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מתחילים,     מר ניר ים: אנחנו  שלומכם.  מה  הבאים,  ברוכים  חברים,  טוב  ערב 

 י. , מידע, גד 16מליאה מספר 

 

   על סדר היום:

 מידע. 1

 

ערב טוב לכולם, אני אתחיל, דבר ראשון, עם הקורונה, שמלווה אותנו    מר גדי ירקוני: 

י', י"א, י"ב לבתי הספר, בקפסולות. עושה לנו קשיים   יודעים ושמעתם, חזרו  כל הזמן. כמו שאתם 

ל איזשהו מרחק בין אחד  לא פשוטים הדבר הזה, גם להביא אותם לבית הספר, גם לנסות לשמור ע

לשני, אנחנו גם ערים לזה שלשמחתנו, באשכול עדיין לא עולה התחלואה. היה, נכון לאתמול, היום  

לזה,   ערים  אנחנו  וגם  רואים,  אנחנו  אבל  אחד.  חולה  יש  השתנה,  שלא  כנראה  אז  התעדכנתי,  לא 

הקורונה. מבחינת  עכשיו,  שהוא  ממה  טוב  פחות  להיות  הולך  כנראה  בבתי   שהמצב  מנסים,  אנחנו 

המסיכות,  את  לשים  הצעירים  החבר'ה  את  ולשכנע  מניעה  פעולות  לעשות  בתיכון,  בייחוד  הספר, 

בזה.   נטפל  איך  יקרה,  אם  תרחישים,  ועושים  מתכוננים  עושים,  גם  חשוב,  זה  כמה  להם  ולהסביר 

רואים איזשהו כיוון  לפחות לי, הכיוון די ברור, לצערי. אני מקווה שאני הפעם אטעה, אבל אנחנו כן  

שבועיים, זה הטבע, כנראה, של   –בכל הארץ, כולכם רואים, ובטח הוא יתפוס גם אותנו בעוד שבוע  

 הקורונה, עד שנמצא לזה איזה חיסון, אבל בהחלט בנושא הזה, אני לא איש בשורות, אלא להיפך. 

באולם תהיה  היא  דעתי  לפי  ניידת.  נביא  שלישי,  ביום  הבא,  בשבוע  בנופי,   אנחנו,  החדש,  הספורט 

תהיה כל היום שם לבדיקות. נורא חשוב, אנחנו גם על זה נוציא הרבה פרסומים, רצינו להביא כבר  

כמה פעמים, ואנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים לבוא ולהיבדק. נורא חבל. אני לא יודע למה אנשים 

קה, אני רוצה להגיד לכם, זה  בורחים מהבדיקה הזאת, אני לפחות יוצא לי פעם בשבועיים לעשות בדי

אני מקווה   לבוא.  ולשכנע אנשים  הזה,  בנושא  להיות שגרירים שלנו  גם  אני מבקש מכם,  דבר.  שום 

גיל   לפני  מישהו  שאם  לכולם  מזכיר  אני  לשכנע,  נצליח  התיכוניסטים  את  הוא    18שגם  לבוא,  רוצה 

הסכמת הורים, אז צריך אישור של חייב... בגלל זה אני אומר, אם הוא ירצה לבוא בבוקר, הוא חייב  

 ההורים לילדים שבאים לבית הספר, אם לא בשביל לא לחזור לאחר מכן.  

מטה   עבודת  עכשיו  עושים  אנחנו  שהתקבלה.  הממשלה,  החלטת  של  בנושא  מתקדמים  גם  אנחנו 
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במועצה, לראות, בשביל לנצל את כל הדברים שהצלחנו להכניס בה, ואת כל אגף ואגף, עשה השבוע 

אנחנו  ע איך  העבודה,  תוכנית  את  להראות  איתי,  אחד  כל  זה,  על  נשב  אנחנו  הבא  ובשבוע  בודה, 

 מוציאים מהתוכנית הזאת את המקסימום, והיא לא נשארת רק על הגדר.  

לבזבז את הזמן, אמנם יש לי קצת עוד כמה דברים,  זה בעצם הדברים העיקריים, אני לא כל כך רוצה  

עמוס עמוס. אז אני מבקש מכולם גם להישאר, כדי שבסוף לא רק אני    אבל ניר הזהיר אותי שהיום

 וניר נשאר פה לבד. אז ניר, בבקשה. 

 

 חילופין. 2

 

להתפטר    מר ניר ים: ביקש  הודיע,  מישהו  במליאה,  חילופין  עם  נתחיל  אוקיי. 

שאני לא    מהמליאה, זה איתי ציפורי, מתלמי יוסף. מחליף אותו, מטבע הדברים, מר תמיר בוקובזה.

 בטוח שהוא איתנו היום.  

 

 הוא במילואים.     חבר המועצה: 

 

כנראה שהוא במילואים, אז בכל מקרה, נאחל לו בהצלחה, זה מינוי,     מר ניר ים:

באופן טבעי, על בסיס רשימה שהוגשה למשרד הפנים, לעת הבחירות האחרונות שנעשו. אז ברוך הבא 

 לתמיר בוקובזה. 

 

 16.11.20מיום  2020#13מליאה אישור פרוטוקול . 4

 

זה     מר ניר ים: משמעותי,  יחסית  אחד  לאשר,  פרוטוקולים  שלושה  לנו  יש 

, שדרכו עלו כמה נושאים, כולל בחירת סגן ראש המועצה. האם למישהו יש הערה  13פרוטוקול מספר  

 על הפרוטוקול הזה?  

 

 לי.    מר משה טל:
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 כן, משה?   מר ניר ים:

 

 ני חושב שיש דברים חשובים ש... א   מר משה טל:

 

 אבל משה, תבוא למיקרופון.   מר גדי ירקוני: 

 

לדעתי הושמט מידע שהיה מאוד חשוב כאן, בקשר לבחירות, דברים    מר משה טל:

ומעבר   שנבחר,  הסגן  עם  תשב  אתה  שני,  ביום  כנראה  היה  זה  חמישי,  שביום  אמרת,  שאתה  שגדי, 

אחריות על הוועדה החקלאית, אתם תסכמו גם העברת משימות  לאחריות על אגף איכות הסביבה ו

 נוספות לבחור צעיר ונמרץ עם הרבה יכולת. 

אני לא שמעתי בדיוק, אבל אני לא , קודם כל, אין לזה ביטוי כאן. ואני חושב שמה שאמרת, מחייב  

למעש האחרונות,  שבשנים  בצער,  אומר  אני  חושב,  שאני  משום  זה,  עם  קורה  מה  שלך  ה דיווח 

המועצה מתנהלת לבד, בלי מעורבות של הנבחרים, חוץ מאשר של ראש המועצה, שהוא הנבחר, וסגן  

באמונה   מאמין  באמת  אני  ומחלקות,  חיים.  של  המחזור  מאמצע  מנוטרל,  היה  שדי  מועצה,  ראש 

שלמה, שכל מנהל עושה באגף שלו את הכי טוב שאפשר, אבל אין את העין הנבחרת, שיכולה לראות  

ה. היחידה שכאן יודעת מה קורה שם, זו הגזברית שלנו, פעם גם מודי ידע לעשות את זה. אני  מה קור

חושב שלכן, אנחנו בנינו הרבה על הסגן שנבחר, שתיתן לו את האפשרויות לעזור לך לראות, ולהיות  

 מעורב ממה שנעשה במחלקות עצמן ביום יום.  

ל יכול  לא  אתה  עסוק,  אתה  בארץ,  הרבה  מסתובב  וגם  אתה  שאלות,  והרבה  שם,  שקורה  מה  דעת 

הצורה שמעבירים את התקציב, שבאים מנהלי האגפים ומספרים מה שעשו, זה מאוד יפה ומעניין. 

אבל כשמדובר בתקציבים של הרבה עשרות של מיליונים, אני חושב שצריכה להיות עוד עין שתהיה  

ו להעביר לסעיפים האחרים, שהם ולראות מה קורה, ומה אפשר לראות, לשנות, אשותפה לגזברית,  

חשובים לא פחות. אז קודם כל, אני מתמקד בנושא של הדיווח על מה קרה בקשר לאחריות הנוספת, 

 ושיתוף הסגן בעבודה שלך, שסך הכול זה יעזור לך, ולעזור למועצה. 
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 יגיע.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה רוצה לענות על זה?     מר ניר ים:

 

 יגיע, באחת המליאות הקרובות.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר ניר ים:

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

מקיים,    –א'     מר גדי ירקוני:  שאני  פגישה  כל  על  לעדכן  צריך  שאני  חושב  לא  אני 

 הייתה פגישה, תתקיים עוד פגישה, וכשנהיה בשלים, נודיע. 

 

בו   מר ניר ים: אז  לא?  הזה?  לפרוטוקול  נוספות  בעד הערות  מי  עליו.  נצביע  או 

   ? תודה. מי נגד? אושר ללא מתנגדים.2020לשנת  13לאשר את פרוטוקול מספר 

 

  16.11.20מיום  2020#13: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מליאה החלטה

 

 18.11.20מיום  2020#14אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

 23.11.20מיום  2020#15אישור פרוטוקול מליאה . 6

 

הבאים    ים: מר ניר הפרוטוקולים  למעשה  שני  יחסית  15-ו  14,  פרוטוקולים  זה   ,

שאמרתי,   כשכמו  האגפים,  מנהלי  תוכניות  בהצגת  שעברנו  המהלך  על  בעיקר  שמדברים  מקוצרים, 

עם  ביחד  וכרוכב  טוב,  וערוכה  שלמה,  התוכנית  את  נביא  למעשה  אנחנו  הזה,  הסשן  בסיכום  אנחנו 

 14ה זמן לראות שוב, את כל התוכניות. האם יש הערות לפרוטוקול  הצעת התקציב לאישור. אז יהי

   ?15או פרוטוקול 
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 חברי מליאה.  35כן, לא היינו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עוד פעם?    מר ניר ים:

 

 חברי מליאה.  35מצוין שהיינו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ת פרוטוקול מספר... לא, אז בואי נחזור רגע, בואי ניקח א   מר ניר ים:

 

 לא, לא צריך עכשיו,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 על מה מדובר?     מר ניר ים:

 

 שמצוין בפרוטוקול,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, סך הכול חברי מליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אז בואו נראה. סך כל חברי המליאה, זה מספר ביקורת, שיותר    מר ניר ים:

 תי אותו לעצמי.  רשמ

 

 זה לא מי שנכח.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא, זה סך הכול חברי המליאה, כי מה לעשות? אנחנו הרבה ובכל פעם    מר ניר ים:

שאני עורך את זה ואני אומר, מי נכח, מי מתנצל ומי היה חסר, אני סופר את כולם לראות. לפעמים 

 אני חוזר לבדוק מי הלך לאיבוד, אוקיי? , אז 34, לפעמים אני מוצא 36אני מוצא 
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 כן.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

?  15או    14אני שואל שוב, אם יש הערות לאחד הפרוטוקולים האלה,     מר ניר ים:

מי   תודה.  הפרוטוקולים?  שני  את  לאשר  בעד  מי  ביחד.  שניהם  על  להצביע  אפשר  אפילו  לא,  אם 

 מתנגד? אושר ללא מתנגדים, תודה רבה. 

 

 .  2020#15 -ו 2020#14: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקולי ישיבות החלטה

 

חברתית     מר ניר ים: ותוכנית  תקציב  אישור  זה  להיות,  שמתוכנן  הבא  הסעיף 

זמן,  יותר  ייקח  שזה  חשבתי  הקהילתי.  המרכז  מנהלת  עוזיהו,  מיכל  ידי  על  יוצג  הוא  לקורונה, 

 זמן,  הזמנתי אותה לשבע, אז התפנה לנו קצת 

 

 תתחיל את התקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

 נעבור לתקציב, ואז נחזור למיכל, ברשותכם. כבי?     מר ניר ים:

 

 )דיון ראשוני(  2021הצעת תקציב לשנת . 8

 

בעצם    גב' כבי שקולניק:  הוא  התקציב,  את  מגישים  שאנחנו  הפורמט  לכולם.  טוב  ערב 

שאיתנו, כבר היה בכמה אישורי תקציב, מכיר אותו.  הפורמט שאנחנו מגישים אותו כל שנה, אז מי  

לפני   שאישרנו  תקציב  זה  א',  מילואים  תקציב  בין  והשוואה  ופעולות,  שכר  תקבולים,  יש  בטורים, 

 הקטנה.   –כחודש, להצעת התקציב הנוכחית, בשכר שוב, אותו הדבר, הגדלה 

רת, זה תקציב בלתי תלוי, שלושת הטורים האחרונים של המספרים, זה בעצם שק מועצה, זאת אומ

לא מיועד, ובשורות יש את המחלקות השונות, האגפים השונים של המועצה. אז זה מבחינת המבנה, 

 למי שלא מכיר.  

אנחנו שלחנו את החומרים האלה כבר לפני לא יודעת, שבוע בטוח, או יותר. אז אני מקווה שאנשים  
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אח כי  ושורה,  שורה  כל  על  אעבור  לא  אני  אז  הדברים עברו.  על  אעבור  אני  מפה.  נצא  לא  רת 

 המרכזיים, על הסכומים הגדולים, ואם יש שאלות, כמובן אני אשמח לקבל שאלות ולענות.

לשורה   הולכת  אני  הוא  15אז אם  זה שק המועצה, הסכום  אז  מיועדים,  בלתי  הכול תקציבים  , סך 

והגידול השנה, הוא    94,774,000 גידול של ארנונה של חמישה  , כאשר אנחנו מתכנני₪3,525,000,  ם 

השיפוי   שזה  במינוס,  מספרים  שני  יש  תסתכלו,  אם  כי  מיליון,  חמישה  בדיוק  לא  זה  אבל  מיליון, 

בתקציב מילואים א', אז אנחנו מדברים, בעצם, על שלושה מיליון גידול, חלקו גידול מהאחוז הקבוע,  

הארנונה, בתקווה שנעמוד בזה. אז    חלקו ממדידות שאנחנו מתכוונים לעשות השנה, ולגדול בחיובי

זה התקבולים הבלתי מיועדים. אם יש שאלות, תפריעו לי באמצע, אני לא כל כך מסתכלת עליכם,  

 אבל אפשר לשאול.  

