברשותך, רוצה רק... מאז ומתמיד הייתה אותה בקשה, היא    מר אריק דניאל: 

לנו לא כל כך דיברה על הקרנות, אלא היא דיברה על כל פרויקט שיופיע לנו, על כל תב"ר שיופיע  

 הערכת התכנון של הפרויקט. 

 

 הנה, תסתכל.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בוורד, תלך לוורד.     מר גדי ירקוני: 

 

 תראה,    מר ניר ים:

 

שיופיע   מר אריק דניאל:  אלא  ומעודכן,  מתוכנן  הכול  סך  שיופיע  לא  שנייה.  רגע, 

המקורי,   לנהמתוכנן  שתהיה  הזה.  המספר  שיישאר  מיליון,  שלושים  הערכה,  חשבו  איזושהי  ו 

 הערכנו בחסר? הערכנו ביתר?   –איזשהו מדד להבין 

 

 זה היה ב...    גב' דנה אדמון: 

 

לא    מר אריק דניאל:  הפנים  שמשרד  אמר  מישהו  כי  נכון.  ונעלם,  פעם  היה  זה 

 רוצים שיראו את זה.  

 

 לא, למה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 נים. הוורדים לא מגיעים למשרד הפ   מר גדי ירקוני: 
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 , מפורט כל פרויקט ופרויקט,  15עד עמוד  13מעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

התכנון    מר אריק דניאל:  לא  זה  מעודכן.  מתוכנן  הכול  סך  פה  מפורט  אבל  כן, 

 המקורי, שתכננו אותו בעבר. 

 

 התקציב של הפרויקט.     גב' דנה אדמון: 

 

מיליון? שיהיה רשום הדבר  כן, מבחינת הפרויקט, אמרו שלושים    מר אריק דניאל: 

בשביל  לא  זה  נכון?  עדכני,  קרוב,  היה  שלנו  התכנון  בכלל  אם  רפרנס,  איזה  לנו  שיהיה  הזה, 

 לתלות מישהו, בשביל שאנחנו כולנו נבין.  

 

 לא, בסדר, אנחנו פשוט נוסיף את העמוד המקורי, כל פעם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון.   מר אריק דניאל: 

 

בקשה, דקה כבי, הבקשה שלך מובנת לגמרי, אוקיי? וככה זה ה   מר ניר ים:

 בדיוק יהיה. 

 

 19.10.20מיום  2020#10אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

 25.10.20מיום  2020#11אישור פרוטוקול מליאה . 6

 

חברים, אם אין בעניין התב"רים, אז אישור פרוטוקולים. אישור    מר ניר ים:

, והשני,  21, שמופיע בעמוד  19.10-למעשה, האחד מהמליאה של ה  פרוטוקולים, שני פרוטוקולים

של   שנתיות  הרב  המטרות  על  דיברנו  בה  שעשינו,  האחרונה  מהמליאה  אחריו,  דפים  שמונה 
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. האם למישהו יש הערות לאחד משני הפרוטוקולים, או לשניהם? אם 25.10-המועצה. זה היה ב

, מי בעד לאשר אותו ירים את היד? תודה. מי  10/2020לא, אז בואו נאשר את פרוטוקול מליאה  

מליאה   ופרוטוקול  מתנגדים.  אין  מתנגדים.  11/2020נגד?  אין  נגד?  ומי  תודה  לאשר?  בעד  מי   ,

 תודה רבה. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולי הישיבות הקודמות. החלטה

 

 שאילתות. 7

 

מו   מר ניר ים: קצת  אחת  שתיים,  היו  שאילתות  בכל שאילתות.  אני  רכבת, 

אדמון,   דנה  של  השאלה  את  יש  פשוטה.  יותר  יחסית  והשנייה  רגע,  עליה  להתעכב  ארצה  זאת 

הייתה  זו  המו"פ,  באזור  אשכול  תלמידי  ללימוד  חקלאית  חווה  שנקרא  מה  לקידום  שנוגעת 

ופה אנחנו מסבירים שאנחנו באמת   גודל של שנתיים,  התחלנו את התהליך  יוזמה מלפני, סדר 

וא המקורי  הזה,  במתחם  הזאת  החווה  הקמת  את  לאשר  היה  ניתן  לא  שבו  בשלב  נתקענו  נחנו 

סמוך  באזור  אותה  מתכננים  אנחנו  התכנון.  את  הסבנו  אנחנו  ולכן  המו"פ,  בחוות  לה  שתוכנן 

תוכניות.   יש  זה,  על  עובדים  תב"ע.  שינוי  מצריך  שעדיין  אבל  המו"פ,  תאושר     Onceלחוות 

ולקבל היתר בניה, וכמובן שהיתר בניה, במקרה הזה, הוא תנאי    התב"ע, אפשר יהיה גם לתכנן

 הכרחי וחלק יהיו בפעילות הזאת. אז בשלב הזה, זה נמצא. 