 

 על מה נסמך הגידול בארנונה?   מר חנניה אווקרט: 

 

ות, זה נסמך, אני אומרת, על זה שאנחנו מתכוונים לעשות השנה מדיד  גב' כבי שקולניק: 

ומהניסיון שלנו, מדידות מעלות את הגידול, וגם במחנות צה"ל, אנחנו במשא ומתן עם מחנות צה"ל,  

גם   שזה  מעריכים  ואנחנו  נוספים,  מחנות  וגם  קיימים  במחנות  מבנים  גם  תוספת,  פה  לנו  הייתה 

 מצה"ל יהיה לנו לפחות עוד מיליון ₪.  

 

 ביישובים?   אמרו שזה... מבני ציבור כבר  מר חנניה אווקרט: 

 

 אין שינוי.   מר גדי ירקוני: 

 

רק    גב' כבי שקולניק:  אחד,  גדול  ציבור  מבנה  יש  יישוב,  בכל  בחיובים.  שינוי  אין  לא, 

ויתר   אחד,  ציבור  מבנה  יש  יישוב  שבכל  כזה,  הוא  הארנונה  של  החישוב  אומרת,  זאת  אחד.  מבנה 

מועדון או  אוכל,  חדר  זה  אם  אז  בארנונה.  מחויבים  או    המבנים  המועדון,  זה  אם  או  בקיבוצים. 

 המבנה המרכזי במושבים. 
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 וגם צריך לזכור שאנחנו גדלים, אז בארנונה גם גדלים.    מר גדי ירקוני: 

 

זה.    גב' כבי שקולניק:  גם  אוקיי, זה הגידול. עכשיו אני אעבור לאגפים. אז מנהלה, כן, 

, זה נובע  1,824,000של    28בסך הכול, בשורה    מינהל כספי, מימון ומלוות. אז אנחנו צופים פה גידול,

, יש פה קצת שיפטינג בין מה שהיה במזכירות קודם, עכשיו הקמנו 22,23,24מ, יש פה קצת בשורות  

יש פה    הכול,אגף תקשוב, או מחלקת תקשוב, אז הכסף עובר אליה. אז אין פה תוספת גדולה בסך  

מפירעון המלוות של רשות מקרקעי ישראל, שדיברנו    תוספת של מיליון וחצי פירעון מלוות, שזה נובע

 מינהלה.  –על זה בפעמים הקודמות, וגם היום נדבר על זה עוד מעט. אז זה בהנהלה. הנהלה 

 

 התקשוב, אז אמרתם שזה לא... פשוט הוספתם את כל ה...    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שלהם? או שלתקצוב לא הוספת?  זה בהמשך לתקציבים   גב' דנה אדמון: 

 

על    גב' כבי שקולניק:  חוץ,  גורמי  על  בעיקר  מדברים  אנחנו  משלהם,  תקצוב  היה  להם 

בשורה   לנו,  יש  הלאה.  וכך  ספר  ב22בתי  זה  המחשוב,  תקציב  את  מאוד  הגדלנו  הגדלה.    934-, 

נותני שאנחנו  הגופים  מכל  לגבות  מתכוונים  שאנחנו  הסכום  זה  המחשוב,  שירותי  בתקציב,  להם  ם 

 מחשוב. 

 

 לא, אבל היא שאלה אם גדל התקציב.    מר גדי ירקוני: 

 

 היא שאלה משהו אחר.     מר ניר ים:

 

 לא, התקציב זהה.     מר גדי ירקוני: 
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 אני אסביר.    מר ניר ים:

 

 ניר יסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

הז   מר ניר ים: שהסעיף  רואה  א',  מילואים  תקציב  על  שמסתכל  שנקרא  מי  ה 

 אלף ₪, זו הייתה העלות בפועל של המחלקה הזאת.  312מחשוב, עלה 

ואז  שם,  השתנה  הארגוני  המבנה  כמובן  וגם  ההתחשבנות,  שיטת  את  לשנות  מציעים  אנחנו  השנה 

הקטנה, ואם מורידים אחד מהשני, אז מגיעים    620-הגדלה, ו  934השינויים, למעשה, מופיעים בירוק  

 אלף ₪, אוקיי?   300כום של פחות או יותר לאותו ס

 

של    גב' כבי שקולניק:  הקטנה  פה  יש  שהיה    154גם  מחשוב  תקציב  בגין   ₪ אלף 

אלף ₪, בגין פעילות המחשוב, ביחס    150. סך הכול הגידול, הוא בערך של  934במזכירות. אז תעשו  

 מימון.למה שהיה בשנים קודמות. אוקיי, עוד שאלות בעניין? אז זה המנהלה, מינהל כספי ו

אלף ₪,    560אלף ₪.    668-, ב42מציעים את זה, להגדיל בשורה  תברואה, אנחנו בסך הכול    –תברואה  

לא   אני  בצאלים.  המועצה  של  ההטמנה  את  לשלם  מהשנה הבאה,  שנצטרך,  העובדה  בגין  הגדלה  זו 

 יודעת, בשמת לא פה.  

כ הטמנה  היטל  ההטמנה,  על  שילמה  לא  שהמועצה  זה  השנים,  כל  שקרה  פעילות מה  על  אבל  ן, 

ההטמנה, היא לא שילמה בכלל בצאלים. ובשנה האחרונה, הם הוגבלו מאוד בכמות ההטמנה שהם  

יכולים להטמין, בגלל תקנות של משרד הבריאות, ואז הם פנו אלינו ואמרו לנו, שלא משתלם להם  

זולה שהייתה   להחזיק את העסק שלהם. אנחנו בדקנו את האפשרויות שעמדו בפנינו, והאפשרות הכי

 זה להמשיך להטמין...  

 

 לא, רצינו לבוא לקראתם.     מר גדי ירקוני: 

 

וראינו   גב' כבי שקולניק:  נכון, זה שילוב של הדברים,  וגם רצינו לבוא לקראת היישוב, 

חצי  זה  במועצה,  והמשמעות  הטמנה.  לתום  מסוים  סכום  לשלם  היא  ביותר,  הטובה  שהאפשרות 
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  וד משהו, אני לא זוכרת בדיוק. אלף, זה ע 60מיליון ₪. 

 

 למי שייכת המטמנה הזאת?   חבר המועצה: 

 

המטמנה, היא כאילו של המועצה, אבל מי שמפעיל אותם בכל השנים    גב' כבי שקולניק: 

 האחרונות, בהרבה מאוד שנים בהיסטוריה, זה צאלים. 

 

 עוד שנתיים וחצי זה נגמר.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה כאילו? אני לא מצליחה להבין את ההסבר.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה כאילו?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה כאילו?   גב' כבי שקולניק: 

 

 תני לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 היא כאילו של המועצה, אבל...  –אמרת    גב' דנה אדמון: 

 

 היא לא כאילו.     מר גדי ירקוני: 

 

 ,  לא, לא, זה של המועצה  גב' כבי שקולניק: 

 

שאף    מר גדי ירקוני:  היסטורי  הסכם  איזה  כנראה,  יש,  המועצה.  של  היא  המטמנה 

 פעם לא מוצאים אותו, בין המועצה לבין צאלים.  
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 מה...    גב' דנה אדמון: 

 

יכולה לתבוע את אלה מה ששמעת, כמה שזה מצחיק, זה עצוב.     מר גדי ירקוני:  את 

כנראה ההסכם גם נעשה לפניהם. אז אנחנו, ההסכם הזה,  שהיו פה לפניי, הם לא מצאו את ההסכם, ו

עד   וחצי,  שנתיים  עוד  יש  אמרתי,  שנים.  מאוד  הרבה  המטמנה  את  מפעילים  בצאלים  כבר  הוא 

על   לבינם  בינינו  משפטית  התלבטות  גם  יפעילו  הם  אז,  עד  החדשה.  לדיה  יעבור  החדש  שהאתר 

 הסיפור הזה.

צריך לתת את ההסבר, אני נותן רק את העובדות היבשות.    אין לי הסבר טוב מה קרה פה, אני גם לא

אנחנו עובדים שזה יסתיים תוך שנתיים וחצי, ברגע שהמתקן החדש יתחיל לעבוד. אף אחד לא מוצא  

 את ההסכם, לא אצלנו, לא אצל עורכי הדין, ולא בצאלים. 

 

 אם אין הסכם, למה אנחנו מחויבים בו?     גב' דנה אדמון: 

 

 בגלל שאנחנו מפנים לשם את הזבל, והם עובדים שם.    י: מר גדי ירקונ

 

 מי זה הם? אין איתם הסכם.    חבר המועצה: 

 

לא     מר גדי ירקוני:  וחצי  שנתיים  בשביל  בבוקר?  מחר  שם  שיעבוד  רוצים  אתם  מי 

הזכויות   את  להם  שיש  טוענים  הם  כשגם  משפטית,  הסתבכות  פה  כשיש  מהותי,  שינוי  כזה  עושים 

ולהקים את  שלהם שם,   לנסות  זה  להם. העצה הכי טובה מעורכי הדין שלנו,  המועצה טוענת שאין 

 האתר החדש כמה שיותר מהר. 

 

 חוץ מאיתנו עוד מישהו מטמין שם?    מר דודי אלון:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 
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 בטח שכן, בכסף, לא חינם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבר לא .    מר גדי ירקוני: 

 

 גם אנחנו לא חינם.     ון: גב' דנה אדמ

 

 גם אנחנו, מהשנה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 התכוונתי בכסף, יש עוד מועצות.    מר דודי אלון:

 

 כמעט ולא, לא, לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 מועצות לא, אבל יש כל מיני גופים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 רק קבלנים שעובדים פה ביישובים.    מר גדי ירקוני: 

 

 כל מיני קבלנים.    בי שקולניק: גב' כ

 

 כבי, יש... שפכי תעשייה, את יכולה להגיד משהו?    מר חנניה אווקרט: 

 

פי   גב' כבי שקולניק:  על  מחויבים,  אנחנו  בסדר.  אפס,  סכום  זה  כן,  תעשייה,  שפכי 

יודעת, אני דוגם בתדירות, אני לא    התקנות של רשות המים, לדגום שפכי תעשייה, ואנחנו מוצאים 

 ביקשתי שהמנהלים יהיו פה להסביר, אבל אנחנו מוצאים דוגם באיזושהי תדירות, וזה עולה כסף.  

 

 איפה?   מר חנניה אווקרט: 
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במפעלים,   גב' כבי שקולניק:  שלנו,  המפעלים  בכל  המים?  את  דוגמים  אנחנו  איפה 

ם את איכות המים.  ברפתות, בעסקים, בבתי אריזה, בכל... זה על פי התקנות, אנחנו מחויבים לדגו

עכשיו, אם איכות המים לא עומדת בקריטריונים של רשות המים, אז יש פה השתתפות של המפעלים  

שאנחנו   קבועה,  הוצאה  איזושהי  פה  יש  אבל  השפכים.  של  הטיהור  בעלויות  המזהמים,  האלה, 

 נדרשים להוציא אותה. 

 

 מול מי זה עובד?   מר חנניה אווקרט: 

 

 ... לא עובד, זה קבלן. אנחנו עושים את זה בעבודות  זה  גב' כבי שקולניק: 

 

 בחשבונית, חשבונית.     מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי.   גב' כבי שקולניק:  קבלנית.  עבודה  זה  זה,  את  שעושה  עובד  לנו  אין  בחשבונית. 

אני  . אנחנו, השנה, עברנו, דיברנו על זה  40עוד שורה שצריך לשים עליה לב, זה פיקוח וטרינרי בסעיף  

חושבת, בתקציב מילואים א', כל נושא הווטרינריה, עבר לאשכול הנגב המערבי, העמותה, או איך זה 

אנחנו  זה  את  טובה,  יותר  ערוך  לעין  היא  השירות  רמת  אבל  בהתאם.  עלו  העלויות  וזהו.  נקרא, 

נע בור שומעים מכולם. כלבים, בעלי חיים למיניהם. אז זה התברואה, או איכות הסביבה, למעשה. 

  -לביטחון 

 

 באיזו שורה את?     חבר המועצה: 

 

 . 44   חבר המועצה: 

 

  716. יש פה אפילו ירידה של  57, אני קופצת לשורה  44-אני מתחיל מ  גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪ בביטחון.  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 18 
 

 על שום מה?    חבר המועצה: 

 

ציב קורונה  הסיבה לירידה הזאת, היא שחצי מיליון ₪, שזה היה תק  גב' כבי שקולניק: 

זה   לאיך  ואנחנו מעבירים את היתרה  בשנה שעברה, אנחנו השאלנו לתקציב קורונה מאתיים אלף, 

נקרא, ביישובים, מכלולי הלמידה ביישובים. אנחנו החלטנו להקטין את הוצאות הקורונה השוטפות,  

וה לשם,  כשנגיע  זה  את  נראה  אנחנו  ביישובים.  למידה  למכלולי  הזה  הכסף  את  מרכז  ולהעביר 

הביטחוני, זאת הסיבה שלמדנו את הסכום, זה כי בעצם אנחנו צופים שיהיו הכנסות, אנחנו יודעים  

ש שעבר,  בשבוע  השבוע,  שאושרה  הממשלה  בהחלטת  פנים,  לביטחון  מהמשרד  הכנסות   230-שיהיו 

נויים גדלנו את ההכנסות. חוץ מזה, אין שיאלף ₪, נוכל לקחת לטובת המוקד הביטחוני העירוני, אז ה

דרמטיים בביטחון. יש קצת שינוי בהג"א, אבל זה מתקזז. זהו, אילן היה פה והציג, הוא כמובן רוצה 

   דברים נוספים, אבל זה מה שיכולנו לתת השנה.

 

 למה...   גב' סילביה גרין: 

 

 לא שומעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 להסלמת התיכונים.    גב' סילביה גרין: 

 

א  גב' כבי שקולניק:  של  כי  אחר  סעיף  לנו  יש  הזה.  בסעיף  צורך  היה  לא  צורך,  בזה  ין 

אלף ₪ לחירום, לא היה   100. יש  2020-חירום, שלא השתמשנו בו בכלל בשנה שעברה, השנה כאילו, ב

צורך ליותר מזה. אם יהיה צורך במהלך השנה, נגדיל, נמצא את המקום להגדיל, מקווה שלא יהיה  

בקשר   נוספות?  שאלות  כן,  מקומיים  צורך.  שירותים  אוקיי.  מיני    –לביטחון?  בכל  ממוקד  זה  אז 

 נושאים, 

 

 לפני זה,...    מר משה טל:
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 אנחנו לא שומעים אותך.     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, הנה.     מר משה טל:

 

 בשירותים מקומיים, בעצם יש ירידה,   76בשורה   גב' כבי שקולניק: 

 

 יש סעיף של שתי...     מר משה טל:

 

 הנושא של הוועדה החקלאית.   ב' כבי שקולניק: ג

 

 לא, לפני זה, רק להבין משהו.    מר משה טל:

 

 כן, בבקשה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 , מה זה שיפוי...  71סעיף    מר משה טל:

 

אני אסביר מה זה. יש, כמו שיש שיפוי בארנונה לכל תושבי המועצה,   גב' כבי שקולניק: 

שגו מקומיים  ועדים  לא אז  אני  לנו,  יש  אנחנו,  מהמדינה.  שיפוי  לקבל  יכולים  מקומי,  ועד  מס  בים 

לנו   להגיש  צריכים  הם  ועד,  מיסי  גובים  שהם  כאלה,  יישובים  ארבעה  ולהוכיח...  זוכרת,  כמובן, 

שאתה רואה, זה... אין פה השתתפות לתשלום, לתושבים וכו', והם מקבלים את זה מהמדינה. כמו  

 שלנו. 

 

 באיזה סעיף?    ן: גב' דנה אדמו

 

 . 71הוא בשורה   גב' כבי שקולניק: 

  )דיבורים מחוץ למיקרופון(
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 אתה רוצה לשאול עוד משהו?   גב' כבי שקולניק: 

 

כן, בקשר ל... אין שום דבר... אני חושב שעכשיו זו הזדמנות, לפחות,     מר משה טל:

מס היה  לא  זה  שנים,  המון  המון  שמשך  משום  בדברים,  סדר  לא  לעשות  הפנים  שמשרד  וטוב  ודר, 

ועדה חקלאית משותפת, יש ועדה חקלאית שהמליאה בחרה, אני חושב שצריך להיות  הבחינו בזה. יש  

סעיף אחד, שיכלול את כל הסכומים האלה, מבחינתי, ויהיה פיקוח על כך שתהיה תוכנית ודיווח על  

 מה שעושים עם הכסף. ולא הדבר הזה. 

, צריכה להיות ועדת תמיכות, 74, אז במקום ועדה חקלאית כמו בסעיף  מכיוון, שכפי שהיום זה בנוי

אולי. אבל אני לא מתערב במה שעושים עם הכסף עצמו, צריכה להיות ועדה חקלאית אחת, ויש ועדה  

חקלאית אחת. יש איחוד של בתי ספר, אז יש גם איחוד, שיכול להיות של ועדה חקלאית, ושכל הכסף  

י  מנהל,  יש  אצלם.  כמו  יהיה  מסודר,  יהיה  והכול  דיווח  יהיה  זה  ולפי  תוכניות,  שיעשו  ביקורת,  ש 

 שהיה בשנים הקודמות.  

 

 קיבלנו את ההצעה שלך.     מר גדי ירקוני: 

 

 איזה קיבלנו? מה אתה קיבלנו? הוא לא יודע על מה הוא מדבר בכלל.     מר אלי אהרון: 

 

 למה באת, אני אתן לך תשובה. רגע, אני יודע למה באת, אני יודע    מר גדי ירקוני: 

 

 איזה קיבלת?    מר אלי אהרון: 

 

 אני אתן,    מר גדי ירקוני: 

 

 תחייך, את תצחק.     מר אלי אהרון: 
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 דיברת בהנהלה על זה.     מר משה טל:

 

אני    מר גדי ירקוני:  השאלה.  את  הבנתי  אני  בסדר?  משה,  לך  לענות  רגע  לי  תן  רגע, 

ה פעמים, והתשובה שלי אותו הדבר, תוך חודשיים היא תהיה צריכה, חושב שכבר עניתי על זה כמ

החקלאי  המנהל  של  וגם  החקלאית,  הוועדה  של  הכסף  את  מקפיאים  אנחנו  אבל  להשתנות.  בטח, 

אנחנו נבוא  שמישהו לא יהיה, עד אשר עכשיו כשנבחר גם סגן, שלא יגידו שאני עושה מה שאני רוצה.  

נביא לה הצעה לתפקיד למנהל החקלאות   -א'  –שתחליט שני דברים    ביחד לוועדה החקלאית, נגיד לה

באשכול, להגדרת תקציב, והיא צריכה בסוף, הוועדה החקלאית, לאשר ולהביא אותו הנה לאישור גם 

פה, אם צריך או לא צריך, אני עוד לא יודע. אבל בטח שהוועדה החקלאית של אשכול, תהיה צריכה  

 לאשר.

הסכום,   את  מכן,  שצריכים 200-ו  200שהיה  לאחר  שטוענים  כאלה  יש  סכום.  אותו  נשאר  הוא   ,

הזה.  הסכום  עם  עושים  מה  תחליט  החקלאית  שהוועדה  נרצה  ראשון  דבר  אנחנו  אותו,  להעלות 

כשהוועדה החקלאית תחליט מה הקטגוריות ואיך מחלקים את הסכום הזה ומה עושים איתו, פה, 

 לטובת חקלאות באשכול.  

לפני אומר  פה     -הדיון    ואני  זה  את  נביא  רוצה.  שהוא  מה  לחשוב  לו  מותר  אחד  כל  פתוח,  הכול 

לאישור, לאחר שהוועדה תחליט. אני אמרתי, וגם התחייבתי בפני אלי, שאם הוועדה הזאת תחשוב  

תוספת   נוסיף  נכון,  שזה  נחשוב  שיהיה,  מה  ב',  או  א',  בתקציב  אנחנו  גדול,  יותר  סכום  שצריך 

 מה.  לחקלאות, אם יהיה ל

 

 אני לא הסכמתי לזה.     מר אלי אהרון: 

 

אני לא בטוח אם הסכמת או לא, אתה תמיד תוכל להגיד. אני חשבתי    מר גדי ירקוני: 

 שהסכמת, אבל... 

 

 אתה שואל...    מר אלי אהרון: 
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 לא, רגע, סליחה, זכותך להגיד לו.    מר גדי ירקוני: 

 

 ואתה הסכמנו על משהו. עזוב.  לא, אמרתי אלי, כאילו אני   מר אלי אהרון: 

 

אני חשבתי, אבל זכותך גם להגיד לא, וזה בסדר, לגיטימי. דבר ראשון    מר גדי ירקוני: 

לא   זז  לא  בינתיים  איתו.  עושים  מה  להחליט  צריכה  תהיה  החקלאית  הוועדה  הזה,  הסכום  את  יש 

לעשו רוצה  היא  ומה  רוצה,  היא  איך  תחליט  שהיא  אחרי  שמאלה.  ולא  של ימינה  הכסף  עם  ת 

 החקלאות שלה.  

 

 על איזו ועדה מדובר?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש ועדה חקלאית של אשכול,    מר גדי ירקוני: 

 

 היא לא התכנסה כבר,     חבר המועצה: 

 

 אין כלום.    חבר המועצה: 

 

היא לא... אוי נו, חבר'ה, אם משני הצדדים, אם אתם לא יודעים למה     מר גדי ירקוני: 

 א התכנסה, אז אני אגיד לכם. היא ל

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 

 

 אחרי פעמיים שהיא התכנסה.    מר גדי ירקוני: 

 

 התכנסה פעמיים.     חבר המועצה: 
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סגן ראש     מר גדי ירקוני:  אני אספר,  רוצים  פעמיים שהיא התכנסה, אם אתם  אחרי 

את העבודה שלו בסוף, והוועדה    המועצה, הפסקתי לו את העבודה, או איך שאתם רוצים, או הפסיק

זוכר מי הם, אפשר להביא   יגיד, אני לא  ניר  בה,  יש חברים  ועדה,  יש  לא התכנסה להחלטה הזאת. 

אותם לפעם הבאה, והוועדה הזאת תתכנס כשדודי יתחיל לעבוד, בעוד כשבועיים, חודש, מתי שהוא  

 יחליט שמתאים לו כבר לבוא, הוא גמר לעשות את הסידורים שלו.

זה את כל נושא הגזם שהיא צריכה,   –אנחנו, יש לנו שני דברים דחופים לוועדה הזאת בהתחלה: א'  

את   ונייצב  שנדון  החקלאית,  והוועדה  הסביבה,  איכות  ועדת  עם  יחד  להביא  תוכנית  לנו  יש  אנחנו 

יה פה. התוכנית, מה נכון לאשכול. יש את הרעיון שהיה גם פה, לפי דעתי, או לא פה. אני חושב שזה ה

גם   הזאת  והוועדה  באשכול,  החקלאות  על  האחראי  של  התפקיד  הגדרת  על  לשבת  זה  שני,  ודבר 

 אלף ₪.  400-תחליט מה עושים עם ה

 

 ?  195-? מה עם ה400למה    גב' דנה אדמון: 

 

 , זה לאחזקת אותו בן אדם שהולך לעבוד.  195-ה   מר גדי ירקוני: 

 

 אז למה זה במינוס?     גב' דנה אדמון: 

 

 למה זה במינוס?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה במינוס, אני אסביר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה כבר הנהלת חשבונות, אז אני לא יודע למה זה במינוס.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, זה במינוס כי,    גב' כבי שקולניק: 

 

 כי זה לא יצא השנה.     מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 24 
 

 

שעבדה שם, שזה מימן אותה, סיימה לעבוד במועצה. ולכן,  כי האישה    גב' כבי שקולניק: 

אנחנו חשבנו בהנהלת חשבונות, אני מודה, בלי להתייעץ, להוריד את זה, כי זה לא יצא. וחוץ מזה, יש  

אלף לכל גוף. קיבלנו את ההערה הזאת, רגע, חבר'ה, קיבלנו את ההערה הזאת בהנהלה. הפורמט    200

בדיוק   הוא  הזה,  הדו"ח  הדו"ח  הזה,  אחר.  דו"ח  הנה  להביא  רצינו  לא  בהנהלה,  שהיה  דו"ח  אותו 

, אני מקווה שהוא יהיה סופי. אז זה  14  -האחר, יבוא להנהלה שתהיה ביום רביעי, ויבוא למליאה ב

 לא תוקן פה, אבל זה יתוקן. 

 

 אני לא יודעת מה היה בהנהלה...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא מבינה, אני מצטערת שאת   גב' כבי שקולניק: 

 

 אמרתי, שלא ידעתי שזה דובר בהנהלה.     גב' דנה אדמון: 

 

זו באמת הצעה ראשונה,    מר גדי ירקוני:  להגיד,  רוצה  אני  לדעת.  יכולה  לא  לא, את 

מה   אחרי  בסוף,  נתקבלו,  חלקן  נשמעו,  חלקן  בהנהלה,  הערות  היו  שגם  אחרי  הערות,  היום  יהיו 

לראות איך משנים את התקציב, לקראת ההנהלה ביום רביעי,   שהיום נקבל הערות פה, נהיה צריכים

  ומליאה מתי?

 

 . 14-ב   מר ניר ים:

 

 לחודש.  14 -ב   מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה להציע...     גב' דנה אדמון: 

 

הדיווח שלך, גדי, חיזק משהו שאני כבר שנים טוען שהוא לא, אסור    מר משה טל:
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 לשהו, שיהיה. אם רוצים לתת לגוף כ

 

 לא שומע.    מר גדי ירקוני: 

 

אם רוצים, מרגישים צורך, לתת לגוף כלשהו סכומי כסף, אז יש ועדת     מר משה טל:

 אפשר גם שם... תמיכות, ש

 

 אבל אני לא אמרתי שהולכים לתת את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

למה     מר משה טל: דיווח  שהגיע  בלי  הועברו  האלה  הכספים  עכשיו,  עד  נעשה  אבל 

 עם הכסף. 

 

 השנה לא חולק כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 בשנה שעברה. בשנה שהייתה.    מר משה טל:

 

 אז עצרנו את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 זה ישמר כעודף ל...     חבר המועצה: 

 

 לא, השנה לא. התקציב לא עובר.    מר גדי ירקוני: 

 

 משוחרר לא יוחזר.  כסף   גב' כבי שקולניק: 
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... אין כאן הצהרה שלך, של... הכספים שמועברים במסגרת התקציב,     מר משה טל:

 יהיו תמורת דיווח, ולא כספים ש... 

 

 בסדר, אז אנחנו עצרנו, לא העברנו גרוש השנה לאף גוף.   גב' כבי שקולניק: 

 

שלא עצרנו. זאת   כן, אבל אני מזכיר שיש לנו גיבנת כזאת של שנים,   מר משה טל:

 אומרת, שאפשר להבא להימנע מכך שכסף ילך לאיבוד, זה הכול.  

 

 בסדר גמור.   גב' כבי שקולניק: 

 

או    מר השי רובין: כאלה  מחטפים  פה  ולעשות  סחור,  סחור  ללכת  אפשר  אי  תראו, 

הסדר,   היה  פעם    400של  אחרים.  היה  זה   ,₪ לוו630אלף  היה  זה  וקיצצו.  זה,  את  זוכר  אני  עדה  , 

זה  החלוקה.  הייתה  זאת  הקיבוצים.  של  יח"מ  שזה  החקלאית,  ולוועדה  המושבים,  של  החקלאית 

 . 200-ו 200נעשה רזה יותר ויותר, עכשיו זה 

ה את  לקחת  לעשות,  יכול  שהוא  שחושב  מי  הגזם.    200-וכל  סיפור  את  נשכח  ולא  הקיבוצים,  של 

ש הרבה גזם, ואיפה אין גזם. צריך לפתור את  חברים, גזם זו לא בעיה של כולם, אבל ברור לנו איפה י

ה את  ולקחת  לבוא  אבל  מבין.  אני  זה  המועצה,  של  התפקיד  וזה  בהם   200-זה,  שעושים   ,₪ אלף 

 הדרכה וניסיונות ביחד, עד כאן. 