 

 יש לי הערה, שנייה.    גב' דנה אדמון: 

 

 יקבל סמל מוסד. היתר בניה, אני רק אוסיף,     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, דנה?    מר ניר ים:
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מתכוו   גב' דנה אדמון:  אמור  מה  מכירה,  שאני  מה  ולפי  הבנתי  לפי  לבנות?  נים 

לימודים  בעצם  הוא  החווה,  של  הרעיון  כל  השאר,  וכל  למשרדים,  אחד  יביל  מבנה  שם  להיות 

 באוויר הפתוח, בחממות. אז אני שואלת, עבור מה צריך היתר בניה?  

 

 האמת, אין לי מושג. אבל גם בשביל מבנה יביל, אגב, גם בשביל    מר ניר ים:

 להניח מכולה בשטח, צריך היתר בניה. זאת אומרת,  

 

 זה לא היתר מורכב.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא אמרתי, אבל לפני זה צריך תב"ע, זה הסיפור.    מר ניר ים:

 

לפי    מר גדי ירקוני:  אחד,  מבנה  לפחות  שם  לשים  חייבים  אנחנו  דנה,  לנו,  יש 

 נותנים סמל מוסד.  הדרישות של משרד החינוך, ובלי זה הם לא

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

לצערנו, אי אפשר שם לשים בצמוד למו"פ, עם כל הבלגאן, שאין     מר גדי ירקוני: 

שם שום דבר מאושר. הסתבכנו עם זה, ומנסים לזוז קצת הצידה ולעשות את התב"ע. אני חושב  

וצריכים לעשות את זה כמה   שאת צודקת, זה דבר מאוד מאוד מחויב, ומאוד חשוב שיהיה לנו,

את  מתחילים  שהיינו  בטח  מבנה,  בלי  זה  את  לעשות  שמה  יכולים  היינו  ואם  מהר.  שיותר 

 הפעילות. אבל, 

 

 אי אפשר, גדידי, להשתמש במבנה כבר מוכן של המו"פ?     מר אמיר פלג:

 

 לא, אסור. אין שם מבנה אחד במו"פ בלי היתר.     מר גדי ירקוני: 
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 אולי זה עניין של מיגון, אם זה ילדים.    :מר דודי אלון

 

לא רוצה עכשיו להגיד תשובה שאני לא יודע, אוקיי? אבל זה לא    מר גדי ירקוני: 

 קשור למיגון לבד, זה קשור לזה שאין במו"פ אף מבנה עם היתר בניה.  

 

 איך הגענו למצב הזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 "ל. זה לא שלנו, זה של קק"ל.  זה לא שלי, זה של קק   מר גדי ירקוני: 

 

 משרד החקלאות.     מר דודי אלון:

 

 כן, משרד החקלאות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה שלנו.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה בהחלט דבר, מי שראה...    מר גדי ירקוני: 

 

לע   גב' דנה אדמון:  יכולה  שאני  מה  בכל  להשתמש  אתכם  מזמינה  כדי אני  זור, 

 לקדם את הדבר הזה. אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לקדם. 

 

נכון.     מר ניר ים: תוכלי זה  אבל  המקום,  לא  שזה  נכון  כאילו,  שאני,  מה 

 לעזור לנו בזה שתעלי את זה בוועדת חינוך, כי שם תוכלי לקבל תשובה מדויקת. 

 

 אני לא ידעתי, אתה לא ידעת, וגם    מר גדי ירקוני: 

 

 ועדת חינוך,     מר ניר ים:
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 לא, אתה לא ידעת שדנה היא אגרונומית במקצועה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

אני לא רוצה להגיד לך למה למדתי את זה, אבל בגלל שמקודם    מר גדי ירקוני: 

 היא ירדה עליי על זה, אני לא אעשה את זה.  