 

 אבל השי, תדבר על זה בוועדה החקלאית.     מר גדי ירקוני: 

 

וזה התקבל   מר השי רובין: זה,  על  בוועדה    אני כבר דיברתי  באותה ישיבה שהייתה, 

 החקלאית. אישרו להמשיך את זה, הנה, יש לנו עד.  

 

 הנה, אני עד. יש לי בעניין הזה הצעה, אני אעלה אותה בסוף, בסדר?    מר אלי אהרון: 

הוועדה   על  רק  לא הצעה  בפני המליאה. אבל היא  להעלות אותה  רוצה  אני  העליתי אותה בהנהלה, 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 27 
 

 אז אני ממתין עד סוף ההצגה של כבי.   החקלאית, הצעה כוללת,

 

 אוקיי. להמשיך?    גב' כבי שקולניק: 

 

אפשר להגיד משהו על הנושא? מדובר פה קצת בשינוי סדרי בראשית,     מר יובל בר:

או לא הסכמנו,   או הסכמנו,  היום,  רוצים  להיות מהיום. אנחנו  ומה שהולך  היום,  עד  כי מה שהיה 

ה לא מה שהיה עד היום, זה באיזה מקום שינוי כזה, שעוד בכלל לא  ועדה חקלאית אחת באשכול. ז

התקבל. אני דווקא בעד הדבר הזה, אבל חייב להיות, זה חייב להיות עם פיקוח שלנו, עם דיווח מה  

עושים, ובטח שאני כמו השי, לא מהצד של יח"מ, כי יש כבר כאלה שהם לא ביח"מ, גם החקלאות פה  

, יש עכשיו חקלאות שהיא לא רק גידולי שדה, יש פה הרבה מטעים. כן, זה  די השתנתה, גם בקיבוצים 

צריך להיות בפיקוח, ועם הנציגות שאנחנו בחרנו בשני המגזרים. זאת אומרת, שהיום זה משהו שונה 

 לגמרי, יצריך פיקוח קרוב, ולא כמו שהיה עד היום.  

 

 האסטרטגית. אוקיי, אנחנו מתקדמים? נעבור ליחידה   גב' כבי שקולניק: 

 

 השתתפויות...    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא שומעת מה את אומרת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אי אפשר פה להביא?     גב' דנה אדמון: 

 

 רמקול נייד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלחוטי?    גב' דנה אדמון: 

 

 יש לנו רמקול כזה?    גב' כבי שקולניק: 
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 השתתפויות, על מה מדובר?   לא בא לי לקום.   גב' דנה אדמון: 

 

מהם,    גב' כבי שקולניק:  חלק  שאנחנו  חייבים,  שאנחנו  חיצוניים  גופים  זה  השתתפויות 

ובמסגרת הזאת, אנחנו גם משלמים להם דמי חבר, או איך שתקראי לזה. יש כל מיני גופים כאלה, יש 

מקרקעי ישראל, יש כמה  אשכול נגב מערבי, כמו שאמרתי, אני לא זוכרת בדיוק את הרשימה, מנהל  

גופים שאנחנו משלמים להם על פי תקנות איזה שהן, סכומים קבועים כל פעם. אני יכולה להביא את 

 הפירוט לפעם הבאה, אני לא זוכרת אותו.  

 

 אני רוצה לשאול לגבי תמיכות.    גב' דנה אדמון: 

 

 תמיכות זה משהו שאנחנו,   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה שוועדת תמיכות עושה?  זה   גב' דנה אדמון: 

 

 מה שוועדת תמיכות, כן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הייתה לי עוד אחת. בריכות ציבוריות, עבור מה הכסף הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

עבור    גב' כבי שקולניק:  גם באבשלום תמכנו השנה,  ציבוריות,  בבריכות  אנחנו תומכים 

כה, וגם בצוחר, הבריכה שם יש שם מקום... תקלות החבר'ה, משבוע החלוציות, שילוב שלהם בברי

 רבות מאוד. 

 

 כמו כל בריכה.     גב' דנה אדמון: 

 

כמו כל בריכה, אז הם עושים כמה שהם יכולים, אבל זה בעייתי. אז   גב' כבי שקולניק: 
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 זו המסגרת שאנחנו תומכים בה. 

 

 גם גבולות?    חבר המועצה: 

 

א  גב' כבי שקולניק:  גם  עד השנה, השנה  בגבולות  נותנים להם סכום קבוע.  שנה   –נחנו 

 הבאה, זה יגמר. יש לנו איזה הסכם איתם.  

 

 אני יכולה לקבל פירוט של הסעיף הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה, לא שמעתי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה אפשר לראות פירוט של הסעיף הזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 ל בריכות ציבוריות? מה, ש  גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לך מה, את לא צריכה...    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו נפיץ את זה במייל.    גב' כבי שקולניק: 

 

מקבלים     מר גדי ירקוני:  גבולות  מה,  על  לך  אגיד  לפי    80אני  חימום,  עבור   ₪ אלף 

את זה עוד, בגלל שהם קיבלו, לפי דעתי, בהשקעה.  דעתי הם לא יקבלו השנה, ואנחנו צריכים לבדוק  

בשנה  תקבלו  לא  אתם  והבריכה,  מחמים,  שהם  החימום  עבור  זה,  את  להם  להקדים  ביקשו  הם 

 הבאה, אני מקווה שלחלוציות יהיו, והבריכה בצוחר. 
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בגבולות     גב' דנה אדמון:  בצוחר    -הבריכה  הבריכה  לא    –מקבלת.  אתם  מקבלת, 

 ות...  תקבלו כי החלוצי

 

 גם נירים לא יקבלו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אתה לא משלם על חלוציות, בגבולות ובצוחר.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה? אבל הסברתי למה בגבולות כן,    מר גדי ירקוני: 

 

 בגבולות בגלל החוגים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 בגלל החימום והחוגים.     מר גדי ירקוני: 

 

 המועצה אמורה להשתמש בבריכה לחוגים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 עד שתיבנה חדשה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יודעת אם היא משתמשת או לא .  גב' כבי שקולניק: 

 

 היא לא משתמשת, כי אין חוגים.    גב' דנה אדמון: 

 

 היא השתמשה הרבה בעבר. טוב, אין חוגים קורונה, אבל לפני זה היו.    גב' כבי שקולניק: 

 

תחליטו     מר גדי ירקוני:  אם  בצוחר,  פעם,  עוד  ואמרתי  השתמשו,  כן  בחימום  אבל 

שהמועצה לא תתחזק, כנראה היא לא תהיה. אבל אתם יכולים להחליט. אני חושב שזה לא נכון, אבל 

 תחליטו מה שאתם מוצאים לגיטימי. 
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  באיזה שלב אנחנו נחליט את זה?   גב' דנה אדמון: 

 

 עכשיו.    מר גדי ירקוני: 

 

  יהיה דיון?   גב' דנה אדמון: 

 

 זה הדיון.    מר גדי ירקוני: 

 

  זה לא יכול להיות, אין נתונים, גדי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה עכשיו דיון.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אתה לא יכול, אין נתונים עכשיו.   גב' כבי שקולניק: 

 

השמונים שאת נותנת להם, ותגידי כמה  תורידי את השישים, או את     מר גדי ירקוני: 

 זה עולה, את צריכה לאשר תקציב. 

 

 בסדר, אנחנו נאשר אותו...   גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

זו בריכה שהיא     מר גדי ירקוני:  זה. חבר'ה,  נגד להוריד את  יגידו, אני  שהחברים לא 

יל מהבריכה באבשלום, כשבנו אותה, היה הסכם כתוב  משרתת את כל יישובי פתחת גוש צוחר. להבד

 שכל התחזוקה תהיה על ידי, 

 

 אגודת חבל שלום.    גב' כבי שקולניק: 
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 לא, זה לא ההסכם, זה לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 תסתכלי מהניירות שחתמו עוד לפניי גם, זה...     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא לפניי.    גב' דנה אדמון: 

 

 תקשיבי.    ירקוני:  מר גדי

 

אז    גב' דנה אדמון:  דיון,  עושים  באמת  אם  הזאת.  בצורה  יכולים...  לא  אפשר,  אי 

 עושים דיון. 

 

 הנה, עושים דיון.     מר גדי ירקוני: 

 

 כל אחד אומר מה שבא לו.    גב' דנה אדמון: 

 

  .לא כל אחד אומר מה שבא לו, את יכולה להגיד מה שאת רוצה   מר גדי ירקוני: 

 

... ועדת הקצאות, וישובי, אגודת חבל שלום, היא לא החליטה שהיא    גב' דנה אדמון: 

 לוקחת את ההחלטה על הכול. 

 

 בוודאי שכן.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר. אני לא מנהלת ככה דיון,    גב' דנה אדמון: 

 

 תלכי לראות מה כתוב.     מר גדי ירקוני: 
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, ואז אתה תגיד לי 'לא', ואז אני אתחכם, ואז מה יצא אני אגיד משהו   גב' דנה אדמון: 

 מזה? אם אנחנו רוצים לנהל דיון, 

 

 תלכו לתבוע אותי בבג"צ.     מר גדי ירקוני: 

 

דיון     גב' דנה אדמון:  נעשה  אז  ציבוריות,  לבריכות  המועצה  מסייעת  צורה  באיזו 

 מסודר, אבל אי אפשר לשחק את המשחק הזה.  

 

 אוקיי. גדי, נעשה דיון מסודר. נעשה דיון מסודר, בסדר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אי אפשר, יש תקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, נאשר את התקציב הזה, ואחר כך נראה איך מחלקים אותו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אי אפשר לאשר תקציב בלי דיון,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אבל תראו,   גב' כבי שקולניק: 

 

הזה    נית בן רומנו: גב' רו נו. התקציב  די  אני מצטערת,  הזה... לתושבים,  ... התקציב  לא, 

ם יעדים שהגדרנו, זה תקציב שנעשתה עליו עבודה  אין לו שום בשורה, הוא לא נמצא בהלימה עם שו

קשה, ואני מאוד מעריכה אותה, אבל הוא לא מסמן לי שום יעד, ... ומבחינתי הוא עקר. אין פה זמן  

אני לא מקבלת את האינפורמציה לדיון כי  פה,  גומי  אני חותמת  זה. מבחינתנו,  הכול  הכול דחוס,   ,

שביקשתי, בעבר גם כתבתי כמה שאילתות לקבל על זה תשובה. אני, מבחינתי, מבזבזת פה את הזמן, 

וי על נתונים מוגמרים, ואני לא מקבלת את זה. או שעושים דיון, או שלא עושים   בכדי לעשות לכם 

יון, אתה צריך את החותמת שלי? אז אני לא מאלה שחותמים, אז אני הולכת ודי, מה? זה לא דיון.  ד
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 לא ... שום דבר.  זה 

 

 הדיון הזה,    מר ניר ים:

 

בו שום בשורה, הוא   –הייתי גם בהנהלה, אמרתי    גב' רונית בן רומנו:  התקציב הזה אין 

סעיף שקשור ליעד שהגדרנו, והקצבתם לו סכום לא מתאים לשום יעד שהגדרנו, לא ראיתי פה שום  

שיטפל בזה. ולכן, מבחינתי, אז בשביל מה אנחנו פה? אתם מבזבזים לנו את הזמן. עם כל הכבוד. יש 

לנו מה לעשות, אם זה הדיון, רק כדי שבסוף נגיע למה שאתם רוצים, אז גמרנו.  דנה צודקת, ואמיר 

   צודק, אי אפשר לנהל ככה דיון, אי אפשר.

 

 חברים, רגע בואו, אני מרשה לעצמי, דקה,     מר ניר ים:

 

 ניר, אני רוצה להגיד לך משהו.    חבר המועצה: 

 

תראו,     מר ניר ים: הדיבור.  זכות  את  לקחת  לעצמי  מרשה  אני  דקה.  דקה,  דקה, 

 התקציב הזה, לא שונה במהות מתקציב שנה שעברה. 

 

 נכון.   גב' רונית בן רומנו: 

 

שונה     מר ניר ים: שלא  לו,  שקדמה  השנה  מתקציב  במהות  שונה  היה  שלא  רגע. 

 במהות מהשנה גם הרביעית אחורה, 

 

 אתה חוזר...   גב' רונית בן רומנו: 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון(

 

דקה, דקה. דקה, תנו לי, אני בא לפה, לא הפרעתי לאף אחד. עכשיו,    מר ניר ים:
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לא   הזה,  שהתקציב  אגב,  השנה  כנראה,  של  מהתקציב  במהות,  שונה  למה?  2022יהיה  וזאת  רגע,   .

המרכ תפקידה  למה  למה?  וזאת  בעניינים שנייה,  לעסוק  הוא  המועצה,  של  והבסיסי  זי 

 המוניציפאליים, ולשרת את תושביה.

 עכשיו, מהבחינה הזאת, לא חלים שינויים גדולים אף פעם. זאת אומרת, שההתמקדות השנה,  

 

 אני רוצה להגיד משהו.     מר אלי אהרון: 

 

בסדר, כולם יגידו, אבל גם פעם ב, אני לוקח גם את זכות הדיבור, תנו     מר ניר ים:

תקציביים  שינויים  גורר  לא  זה  אבל  מסוימים,  בנושאים  היא  השנה,  ההתמקדות  הכבוד.  את  לי 

יעסו הוא  מסוימים,  בנושאים  לעסוק  השנה  רוצה  החינוך  אגף  אם  אומרת,  זאת  בזה  מהותיים.  ק 

 במסגרת אותם אנשים, במסגרת אותו תקציב, והדברים לא ישתנו במהות. 

ישתנו   שתקציבים  הזאת,  הציפייה  את  לו  שיש  מי  לכן,  לך.  אתן  אני  הנה  לך,  אתן  אני  דקה  עכשיו, 

 מקצה לקצה, הוא כנראה עלול להתאכזב.

. זה בדיוק הזמן  2021עכשיו, מצד שני, אנחנו קוראים פה עכשיו את הקריאה הראשונה של תקציב  

להעלות את הנקודות המהותיות ואת השאלות שצריכות להישאל. זאת אומרת, שנשאלת שאלה על  

זה  את  להביא  העבודה,  את  לעשות  לבוא,  עכשיו,  אותנו  מחייב  זה  דוגמא,  בתור  הבריכות  אחזקת 

שיש סוגיה   לפעם הבאה יותר מסודר, כי חשוב לנו לענות על הנקודות שאתם מעירים. אז בכל מקום

 כזאת, זה יהיה בדיוק הזמן. 

ה כל  את  להביא  ניתן  לא  הרי  כי  הרציונאל    900-עכשיו,  כל  עם  שנקרא,  מה  עם  האלה,  סעיפים 

שמאחוריהם. צריך להתמקד באותם סעיפים שדורשים הבהרה. אז זה יקרה, זה יקרה בדיון הבא, 

 אחרי ששמענו פה, איפה ההערות. אלי ואחר כך השאר. 

 

 מה זה השאר?     ה אדמון: גב' דנ

 

רגע, אבל אני רוצה להגיב במשפט אחד. אני לא מצפה, חד משמעית,    גב' רונית בן רומנו: 

כל הסעיפים ישתנו. אני כן מצפה שתהיה אמירה והכוונה, וזה... תוספת עם יד בשורה למה? למה  ש
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 הסעיף הזה ישמש אותנו? 

 

אמרה את דבריה ואתה הצדקת אותה,   אני רוצה להגיד משהו, רונית   מר אלי אהרון: 

אתה רוצה שכולנו נגיד כן על מה שאתה אמרת כרגע. למעשה אמרת, רבותיי, מה שהיא אמרה, אין  

 בשורה כאן, אין כלום, לפני שנה, השנה, עוד שנה ועוד שנתיים, הכול יהיה אותו הדבר. 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

ך אגב, נדמה לי דנה שלחה, את או מישהו,  אני, במסגרת ההנהלה, דר    מר אלי אהרון: 

גזר, המועצה האזורית גזר. זה בדיוק הדברים   זוכר, שלחתם באחד הווטסאפים דוגמא של  אני לא 

 , אז בישיבה של... שאנחנו הסכמנו כולנו, כשדיברנו על החזון, ועל כל הדברים האלה

 

 תגיד לי... בישיבות, על...     גב' דנה אדמון: 

 

נכון. עכשיו תראה, זה לא סתם אמרנו את הדברים, זאת התורה שהם    ן: מר אלי אהרו

מקיימים אותה, ועובדה שקיימו אותה, אני לא ידעתי על גזר, אבל ראיתי על זה, בדיוק אותו הדבר 

מה שדיברנו. כאשר מנהל אגף רושם את החזון שאנחנו הגדרנו אותו, הסכמנו עליו, ומול החזון את  

ולאחר מכן, הוא שם את היעדים שלו, שאמורים להגשים את המטרות האלה, וגם  הדברים שאנחנו...  

א'   הצלחה,  מדדי  ונותן  תקציב,  של  רובריקה  תקציב,  לזה  הזאת,    –שם  המועצה  כמנהלי  לכם,  זה 

עושה הרבה שכל. אתה יכול, בסוף שנה, לבדוק כל מנהל, בקלות מאוד, האם הוא עמד ביעדים, או  

החלטתם להביא הצגות פה, אני לא יודע מה, שמדד להצלחה די הצלחה. אתם לא עמד בהם. על פי מד

לא הצליח.    –איש לכל זה, בודקים את זה בסוף שנה, האם הצליח    400הוא לפחות, סתם אני זורק,  

 קל מאוד לבדוק את הדברים האלה.

ה להכניס את אלה מדדים, יש טופס, לכל מנהל אגף יש תוכנית, בסך הכול, מה שהוא צריך לעשות, ז

שאתם תראו את זה, אנחנו נראה את זה, לנו יהיה קל לשפוט את זה גם, ולכם. ולא    זה בתוך הטופס,

... כל אחד עכשיו, על כל דבר זה בסדר, על כל סעיף מבקשים הסבר, הם לא היו צריכים לבקש הסבר, 
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צ היה  לא  פה  אחד  אף  וכו',  מפורטת  הזאת,  העבודה  תוכנית  את  לנו  הייתה  היו אם  הסבר,  ריך 

 קוראים את זה בבית, והיה להם הסבר לכל דבר. 

עכשיו, לגבי מה שאמרת, אני במסגרת ההנהלה הבאתי הצעה, שלמעשה אני טענתי, וזה מבלי לפגוע 

באלה שעבדו על התקציב, כי אלה שעבדו על התקציב, עבדו עליו מאוד קשה, אני מעריך אותם והכול  

 טוב ויפה.

כמו   תקציב,  זה  ...  אבל  אנחנו  שלנו.  לתושבים  בשורה  ללא  כלום,  ללא  חזון,  ללא  רונית,  שאמרה 

לצאת  צריכים  אנחנו  לא,  בפנים?  הערבובים  ואת  בפנים,  המחלקות  את  לקיים  בשביל  מה?  בשביל 

 החוצה, לציבור שלנו, ולתת מענה לפחות לדברים שאנחנו יודעים שהם קשים עלינו.

במסג הצעתי,  אני  דוגמא,  לכם  אתן  אנחנואני  עוד  כל  ההנהלה,  בעיה  רת  לנו  שיש  יודעים  אנחנו   ...

קשה, קשה מאוד, באיכות סביבה, יישובים מטונפים וכו', והייתה לנו הצעה של מיליון ₪, זו הייתה  

את   שימו  הכסף,  בא  מאיפה  אגיד  אני  תיכף   ,₪ המיליון  את  נשים  בואו  במליאה,  שלי  ההצעה  גם 

  עם סדר עדיפויות  הסביבה, לעשות סביב המגרשים האלו, תוכניתהמיליון ₪, ניתן לוועדה של איכות  

עושים, משהו   מה  עושים  שלנו,  הסביבה  את  מנקים  שאנחנו  לתושבים  נראה  הבעיה,  את  נפתור 

לטובתם, לא מה שהיה לפני שנה. אם מה שהיה לפני שנה, הכול טוב, בשביל מה צריך אותנו? תעשה  

 ה אתה. זה פעם אחת.העתק הדבק, לא צריך מליאה, תאשר את ז

מיליון ₪. עוד מיליון ₪,    2.2אני הצעתי עוד מיליון ₪, סך הכול הצעתי במסגרת ההנהלה שיהיו פה  

לשטח  שתצאו  כדאי  בשטח.  נמצא  פשוט  אני  שומע,  פשוט  אני  פעם,  שוב  יישובים,  עשרה  לנו  יש 

 ותשמעו את האנשים, מה כואב להם וננסה לתת להם מענה.

יישוב עשרה  לנו  בזמנו,  יש  ההטבות.  את  מקבלים  אינם  קילומטרים,  השבעה  בתוך  לא  שהם  ים, 

 עבדנו למען...כשאני הייתי סגן ראש מועצה בתקופה שלי, 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

שאמרנו    מר אלי אהרון:  בגלל  לא  בזמנו,  נתנו  אנחנו  ישיבה.  מזה  תעשו  חשוב,  לא 

ר לפצות אותם, אי אפשר, על הטבות שאנחנו מקבלים, לא  שאנחנו מסוגלים לפצות אותם, כי אי אפש

אלף ₪, לא קשור גדי, לא קשור לענייני המיגון. על    100אבל יש...  המועצה, ולא אף אחד יכול לפצות,  

  ... אלף ₪, מסיבה פשוטה אחת,    100המיגון אני אדבר בצד, בנפרד, זה לא מתקציב המועצה. אבל 
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ליישובים   יקרים,  –להגיד  במושב   חברים  אני  אגב,  דרך  לא...  אתם  איתכם,  אנחנו  איתנו,  אתם 

עמיעוז, יש לי את ההטבות האלה. יש לנו את ההטבות אפילו עשינו מאמץ בכדי להכניס לפחות חלק  

 מהיישובים לתוך ההבטחות, בזה שהיו מתחברים בעצם... לא משנה.

ם לצורך העניין, שדה ניצן, צוחר,  אני רוצה להגיד לך, ניר, כמות הקסאמים שנפלה בתלמי אליהו, סת

שנפל אפילו למישהו בתוך הבית, ובמזל לא קרה לו שום דבר, אין להשוות אותה, לא למבטחים, ולא  

 לעמיעוז. 

 

 אני לא...    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי.   מר ניר ים:

 

לא     מר אלי אהרון:  זה  להגיד,  לויאליות  מטעמי  הצעתי,  אני  ולכן  קבענו,  אנחנו  לא 

לתושבים  יפ זאת אמירה  יפצו אותם, אבל  לא  זה   –צה אותם, מאה אלף ₪  חבר'ה, אנחנו איתכם. 

 מיליון שני, שני מיליון. 

עוד מאתיים אלף ₪, אני... שימו לב, אנחנו הולכים עכשיו לעשות, המועצה הולכת לעשות מדידות,  

ים שלנו, הפרנסה שלהם  תיכף אני אסביר מה הקשר. החקלאות פה עדיין, לשמחתנו, רוב ה... התושב

היא בחקלאות. הם משלמים עבור שטחים ריקים, עבור מטעים, שטחי מטעים, עבור חממות, עבור  

לא  ולמעשה  משלמים,  הם  החקלאיים  המבנים  כל  מחסנים,  עבור  אריזה,  בתי  עבור  רשת,  בתי 

 מקבלים כלום, אפס.  

עדה החקלאית באשכול, הייתה פאר , אני רוצה להגיד לכם שהוו1998אני... מנהל הוועדה החקלאית  

לחודש,    630הוועדות בארץ. מה היה התקציב שלה אז? הוא לא הספיק, אני גייסתי כספים, הוא היה  

 . 1998אלף. אז, בשנת  630

אני רוצה אתכם לראות, תלכו לכבי, ותראו לי מחלקה אחת, מחלקה אחת, שהיה לה תקציב מסוים  

 אין מצב כזה. יש מחלקות שהכפילו ושילשו.  , ולא זזה במטר עד היום,1998בשנת 

 

 הלכה אחורה.     גב' דנה אדמון: 
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 מה?    מר אלי אהרון: 

 

 היא הלכה אחורה.    גב' דנה אדמון: 

 

המסגרת    מר אלי אהרון:  בתוך  הצעתי,  ואני  אז.  התקציב  עכשיו.  התקציב  לעומת 

זה במסגרת ההנהלה, ואני אמרתי    הזאת, אמרתי גם לגדי, גדי אמר עכשיו בדבריו, הוא גם אמר את 

הפוך גדי, אני אומר, חברים יקרים, בתור התחלה, אם רוצים להפעיל את הוועדה החקלאית הזאת,  –

מינו אז, אני לא יודע איך עשו את זה,    ונגיד שיהיה לה מנהל ויהיה לה... כי היום אין לה שום דבר.

תראו, אני לא יכול לנהל את הוועדה החקלאית   –את מנהל ה... אפילו אין כרגע מנהל, הוא אמר להם  

 וכו', תכלס בסוף, אין פעילות. אין פה פעילות, אני רוצה להגיד לכם, אני,  

 

 ?  םמה אתה מיתמ  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא משנה, אני לא מאשים,    מר אלי אהרון: 

 

 מה אתה מיתמם, אלי?    גב' כבי שקולניק: 

 

מי אשם, ולא האשמתי אותך, אני לא מאשים אותך  אני לא אמרתי     מר אלי אהרון: 

בכלל,  פעילות  אין  עובדה,  מציין  עכשיו  אני  דברים,  מיני  לכל  מיד  תקפוץ  אל  בסדר?  דבר,  בשום 

 לוועדה החקלאית אין פעילות.

עכשיו תראו, גם אם הכול יסתדר, ויהיה פה מנהל לוועד החקלאית, ויהיה הכול בסדר, ואני מאמין  

אלף ₪, אי אפשר לעשות  600שיותר מהר, אני רוצה להגיד לכם, לא יהיה כלום. עם  שיעשו את זה מה

שלי,   ההצעה  לכן,  כלום...  היה  לא  כלום,  יהיה  ולא  דבר  היה  שום  הוא 630היום,  התקציב  היום   ,

 ... לא משנה כרגע. 570

עוד   לוועדה החקלאית  להוסיף  לא הרבה,  200אני הצעתי, ההצעה שלי הייתה  לא    אלף ₪, שזה  זה 
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אלף    600או    500אלף ₪, אלא על    400בשמים, ולהגיד לאותו מנהל, אדוני, ולוועדה החקלאית, לא על  

שלו,   הפעילות  של  שלו,  לתשלום  הולך  מהכסף  חלק  כי  הורדתי,  בכוונה  אני  תוכנית.  תעשה   ,₪ ...

ת, ואנחנו... אני  אנחנו נרכז את המידע, שהפקידים יעשו תוכני  –לא    -תעשה על זה תוכנית. אומר גדי  

לך  עושה  אני  תוכנית,  לעשות  ממני  מבקש  אתה  אם  פה,  שיש  החמורות  הבעיות  על  גדי,  לך  אומר 

הרי לא זאת הייתה הכוונה, הכוונה היא, ואין  תוכנית עכשיו של עשרה מיליון ₪, על הקטע החקלאי.  

שתהיה   החקלאית  לוועדה  ולהגיד  לבוא  היא  הכוונה  ולכן   ,₪ מיליון  עשרה  לה  לנו  להגיד    –פה, 

אלף ₪, על זה אני רוצה תוכנית. כי אם אתה רוצה תוכנית, ועל פי זה תקבע,    800רבותיי, יש לכם  

לא  מיליון?  שני  או  מיליון?  או  מיליון?  עשרה  להם  תיתן  מיליון,  עשרה  עם  תוכנית,  עושה  אני  רגע, 

 תיתן, נכון?