 

בכלל  טו   מר ניר ים: וגם  לסילביה  גם  קטנה,  הערה  כל,  קודם  סילביה.  ב, 

תודה שהגשת אותן, כי כמו שאמרתי, לפחות לי זה נותן    -לחברי המליאה, שאילתות, בגדול, א'

הזדמנות טובה ללמוד ולהאיר כל מיני פינות חשוכות שאני מודה שלא את כולן אני מכיר. פעם  

להבי לא  שאלה,  לשאול  זה  שאילתא,  אבל  על אחת.  זה  אינפורמטיבית  שאלה  ולכן,  עמדה.  ע 

 הכיפאק, להביע עמדה יש דרכים אחרות, נלמד אותן.

שאלת כמה שאלות, אחת שאלת לגבי ממ"דים, ממ"דים יש לנו תוכנית, למעשה, לאפשר בבוא  

 יישובים שנמצאים מרוחקים מהשבעה קילומטרים,  13-העת ל

 

 ישובים.  7  גב' סילביה גרין: 

 

   מממים, לא ממ"דים.    מר ניר ים:

 

 אני שאלתי על ממ"דים.    גב' סילביה גרין: 

 

 על מה שאלת?    מר גדי ירקוני: 

 

 שאלתי על ממ"דים, יש שבעה יישובים שאין לנו.    גב' סילביה גרין: 
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 הם מדברים על הממ"דים, אתה מדבר על הממ"מים.    מר גדי ירקוני: 

 

נת הנקרא. אני אתן בכל זאת, כיוון אז אם ככה, טעות שלי בהב   מר ניר ים:

 שזאת הזדמנות טובה, משהו על הממ"מים, וגדי יוסיף משהו על הממ"דים.  

 

 נתתי בהתחלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נתת בהתחלה.     מר ניר ים:

 

 אני לא יותר חכם, פשוט.     מר גדי ירקוני: 

 

 מבחינת הממ"מים, אבל,     מר ניר ים:

 

 ההבדל, ...  זה   גב' מירב ברקאי: 

 

בואו     מר ניר ים: טעות,  עשינו  כבר  אם  אבל  אוקיי,  משמעותי,  הבדל  זה 

יישובים מעבר לשבע, אנחנו לפחות תכננו שבכל יישוב מהסוג הזה,    13נזרום רגע עם הטעות, יש  

 יהיה לו איזשהו ממ"מ שזה מרחב מוגן לא זוכר מה, גדול, אוקיי?

 )דיבורים מחוץ למיקרופון(

 
להינתן  ם:מר ניר י אמורים  שקבענו   ואלה  וקריטריונים  קדימות  סדר  איזשהו  לפי 

 אותם במליאה. 

ממ"מים האלה, שיהיה מוכן במגירה, לשעת   13-עשינו, או אנחנו עושים תכנון, לרוב רובם של ה

הזה   והתהליך  הראשונים,  היישובים  ארבעת  עם  להתקדם  הסתייע  עכשיו  מבחינתנו,  הכושר. 

 כבר בביצוע.   

לא הכספ זה  המועצה,  תקציבי  לא  זה  מבחוץ.  שבאים  כספים  להיות  אמורים  כמובן,  ים, 
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 , גם מה שישובים יצליחו אפילו לגייס בכוחות עצמם.  What everתב"רים, זה תרומות, או  

 

 יש לגבי הביצוע, באיזה שלב ביצוע...     דוברת:

 

נות שככה זה לא אני רוצה להגיב, ברשותך. אני חושב שזו הזדמ   מר גדי ירקוני: 

יעבור במליאה הסיפור הזה, לפחות פה אנחנו הצלחנו, גיוס הכספים שלנו הצליח לגייס כבר בין  

 ארבעה לחמישה ממ"מים כאלה, של ארבעה היישובים הראשונים, אנחנו מתחילים ממש, 

 

 גיוס לביצוע של ארבעה?     גב' דנה אדמון: 

 

ארבעה לחמישה. אנחנו חושבים שזה  כסף לביצוע לארבעה, בין     מר גדי ירקוני: 

יספיק לחמישה, אבל אנחנו צריכים לקבל אישור מהתורם שהוא יאשר גם את החמישי, בגלל  

שהוא חשב על ארבעה בסכום מסוים, וכשאת עובדת עם תורם, זה חייב להיות קצת את הכבוד  

 שמגיע לו, וצריך לעשות בדיוק את מה שהוא מבקש. 