רוצה להגיד לכם, מאז שאני זוכר את    עכשיו, מאיפה בא הכסף הזה? תראו, מאז שאני במועצה, אני

עצמי במועצה, אין שנה שלא היה תקציב מילואים, גם השנה יש. ואין שנה, שהתקציב הזה, ירד, והיו  

 הרבה יותר תקציבים, שהתקציב הזה ירד משלושה מיליון ₪. עכשיו,   

 

 חוץ מהשנה.    גב' דנה אדמון: 

 

מ   מר אלי אהרון:  ומשהו  שלושה  השנה  גם  אומר.  לא,  אני  מילואים  תקציב  יליון. 

הכנסות   למועצה  נכנסו  קרה,  שנה  כל  זה  למועצה,  שנכנסו  היא  שלו  המשמעות  המילואים,  תקציב 

הייתי   שכשאני  כבי,  שנה,  הייתה  מילואים.  תקציב  ועושים  השנה.  בתחילת  אותן  תכננה  לא  שהיא 

קציבי מילואים, זה היה המון  תקציבי מילואים, שימו לב, שלושה תעשינו שלושה  נדמה לי  במועצה,  

 כסף. זה יכול להיות מקור אחד.

עכשיו תראו, אני לא אוהב, לא אהבתי אז, ואני לא אוהב היום, כשיושבים פה אנשים אחרים, וואלה,  

ולהחליט בשבילם איך יעשו, מה יעשו. אני, ההצעה השנייה שלי אומרת למעשה, מבחינת המקורות, 

להגיד   יקרים,    –היא  נותן    2.2חברים  שלנו,  לתושבים  בשורה  נותן  זה  מאסט מבחינתנו,  זה  מיליון 

אדוני ראש המועצה, לך הביתה, תשב עם החבר'ה שלך, ותגידו לנו בישיבה  משהו לתושבים. עכשיו,  

לכם   שיש  להיות  יכול  המילואים,  תקציב  את  נתתי  אמרתי,  אני  הכסף.  את  מביאים  איך  הבאה, 

 רעיונות אחרים וכו'.  
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 גבי מה שאתה ענית לי, גדי, עכשיו, ל

 

 עוד לא עניתי לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, לגבי המיגונית.     מר אלי אהרון: 

 

 תן לי להגיד, הם לא יודעים על מה עניתי לך.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, אני רק רוצה להגיד, אחר כך תדבר חופשי, בסדר? אני, מה    מר אלי אהרון: 

 לא יודע... נתן לנו דוגמאות,   ד, שאני רוצה להגי

 

 אל תגיד גדי אמר, גדי יגיד מה שהוא רוצה, תגיד מה שאתה רוצה .     מר גדי ירקוני: 

 

הפתרון     מר אלי אהרון:  לא  הוא  המגונים,  של  הנושא  שלי,  בהצעה  כרגע  אני  אוקיי, 

כשאין אפשרות, זה  בתוך המסגרת הזאת, כי לא המועצה מסוגלת ולא אף אחד אחר מסוגל. אבל כן,  

שותפות   עם  לי  שיש  ניסיון  של   2000מתוך  עניין  שם  מעלים  כאשר  לארץ,  לחוץ  נוסע  ואתה  וכו', 

ביטחון, של בטיחות של האנשים, אם תבקש... תקבל אותו מיד, מבחינת התרומות, אני מדבר וכו'.  

ה לצאת  חייבים  האנשים,  של  המיגון  לא.כנ"ל  שאנחנו  להיות  יכול  לא  כי  נשאיר  חוצה,  לא ..  חלק 

פעם,   הקסאם  מבוטל.  למה?  קילומטרים,  שבעה  גדי?  זוכר  אתה  קילומטרים,  שבעה  הגיע  איך 

 שנה.  15הראשון, הטווח שלו היה שבעה קילומטרים, לפני 

 

 זה לא נכון...    מר נועם גל:

 

היה     מר אלי אהרון:  שלו  לא   7הטווח  כבר  זה  היום  אבל  חשוב,  לא  קילומטרים. 

 זה דברים אחרים, ולכן צריך לעשות, גדי, את כל המאמצים, שנייה, תנו לי רק להשלים, קסאמים,  

האלה,  ליישובים  ולסייע  של...  לסיפור  היחידי,  האמצעי  זה  התלונות,  במסגרת  המאמצים  כל  את 
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 שאין להם ממ"דים היום, שיהיו להם ממ"דים. תודה רבה. 

 

ב   מר גדי ירקוני:  גלל שהתשובה שלי ארוכה, פחות ממה טוב, אני אענה קודם לאלי, 

 שהוא אמר, אבל אחרי זה נמשיך את הדיון.  

לעג   זה  לגזם,   ,₪ מיליון  להביא  בשורה.  ולא  בשורה  זה  מה  בהנהלה,  מאוד  טוב  לאלי  הסברתי  אני 

 מיליון ₪ לגזם, זו בשורה. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. 57לרש, זו לא בשורה. להעביר 

  57אני מקווה שיגיע לאשכול,    70%ת, וזאת, הבאנו, לא רק לאשכול, אבל  בתוכנית הממשלה הקודמ 

עד  בו  שיטפלו  מכונות  וגם  ניקוי  גם  כולל  ענקית,  היא  עצומה,  היא  הגזם,  בבעיית  לטפל   ₪ מיליון 

 הסוף. 

זה סתם בשביל לנקות לי את   מה במיליון ₪ יעשו, אתם יודעים? גורנישט, כלום. זו בכלל לא אמירה.

 בתור ראש מועצה, שהלכתי וניקיתי איזה ארבעה מטרים ביישוב.  המצפון, 

 

 אתה הסתובבת בתוך היישוב?    מר אלי אהרון: 

 

 אני הקשבתי לך. כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? בתוך היישובים אתה הסתובבת   מר אלי אהרון: 

 

 כן.  כן, אני הקשבתי לך,    מר גדי ירקוני: 

 

 ו שאתה לא הסתובבת?  אתה הסתובבת? א   מר אלי אהרון: 

 

 אני הקשבתי לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מסכים.    מר אלי אהרון: 
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כסף     מר גדי ירקוני:  גם  זה   ,₪ מיליון  עם  לעשות  מה  אין  אדירות,  גזם  כמויות  יש 

 שלנו, ולא כסף שנועד לזה. אז אני מציע את הדבר הזה למחוק. 

ה בנושא  אמרתי  גם  ל  7-אני  ליבי  פה  קילומטרים,  יש  עושה.  ואני  המון בשבילם  ועשיתי  יבי איתם, 

אלף דולר עכשיו, ליישובים מעבר   800גברת, איפה היא? הייתה פה לפני רגע, הנה היא פה, הביאה  

אלף דולר, על תוכנית שאנחנו פיתחנו, לעשות ממ"דים. למה? בגלל שישבנו   800לשבעה קילומטרים,  

 בעין הבשור,  

 

 שדה ניצן.     דוברת:

 

סליחה,     מר גדי ירקוני:  ניצן,  האחרונותבאח שדה  ההסלמות  הייתה    ת  אנשים,  ובאו 

לי   ואנשים מהלב אמרו  ולשים את הילדים    –לי שם פגישה,  גדי, אין לנו איפה להיות כשיש הפגזה 

ביחד בהסלמות.קצת,    שלנו,  ביחד  א'    שיהיו  המועצה.  של  הצעה  חצי    –הבאנו  יהיה  חצי    –התכנון 

לבין ליישובים    בינינו  אמרנו  גרושים,  שזה  ראינו  זה  אחרי  וננסה    –היישובים,  התכנון,  את  תעזבו 

אלף דולר, בין חמישה לארבעה    800לגייס תרומות, לא ידענו כמה/איך נצליח. היא הצליחה להביא  

מ"ר, צמוד למועדון שלהם. לכל יישוב    70יישובים, מחוץ לשבע. הולכים לבנות להם השנה, ממ"ד של  

 כזה. 

במועצה,   קיבלנו  כלום.  מקבלים  שלא  להגיד  אפשר  אי  הנוכחית  סחב"קים  5אז  ההנהלה  כן,  גם   ,

 ... החליטה

 

 מה זה סחב"קים?     חבר המועצה: 

 

 מגרש.    גב' דנה אדמון: 

 

מגרשי כדורגל כאלה מהירים, מדשא, שאפשר לעשות איתם כל מיני     מר גדי ירקוני: 

 . אחרי זה, הדבר השלישי שברח לי,  7-ה? ליישובים מעבר לדברים, לתת אותם למי קודם, הבחיר
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   זה מפעל הפיס, אבל כל...  גב' רונית בן רומנו: 

 

 מפעל הפיס, רגע. מפעל הפיס.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, המענק ש...    גב' כבי שקולניק: 

 

 מענק ממפעל הפיס.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא מפעל הפיס,   גב' כבי שקולניק: 

 

 פעם ראשונה שבמועצה, לא ראשונה, רגע כבי, אל תפריעי לי, שנייה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אמרתי...   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלף ₪ החלטנו לחלק ליישובים שלנו פה, פה נחלקתם.  800   מר גדי ירקוני: 

 

 נכון.   גב' רונית בן רומנו: 

 

של קטגו   מר גדי ירקוני:  החלטנו...  אנחנו  ההנהלה  ואז  של  האנשים  וההנהלה,  ריות, 

שלי , הביאו שאחת מהקטגוריות יהיו כאלה מעבר לשבע. אז זה אומר, שכל מי שבתוך השבע, יהיה  

אי   היישובים מעבר לשבע,  על  כן, אנחנו חושבים  אז  יקבל.  לא  הוא  מיוחד,  מיוחד  מיוחד  לו מקרה 

ה שאפשר.  מה  להם  נותנים  אנחנו  להם.  רק  לתת  הזמן  כל  שאלי אפשר  כמו  יכולים,  שהיינו  לוואי 

אמר, ללכת ולגייס. הלוואי והייתה לי כזאת יכולת לגייס ממ"דים לבתים. אין אפשרות, כמעט ולא 

מקשיבים לנו בנושא הזה, זה מאוד קשה, ואני רוצה להגיד לכם שהיא קוסמת שהיא הצליחה להביא 

 אלף דולר האלה, כל כך מהר. וכן,   800-את ה
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 אלף ₪ כל יישוב.   950רציתי להגיד, שגם   ניק: גב' כבי שקול

 

אבל זה היה לפניי, אני לא לוקח את הדברים שהיו לפניי. זה אלי, עוד    מר גדי ירקוני: 

 קיבלו בתקופתו של אלי.  

 

 כן, נכון.   גב' כבי שקולניק: 

 

השבעה     מר גדי ירקוני:  שבין  לכם,  להזכיר  רוצה  ואני  כן,  אז  נתנה.  כשהממשלה 

בים, אנחנו שוכחים, יש שלושה יישובים שלא מקבלים הנחה במס הכנסה, ויש חמישה יישובים,  יישו

 , והשאר בקושי מקבלים תשע, הרחוקים.  20%שמקבלים הנחה במס הכנסה, 

 

 שבע.     דוברת:

 

עושים     מר גדי ירקוני:  לא  אנחנו  למה  אז  שמקבלים...  כאלה  יש  לא,  סליחה.  שבע, 

   שוני ביניהם?

 

 לא עושים, נותנים לכולם.      ת:דובר

 

לי את הכול, אין    מר גדי ירקוני:  למה? איך אפשר לכולם? גם אמא שלי רצתה לתת 

 לה את הכול. 

 

 גדי, אתה אומר הרבה דברים לא מדויקים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

לאלי     מר גדי ירקוני:  נותן  אני  סיימתי,  לא  אני  רגע,  מספר,  לי  תראי  מדויק,  הכול 

 תשובה, לא בכעס. אני אוהב אותו, יודע שהוא כועס עליי, ובסדר, זה לא כעס... רגע,
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 ... מסיבה אחת פשוטה, אתה לא מדייק בדבריך בכלל.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 תקשיבי, הדבר האחרון שיגידו בדבריי, שאני לא מדייק.    מר גדי ירקוני: 

 

 חד משמעית.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מילה אחת שאמרתי פה, לא יכול להיות שהיא לא נכונה, מילה אחת.     י ירקוני: מר גד

 

 אנחנו בדיון על תקציב.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושבת שזה נושא חשוב,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, תני לי לסיים.     מר גדי ירקוני: 

 

 , ... את כל מה שהיה,  צריך לקיים עליו דיון   גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אבל אני ראש מועצה, תני לי לגמור את המשפט.    מר גדי ירקוני: 

 

רוצים שתכבדו את הזמן     גב' דנה אדמון:  אני מכבדת אותך, אבל אנחנו  נציגה...  אני 

 שלנו. 

 

 אז רגע, תני לי, אני, עכשיו זה על התקציב, חכי.     מר גדי ירקוני: 

 

 דנים בתקציב.     גב' דנה אדמון: 
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שלא    מר גדי ירקוני:  רוצה  אני  למה  לו!  עונה  ואני  הצעה,  נתן  אלי  התקציב,  על  זה 

 תקבלי את ההצעה של אלי, מותר לי. רגע, עכשיו אלי אמר, אלי אמר, אלי,  

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

ה   מר גדי ירקוני:  על  אמר  החק  200-אלי  לוועדה  תוספת  רוצה  שהוא   ,₪ לאית.  אלף 

תאמינו לי, חקלאות, בשבילי, מי שמכיר אותי, זה בנשמה. אבל, אני לא חושב שעדיין, הבעיה, ובגלל 

זה אמרתי מה שאמרתי בהתחלה, הבעיה שלנו זה גובה התקציב, הבעיה שלנו זה לקבוע מה אנחנו  

חליטו המליאה?  ... י  800רוצים לעשות איתו. ואני חושב שאחרי שיקבעו אותו, אנחנו, ויחליטו השנה,  

 אנחנו, בתור ההנהלה, נהיה צריכים להביא.  