וי, לא מהמזון, אלא רמי לוי אחר שעובד איתנו, כולל כומר שתרם לנו  זה גם כן קשור פה רמי ל

דרך   זה,  את  שתרם  זה  הוא  ועכשיו  דולר,  מיליון  לפלייסקול  בסוף   GNFגם  הברית.  ארצות 

 הזמן. הסיפור הזה, הכסף מגיע, ג'ונסון קוראים לאותו כומר, אוהב ישראל חבל על 

 

 אוונגליסט.   מר ראובן פרידמן: 

 

רשתות     רקוני: מר גדי י מאוד  הרבה  לו  ויש  אותו,  שהכרתי  כן.  אוונגליסט, 

עוד את ה לנו  לו זמן בשבילנו, אבל הוא תרם   800-טלוויזיה, בארצות הברית, בטח עכשיו אין 

מהם,   אחד  בשלבי,  ממש  שאנחנו  ראשונים  ממ"מים  ארבעה  יש  האלה.  לממ"מים  דולר  אלף 

יישוב עצמו, בגלל שהייתה שם איזושהי אפשרות, זה  הראשון, זה של... שהוא כבר נבנה על ידי ה

 אוהד, שדה ניצן, תלמי אליהו, ומי שכחתי?  
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 צוחר, לא?   גב' רונית בן רומנו: 

 

ואני    מר גדי ירקוני:  היתרים,  של  מהירים  בתהליכים  שם  אנחנו  וצוחר.  צוחר. 

הכבוד גם לצוות מקווה מאוד שתוך חצי שנה אנחנו נראה את הדבר הזה עומד. ובאמת פה כל  

עם   פגישה  כבר  עשינו  הנה.  יבוא  והוא  היחס  את  לו  לתת  כמה  מילים  שאין  לתורם,  וגם  שלנו 

מ"ר, שיהיה מחובר   70היישובים לתאם איפה זה בדיוק הולך להיבנות. זה ממ"מ די גדול של  

בשביל   בייחוד  הקשבה,  של  דקה  שווה  היה  שזה  חושב  ואני  ביישובים,  כלל  בדרך  למועדונים 

 שפה בבניה באשכול, אנחנו נכיר אותו ונוקיר אותו. כבוד, בשביל התורם שמגיע לו ה

 

אני חושבת שביקשנו לפני כמה מליאות, אני לא זוכרת מי ביקש     גב' דנה אדמון: 

 את זה, איזשהו ריכוז של כל הגיוס משאבים שאנחנו מצליחים לעשות.  

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אות איזושהי תמונה כללית. אני חושבת שיש ממש מחלקה. לר   גב' דנה אדמון: 

 

אני,    מר גדי ירקוני:  סתם.  לא,  בצנעה.  לעשות  אוהבים  אנחנו  ההצלחות  את 

יצליח בישיבות של תוכניות העבודה שהמנהלים מציגים, בגלל   לצערי הרב, אני לא חושב שזה 

 שיהיה בהן עומס אדיר. אבל ישר אחריהן, אנחנו...  

 

 זה לא מחלקה בבניין, גיוס משאבים?   אדמון:  גב' דנה

 

הם    מר גדי ירקוני:  אם  יודע  לא  אני  במחלקות,  לחסוך  רוצים  אנחנו  אבל  כן, 

יציגו את זה שם, ואם לא, ניתן להם את הדגש שמגיע להם, ונעשה אחרי זה. בסדר, אנחנו נעשה.  

 כולל רשימה מסודרת, מה כבר תרמו, או מה עוד עושים. 
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שאמרת,    י אלון:מר דוד הזה  התורם  שאפשר,  להיות  יכול  גדי,  להיות  יכול 

 שיעלה בזום פעם אחת למליאה, נגיד לו מילה טובה או משהו. 

 

 אפשרות.    מר גדי ירקוני: 

 

מדהים     גב' דנה אדמון:  אירוע  היה  הפלייסקול.  של  בערב...  פה  היה  פה,  היה 

 ומרגש, באמת שווה.  

 

ברים קטנים. עוד שאלה בעניין מדיניות המס, הטבות עוד שני ד   מר ניר ים:

לצערנו  באמת,  אז  המועצה.  מיישובי  לחלק  דיפרנציאלית  בצורה  שניתנות  המס  הטבות  המס. 

הרב, אין לנו שום יכולת להשפיע בנושא המס.  ולכן, זה נתון רק בידיה של המדינה, אנחנו לא 

 נוגעים בדבר הזה.  

 

 ים,  אנחנו נוגע   מר גדי ירקוני: 

 

נוגעים, למעט בדיונים על עוטף עזה, ועל הטבות לעוטף עזה, זה     מר ניר ים:

 נכנס שם בשוליים. אבל בגדול, זה נושא כבד, זה נושא שלא נתון, בסוף הוא לא נתון בידינו.  

באמת,   אז  משאבים,  לגייס  יישובים  של  דרכים  שנקרא  מה  לגבי  שאלה  עוד  לגבי  עכשיו  וזהו, 

גדול עוסקת בעיקר בפרויקטים מועצתיים, ופה ושם גם, לא מעט, יוזמת ומקדם נכון, המועצה ב

ידי  על  משאבים  של  עצמאי  בגיוס  מעורבת  כך  כל  לא  היא  אבל  היישובים.  בתחומי  פרויקטים 

זה   יישוב שעושה את  זה    –היישובים,  לעשות את  מי שיודע  מצוין. המועצה לא ממש    –עושה, 

 שמה. 

מליאה בתוך תהליכים שקורים בין המועצה לבין הנהלות היישובים,   ולגבי מעורבותם של חברי

לפחות על דעתי, וככל שהתעמקתי בנושא הזה, חברי המליאה הם לא חלק מהנהלות היישובים,  

ממש לא, ולא כדאי שיהיו שמה. חברי המליאה הם נציגי ציבור, ולמעשה מייצגים את החלטות 

גורמים   בין  קשרים,  מערכת  יש  בין  המליאה.  קשרים  יש  ביישובים.  המקבילים  לבין  במועצה 
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הנהלת המועצה לבין הנהלות היישובים, ובאמת חברי מליאה לא אמורים להיות חוליית קשר 

 להנהלות היישובים. זהו, מבחינתי. 

נפגע מדברים שאמרתי, או מהדרך שבה  אני מתנצל על סערת הרוחות, אני מתנצל אם מישהו 

 ה. אמרתי אותם. עמכם הסליח

 

המעודכנות  גב' סילביה גרין:  התשובות  עם  שתצאו  מבקשת  מבקשת,  אני   אני 

מעודכנת עם התשובות, אוקיי? לגבי הממ"דים, זה מאד  שתוציאו רשימה, כמו של מוסדות, אבל

 חשוב לי. 

 

 לא הבנתי.   מר גדי ירקוני: 

 

 לא שמענו, תחזרי.    גב' כבי שקולניק: 

 

שאלתי  גב' סילביה גרין:  או   אני  קשורה,  שלא  תשובה  וקיבלתי  אוקיי?  שאלה, 

 קשורה ב... 

 

 הממ"דים.    גב' דנה אדמון: 

 

תשובה    גב' סילביה גרין:  שתהיה  מבקשת  אני  אוקיי?  לממ"מים,  ממ"דים 

 מעודכנת. 

 

 על הממ"דים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 תהיה, יתוקן.     מר ניר ים:

 

 שפה מגיעה כבר לעמוד... למתמללת,  אני רוצה להגיד תודה רבה   מר רביבו קובי: 
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 תודה לכם.    מר ניר ים:

 

 חבר'ה, תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
 



 אזורית אשכול מועצה 
 2.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 66 
 

 ריכוז החלטות
 

  

 גב' דנה אדמון הוספת סעיף לסדר היום על פי הצעתה של חברת המליאהאישור  ***

 

 : הוחלט פה אחד שלא לאשר את הוספת הסעיף לסדר היום.  החלטה

 

 2020הצעת תקציב מילואים א' . 3

 

  2020: הוחלט פה אחד לאשר את הצעת תקציב מילואים א' החלטה

 

 אישור תב"רים  . 4

 

 אולם חוגים ממוגן.  – 571: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 תשתיות למבנים יבילים.  –חולית  – 624פה אחד לאשר את תב"ר  : הוחלטהחלטה

 

 בית ספר יסודי חדשני  – 668: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 מגרש ספורט בית ספר יסודי חדש   – 1136: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 תכנון מעון יום.  –ית חול – 1062: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 תכנון מרלו"ג  –  1116: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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 סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1128: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 19.10.20מיום  2020#10אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

 25.10.20מיום  2020#11אישור פרוטוקול מליאה . 6

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולי הישיבות הקודמות. ההחלט

 

 

 