יש   להוריד מאיפה,  צריך  ואני אהיה  לוחץ,  כן  הוא  בגלל שהתקציב  ב...  אני חושב שבינתיים, לשים 

עכשיו להוסיף. כדאי שאחרי שהוועדה   כדאי  לא  להוריד מאיפה?  צריך  אני אהיה  יודע.  מאין, אתה 

 יא תחלק, ואם היא תרצה עוד, אני מאמין, החקלאית תשב, תחליט, תדון איך ה

 

 אין לה,    מר אלי אהרון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אין לה, היום אין לה שום דבר, אתה יודע, אי אפשר לעשות כלום.    מר אלי אהרון: 

 

 למה? יש...    מר גדי ירקוני: 

 

 .  , זה הבדל גדול600, אם תביא לה 800אם תביא לה    מר אלי אהרון: 

 

רגע, אני חושב, אני מציע לחברי המליאה, עדיין, לא לקבל את ההצעה     מר גדי ירקוני: 

 הזאת, אבל אם תקבלו, אני עושה מה שאתם אומרים. 
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 אז אני מציע,    מר אלי אהרון: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לי.   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

אני אני     מר אלי אהרון:  בסדר,  אבל  האלה,  בעניינים  אומר  שאתה  למה  מסכים  לא 

 מכבד את מה שאתה אומר, אני מבקש שההצעה שלי תובא להצבעה.  

 

 בטח שהיא תובא.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא. זה בסדר גמור.   –כן. לא?  –זאת ההצעה שהיא תובא, יחליטו כן?    מר אלי אהרון: 

 

 זה עדיף.   גב' סילביה גרין: 

 

 שנייה, סילביה, דקה.     יר ים:מר נ

 

 אני מבקשת...   גב' סילביה גרין: 

 

דבר     מר ניר ים: דבר אחד.  זה  ויובא,  נרשם  פה  כל מה שנאמר  כל,  שנייה. קודם 

שני אבל, אני חושב שהמליאה לא ערה לגמרי למקורות הכספיים, ולשימושים שעושים בהם, ופה תנו  

 לי דקה.

יו, הוא תקציב ההפעלה של המועצה, אוקיי? ובגלל זה אמרתי, ואני  התקציב שאנחנו רואים פה עכש

אחזור ואגיד, השינויים בו לא יהיו רציניים. התקציבים הגדולים, עשרות המיליונים, ההרבה עשרות  



 אזורית אשכול מועצה 
 30.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 49 
 

 מיליונים שהולכים לפעולות, כבי, לפחות את, כבי, לפחות את אל תפריעי.  

 

 סליחה, אני מתנצלת.    גב' כבי שקולניק: 

 

למיניהם,     מר ניר ים: לפיתוחים  שהולכים  המיליונים,  של  הרבות  העשרות 

לפעולות למיניהן, אתם לא רואים אותם כאן. חברים, אתם פה לא רואים אותם. גם אנחנו לא רואים  

יבואו, באיזה כמות הם   יודעים מתי הם  יכולים לסמוך עליהם, אנחנו לא  כי אנחנו לא  אותם כאן, 

ן לכל פעם שנוצרת הזדמנות כזאת, יש לנו תוכניות הפעלה מוכנות. אז אל תבלבלו  יזרמו אלינו, ונכו

מה כפולים  שהם  להיות  יכול  מוציאה,  שהמועצה  הכספים  כל  שסך  אפשר  זה,  ₪    200-בין  מיליון 

 שרשומים כאן, אוקיי? קחו את זה בחשבון, ותתייחסו לזה בהתאם.  

 

 אני יכולה להגיד משהו?    גב' סילביה גרין: 

 

 לנהל... לבוא    גב' דנה אדמון: 

 

 סילביה, אחר כך אמיר ואחר כך דנה.     מר ניר ים:

 

 אוקיי. אם כבר התקבלו,    גב' סילביה גרין: 

 

 לא שומעים, דברי בקול רם.    מר גדי ירקוני: 

 

אם כבר התקבלו כל מיני מענקים, אני ביקשתי שתהיה פה אפשרות,   גב' סילביה גרין: 

נות, לא מהמדינה, ולא מאף אחד, אני רוצה שיעמידו באפשרותנו הלוואה עומדת,  אני לא רוצה מת

 כמו שהיה בשביל כל הצעירים שקמו והקימו את המדינה הזאת, בשביל לעשות את הממ"דים. זה...  

 

 אנחנו מנסים לפתח את זה.    מר גדי ירקוני: 
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 זה שמנסים, יפה.    גב' סילביה גרין: 

 

  אה.   מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה, כן, אני פשוט לא רואה שאתם מסתכלים לכיוון בכלל. לא    גב' סילביה גרין: 

שלנו  הפה  תהיה  המועצה,  כראש  שאתה,  כולו  ביקשתי  סבר,  שום  ביקשתי  לא  מתנות,  ביקשתי 

 במוסדות הממשלתיים.  

 

 אבל אני אומר לך שאני עושה את זה .    מר גדי ירקוני: 

 

לנו את האופציה לקחת הלוואה ממשלתית ללא, כאילו, בהחזר    שיתנו  גב' סילביה גרין: 

₪ למשפחה. זה מה שביקשתי. לא מתנות. אבל זה התפקיד שלך    250-300מינימאלי של, אני יודעת?  

 להסתובב שם, וזה, ואני בונה על זה שאתה תצליח לעשות, אם אני ארצה.  

 

 אה, אם אני...     מר גדי ירקוני: 

 

אני  גד   מר אלי אהרון:  אותך,  אקח  אני  תבוא,  כסף.  עולה  לא  זה  ליישובים,  תבוא  י, 

 אומר לך, 

 

 חבר'ה, בואו נתקדם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 טוב, אמיר, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 ... אין בעיה.     מר אלי אהרון: 
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אני לא אכנס פה לפרטים, אלא יותר על התמונה הגדולה, ואמרנו את     מר אמיר פלג:

 מליאה, או במליאה הקודמת, או אחת לפניה. היו מעט אנשים, אבל זה נאמר.זה גם ב

התחושה היא, וניר, אתה שיקפת את זה מאוד יפה, היא שהולכים פה אחורה. לפני שנה ישבנו, היו  

היום הסתכלתי, קיבלנו מצגת עם טבלת   ומשתפים. בדיוק  יותר פתוחים  דיוני תקציב הרבה הרבה 

להיכנס לתוך כל תקציב, ולראות את הפירוט שלו, עם כל הסעיפים, כל אחד  אקסל, שאנחנו יכולים  

היה יכול לשבת, מי שרוצה, מי שלא, שלא יעשה את זה, ולראות ולהבין. ופה, עוד פעם אנחנו חוזרים  

לא צריך תקציב חבר'ה, בסיס התקציב הוא ככה, אין פה הרבה משחקים. אז  –לאמירה שאתה אומר 

 עם תוכניות עבודה צמודות תקציב, ולא צריך יעדים ומטרות מדידים.צמוד, מה שנקרא, 

ימינה   מסתכל  הייתי  אם  ואומר    –עכשיו,  אחרות  למועצות  מועצות    –שמאל,  הארץ  בכל  וואלה, 

אזוריות לא עובדות ככה, הייתי אומר, נכון, גם אשכול, אנחנו לא שונים. אבל העברנו פה בקבוצה של  

ר, מועצה אזורית חוף השרון, זה רק שתי דוגמאות, אני בטוח שאני, אם  המליאה, מועצה אזורית גז

עיון קצר בגוגל יביא עוד עשר דוגמאות של מועצות, שמביאות כל שנה תוכנית עבודה צמודת תקציב 

 עם יעדים ומטרות מדידים, לכל רבעון. 

י את הדיון שהיה לי  אז אני לא מבין, במה אשכול שונה ממקומות אחרים? אנחנו רוצים, זה מזכיר ל

לפני איזה שנה וחצי, אנחנו רוצים להיות הבינוניים, הלמטה? אני זוכר שדיברתי על זה מול מורדי,  

כבר צבוע, ואין מה לעשות,    90%או להיות האלה שעומדים בטופ? למה עוד פעם האמירה הזאת? זה  

 נו אחורה, לא מבין. השנה הלכ אני לא מבין למה והמליאה לא צריכה ככה, ולא צריכה אחרת.

 

 בגלל הקורונה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא נכון.     מר אמיר פלג:

 

 לא היה לנו זמן, לא היה לנו זמן לטפל בזה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי, כן, דנה?     מר ניר ים:
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 לא היה זמן.   גב' כבי שקולניק: 

 

עניין של הקורונה, מבחינתי,  אין לי הרבה מה להוסיף אחרי אמיר. ה   גב' דנה אדמון: 

תשובה.   לא  בתקופה  הוא  אפשריים  בלתי  בתנאים  עבדנו  כולנו  הכול,  הלחץ,  העומס,  לי  ברור  אני, 

 הזאת, וזאת לא סיבה. 

מה שהיה, הוא שיהיה. הוא לא    –הסיבה האמיתית נעוצה באיך ששיקף את הדברים ניר, הוא אמר  

בתק שינויים  אין  שפשוט  אמר  הוא  קורונה,  למה  אמר  מבינה  לא  אני  זה,  את  מקבלת  לא  אני  ציב. 

ישבנו פה ארבע מליאות, דיברנו על מטרות, על סעיפים, כן להוסיף דמוגרפיה, לא להוסיף דמוגרפיה,  

 בסופו של דבר, כל המערך הזה, בעצם, לא קשור למספרים.

ן מורכב מאוד  אני מצפה, שהתוכנית תתיישב עם המטרות, ושאנחנו נוכל לראות את זה. זה לא עניי

הצורה   מסודרים,  דיונים  לנהל  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  הדרך.  התחילה  כבר  כי  זה,  את  לעשות 

לי דעה   יש  נושא הממ"דים, מעבר לשבעה קילומטרים, אותי,  כל  הזאת, אני אגיד לכם את האמת, 

אומר יש    קצת לא פופולארית בעניין הזה, אבל אני רואה שזה מפריע להרבה מאוד אנשים. אז אתה

חברי   כמה  אותו  שמבקשים  וראוי,  מכובד  דיון  זה  כזה,  דיון  הרבה.  עושים  אנחנו  ככה,  היה  ככה, 

מליאה, אין שום סיבה שלא נקדיש חצי שעה, עם כל הנתונים, איך עובדים לטובת היישובים האלה,  

 מה קורה.

ומקבלים עליהם    אנחנו חושבים שצריך לעשות יותר? המליאה תצביע אחרת, ככה מביאים נושאים

 החלטות, לא בשוק הזה.  

אני, בעוונותיי, העליתי בקבוצה של המליאה בקשה שכל מי שיש לו נושא לדיון, שישלח אליי, ריכזתי 

בדברים   לדון  שנתחיל  אשמח  ואני  להעביר,  אשמח  אני  נושאים,  של  חברי רשימה  אצל  שבוערים 

 ישע הזה. אז זה אחד. המליאה, בצורה מסודרת ובוגרת, ולא בפינג פונג החסר 

עבודה,    –שתיים   לתוכנית  צמודים  לא  שהמספרים  שעד  החלטה,  לקבלת  שלי  הצעה  מציעה,  אני 

שצמודה למטרות שהצבענו עליהם, אין לנו איך להתייחס לזה. אז אין איך להצביע על זה. אני הייתי  

נבוא לדבר ולהצביע על    מצפה, וההצעה שלי, שאנחנו ניקח עוד קצת זמן, נכין את זה כמו שצריך, ואז

 זה. 
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 מתקדמים?    מר ניר ים:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה תשובה מגדי, בבקשה. אני אשמח שהוא יענה לי.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני חושב שזה נכון לעשות.    מר אלי אהרון: 

 

 גם אני חושבת. אנחנו מבזבזים את הזמן של כולנו.    גב' רונית בן רומנו: 

 

אם את מבזבזת את הזמן, את לא חייבת להיות פה. אני שומע את זה    מר גדי ירקוני: 

 כבר פעם חמישית,  

 

 גדי, התשובות,     גב' דנה אדמון: 

 

 ... שאתה לא מביא...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני חושב שהבאתי לך מספיק נתונים.    מר גדי ירקוני: 

 

 שלא.   אז אני חושבת  גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז אל תגידי לי שאני מבזבז לך את הזמן.     מר גדי ירקוני: 

 

 ואני לא היחידה שמרגישה את זה, גדי, וזה אומר דרשני.   גב' רונית בן רומנו: 

 

אוקיי. אני חושב שגם אמרתי את זה, שהוצגו המטרות של האגפים,     מר גדי ירקוני: 
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מספר תקציבי, הוא לא יראה, בגלל שזה לא עובד    מי שמצפה לראות מול כל אגף שם, בכל סעיף שלו

 ככה. 

 

 גדי, פתחת תוכנית עבודה? שאנחנו שלחנו כדוגמא?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא קיבלתי,    מר גדי ירקוני: 

 

 נתתי,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אבל את שאלת, תני לי לענות לך.    מר גדי ירקוני: 

 

שעברה   גב' דנה אדמון:  שנה  הזה,  קיבלת  התהליך  לעבר  התקדמת  שעברה  ובשנה   ,

ולכן, הדברים שאומר ניר מאוד מאוד מפתיעים, כי בשנה שעברה את הבנת את הצורך, ואתה הלכת  

לפני   פעם,  עוד  של,  האלה  והתשובות  אחר.  במקום  היינו  וכבר  עבודה,  תוכנית  והייתה  הזה,  לכיוון 

 תלוי, כי הכול... זה לא רציני.  מה שהיה הוא שיהיה, והתקציב לא –שנתיים, שאומרות 

 

או     מר גדי ירקוני:  לשמחתי,  או  למזלי,  אני  תשובה.  לך  אתן  אני  שאלת,  פעם,  עוד 

 לצערי, לא בקבוצה שלכם. 

 

 רוצה לראות?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא עכשיו, יש לי מספיק.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני העברתי לך.     גב' דנה אדמון: 

 

יש לי מספיק מה לעשות. אבל, אני רוצה להגיד לכם באמת, אני חושב    מר גדי ירקוני: 
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שמנהלי  שכמו  הזה,  שהדבר  חושב,  אני  אפשר.  אז  התקציב,  את  להעביר  לא  למה  מחפשים  שאם 

יראו את המשימות שלהם, לפחות דנה, קצת נימוס. אם אני הקשבתי לך, כל פעם שמדברים,    האגפים

 את מסתובבת ומדברת עם מישהו אחר, לא נעים להעיר. 

 

אני רציתי... כי אתה עונה לי  לא הסתובבתי ולא דיברתי עם אף אחד.     גב' דנה אדמון: 

 דברים שהם לא רלוונטיים. 

 

  אוקיי.   מר גדי ירקוני: 

 

לנו     גב' דנה אדמון:  יודעת, הצורה    –אתה אומר  אתם לא חייבים להיות פה. אני לא 

 הזאת באמת לא ראויה, גדי. 

 

אוקיי. אז אני חושב שאמרתי את זה גם בדברים בהתחלה, ואני חושב     מר גדי ירקוני: 

רות, בסוף, שלזה התכוונתי, כשהצגתי גם אני, וגם את המנהלים, כל אחד את המטרות שלו, שהמט

גם של מערכת החינוך וגם של האגף לשירותים חברתיים וכל אחד אחר, אם ננסה למצוא כל סעיף  

וסעיף, איפה הוא קשור לנושא הכספי, לא בטוח שנראה. אבל, אם התקציב הזה שיש פה, הוא צריך  

 לדעת ולעמוד במטרות שהוא הציב לו, בתוכנית העבודה. 

ן התקציב, וגם לבין המטרות. בטוח שאפשר לעשות את זה גם יותר  אני חושב שככה זה מקשר גם בי

יש   הרבה/מעט,  להגיד  רוצה  לא  יש,  לך,  אומר  אני  לשני.  אחד  בין  קשר  בשבילי,  זה,  גם  אבל  טוב, 

הרבה משימות, אני אגיד הרבה, שאם תיקחי אותן ותחפשי להן תקציב מוגבל, לא תמצאי. אבל בסך  

 את זה, ואני חושב שזה מה שהייתי מצפה מהמנהלים שלי.הכול, בתקציב, מזה הם בונים 

 

 למה אתה מתנגד? בפורמט נכון, זה טוב, גדי.     מר אלי אהרון: 

 

 איזה פורמט?   גב' כבי שקולניק: 
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 פורמט...    מר אלי אהרון: 

 

 אלי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 ה עשית אותו.  אלי, הפורמט הזה, אתה עשית אותו שלושים שנה, את   מר גדי ירקוני: 

 

 ...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא נכון, ניר תן לי את זה רגע, ניר.   גב' כבי שקולניק: 

 

גדי, אני מבקש להזכיר משהו מההיסטוריה. אני הייתי במליאות של     מר משה טל:

וודה ושל מנצ'ר. וודה ארגן פעם, הייתה ישיבה באשקלון שם, אני לא זוכר את שם המלון שם, וישבו  

גם מנהלי אגפים, וגם חברי המליאה. אצל מנצ'ר, זה היה יום שהיה בגבולות, אני זוכר, גם כן,    שם

מידע שהוחלף בין  ... מסוים, הלך, פתחו בפניו, וזה היה באמת    שכולם באו וישבו. כל מי שהתעניין

 אנשי המקצוע לבין חברי המליאה. ולא בצורה הזאת, 

 

שתי    גב' כבי שקולניק:  עשינו  מליאות אבל  שתי  עשינו  זה.  את  עשינו  כאלה,  מליאות 

 כאלה. 

 

הייתה    מר משה טל: נוספים,  חדרים  היו  ישבנו,  בגבולות,  ישבנו  שם  מליאות,  לא 

 שם גם ארוחת בוקר וארוחת צהריים, ודנו שם, כל אחד עבר לאן שהוא רוצה. 

 

רק    גב' כבי שקולניק:  ביקשו  כך  ואחר  שלם,  יום  בהתחלה  זה  את  יום,  עשינו  חצי 

 המליאה ביקשה לרדת מזה. 

 

 אתם ביקשתם שנעשה את זה חצאי ימים ולא יום שלם.    מר גדי ירקוני: 
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אני לא יודע מה ביקשנו, אבל הצורה הזאת שכאן, שמדווחים על מה    מר משה טל:

 עשינו ועל מה נעשה,  

 

 ניר, ניר, ניר,    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא,  שיש רשימות שם...   מר משה טל:

 

 אי אפשר.   גב' כבי שקולניק: 

 

טוב, חברים, תשמעו. ככה, קודם כל, כמו שאמרתי, בשלב הזה אנחנו    מר ניר ים:

המליאה   לחברי  שנראה  הנקודות  על  עולים  אנחנו  אותו.  מציגים  אנחנו  התקציב,  את  מאשרים  לא 

דורשות או  שינוי,  דורשות  או  הסבר,  דורשות  או  התעמקות,  דורשות  בצורה    שהן  זה  את  להביא 

 אחרת, אוקיי? 

על   נעבור  זאת  ומה שאני מציע, שבכל  והכול בסדר.  ונשמעו,  דברים  פה  ונאמרו  אז מה שאני מציע, 

בצורה מתוכללת.  יגיע  הכול  דבר,  ובסופו של  בו,  צריך להתעמק  ישכח משהו שעוד  כדי שלא  הכול, 

יהיו מקושרות תקציב ברמה ש ולהגיד עד כמה התוכניות  יכול 50%, או  100%ל  לבוא  עוד לא  , אני 

 להגיד, אבל בואו נתקדם לכיוון הזה. 

 

 את ההצעה של אלי כן צריך להעלות היום.    מר גדי ירקוני: 

 

הדו"חות   גב' כבי שקולניק:  את  הבאה  למליאה  להביא  בעיה  שום  אין  אוקיי, 

עיה להביא את זה, אין  דו"חות מחלקתיים, אין לנו שום ב   50המחלקתיים. יש לנו, למשל, החינוך,  

 לנו... שבו, תכנסו שורה שורה, תראו מה עושים בכל שורה, 

 

 תתקדמי עם ה...     מר ניר ים:
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להגיד,    גב' כבי שקולניק:  רוצה  אני  להגיד.  לי  שיש  מה  את  להגיד  גם  לי  תן  ניר,  לא, 

ישרנו אותו, שמאז שאני במועצה, זו המליאה שאישרנו כל שנה דנה, כל שנה זה בסיס התקציב שא

 גם בשנה שעברה. 

מקושרות  עבודה  תוכניות  לעשות  פעמים  וכמה  כמה  ניסינו  במועצה,  שאני  שמאז  להגיד  רוצה  אני 

 תקציב, מקושרות ממש, ברמת השורה. אלי, אתה יכול להעיד, אתה ניסית, ולא הצלחנו. 

 

 למה?     דובר:

 

 למה לא הצלחנו? כי לא הצלחנו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא נכון מה שאת אומרת.     ר:דוב

 

זה לא נכון מה שאני אומרת? אוקיי, סליחה. אוקיי, לא נכנס לוויכוח    גב' כבי שקולניק: 

נכון או לא. בשנה שעברה, הבאנו פירוט של   התקציבים של מנהלי האגפים, יחד עם ההצגה אם זה 

השנה, זה לא נעשה, כי אפשר    שהם הציגו פה, בשתי המליאות הקודמות, הם הציגו גם את התקציב. 

בכל זאת הייתה לנו קורונה, היינו    להגיד מה שרוצים, אבל לא הספקנו להכין את זה. אין מה לעשות.

אני   אומרת,  שאני  מה  את  לסתור  יכולים  אתם  יודעים,  אתם  הקורונה,  עם  הראש  מעל  עסוקים 

 אומרת את מה שאני...  

 

 שנה ספציפית... בסופו של דבר מסיימים    גב' דנה אדמון: 

 

א'?    גב' כבי שקולניק:  מילואים  תקציב  העברנו  מתי  זוכרים  אתם  לנו,  לקח  רגע,  רגע, 

לפני   חדשה,  שנה  של  תקציב  על  לעבוד  להתחיל  יכולים  לא  אנחנו  חודש.  לפני  מילואים?  תקציב 

גענו  שאנחנו סוגרים פחות או יותר את התחזית של השנה הקודמת, וסגרנו את זה מאוחר, כי לא ה

 לדברים, מה לעשות. גם היינו בסגרים, גם היינו,  
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 למה, ...    גב' דנה אדמון: 

 

זהו, אני לא רוצה יותר להוסיף את הויכוח הזה. אתם יכולים לקבל    גב' כבי שקולניק: 

את זה, אתם יכולים לא לקבל את זה, אבל זאת מבחינתי, מבחינתי, נקודת מבט שלי, ככה אני רואה  

 את זה. 

 

עכשיו... כספים מאיתנו בלחץ הזמן, וכן לאשר את התקציב, הקורונה     ' דנה אדמון: גב

 באותה מסגרת.  

 

 אנחנו חייבים,    גב' כבי שקולניק: 

 

 היה קשה, ולא הצלחנו להגיע מוכנים בזמן, שזה מקובל ובסדר.   לכן,   גב' דנה אדמון: 

 

 אז בסדר.   גב' כבי שקולניק: 

 

לו   גב' דנה אדמון:  לא... אז  התקציב.  את  ומאשרים  נשימה  אוויר  קצת  עוד  קחים 

 אחרי שכולם מוכנים, ואחרי שהכול ברור.  

 

לאשר.    גב' כבי שקולניק:  המדינה  ידי  על  שנדרש  למועד  מעבר  לאשר  רוצים  לא  אנחנו 

 אם המליאה תבחר לעשות את זה, זה בסדר. תראו, אין לי בעיה.  

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לאשר ב... באמת,    לניק: גב' כבי שקו
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 תתקדמי עם הסעיפים, נראה איפה הבעיות.     מר ניר ים:

 

ברמת   גב' כבי שקולניק:  שמגישות  מועצות  הרבה  מכירה  לא  שאני  להגיד  רוצה  אני 

 פירוט כל כך גדולה את התקציב שלהן, אבל עד כאן. 

בחינוך, אין לנו שינויים דרמטיים,  אוקיי, אנחנו דיברנו על האסטרטגיה גמרנו, אנחנו עוברים לחינוך.

אבל צריך לדעת שבחינוך יש פעילות רבה מאוד, הרבה מאוד תוכניות, אפשר פעם לעשות יום מיוחד  

 לטובת החינוך, אבל המון תוכניות העשרה, אבי אם הוא רוצה, הוא פה, הוא יכול להוסיף.

בוודאות כמה, אם נקבל בכלל את    יש לנו בעיות קצת עם מעמקי עוטף עזה השנה, אנחנו לא יודעים

עם   מתמהמהים  משרדים  אבל  ממשלה,  החלטת  שיש  למרות  הבאה,  לשנה  יהיה  ומה  התקציב,  כל 

 המידע הזה.

 

 מה זה אומר?    מר דודי אלון:

 

לנו לבנות על הגדלה של תקציבים לעוד פרויקטים,   גב' כבי שקולניק:  זה אומר שקשה 

יודעים אם יהיה עוטף , אנחנו כבר בבעיה פה,  2020-עזה, או לא יהיה עוטף עזה. גם ב  כי אנחנו לא 

 שיכול להיות שאנחנו נציג בסוף השנה חריגות בכל מיני סעיפים, שלא קיבלנו את עוטף עזה. 

 

 בדברים ספציפיים.     מר דודי אלון:

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 בחינוך.    מר דודי אלון:

 

ודות ספציפיות, אני מדברת על החינוך. עכשיו אני מדברת בחינוך, בנק  גב' כבי שקולניק: 

 על החינוך. 
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 זה חודש...    מר דודי אלון:

 

 אבי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 בקייטנות למשל,     מר גדי ירקוני: 

 

 אבי, תעזור לי, כמה?    גב' כבי שקולניק: 

 

 בקייטנות, לא קיבלנו עדיין את קייטנות הקיץ.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    ר דודי אלון:מ

 

 כן, קיבלנו חלק.    גב' כבי שקולניק: 

 

אכן, השנה, לא הגיעו אלינו תקציבי עוטף עזה בכלל,    –כמה דברים     מר אבי יאנוס: 

כדי  ביוני,  זה  את  מקבלים  אנחנו  כלל  שבדרך  קיץ,  לקייטנות  גם  העוטף.  לכל  לנו,  רק  לא  לצערנו. 

נת הלימודים תשפ"א, אנחנו כל שנה מקבלים תקציב לבתי  בעצם לבנות תוכנית, לא קיבלנו. וגם לש

הספר ולמועצה, תקציב די גדול, שעשינו איתו לא מעט בשנים האחרונות, וגם עכשיו עדיין זה לא...  

 זה עדיין במשרד החינוך בעבודה. 

אני רק היום דיברתי עם האחראית נילי סולומון במשרד החינוך, והיא אמרה לי שהיא מקווה שיצא 

באמצע דצמבר. גם אני מקווה, אבל בינתיים זה לא מסתייע. ואנחנו לא, בשלב הזה, יש לנו תוכנית  

מגירה לכספים האלה, תוכניות מאוד מפורטות, אבל אנחנו לא יכולים להוציא את זה, כל עוד שלא  

 נקבל את התקציב. 

באמת פה,  שורה  כל  אפשר  שמופיעות,  פה  האחרות  התוכניות  באמת  לשיםלגבי  המטרות    ,  מול 

דבר, חלק   ובסופו של  מול היעד,  כל משימה  לעשות  יכול  אני  זה,  לעשות את  בעיה  לי  אין  והיעדים, 

של   העבודה  באמת  זה  והמטרות,  מהיעדים  דבר, גדול  של  בסופו  השכר,  של  הכסף  שזה  האנשים. 
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האלה, ויש  שמקבלים, וזה מה שגדי התכוון להגיד, שבעצם זה ה... אנחנו דוחפים למטרות וליעדים  

גם תוכניות ספציפיות, כמו ... כמו התוכנית הלאומית, ששם יש ממש לכל תוכנית תקציב, בדיוק מה  

המטרות  את  יש  כזאת  תוכנית  ולכל  אחרים,  ממקומות  בא  מה  המועצה,  בתוך  מה  שלה,  התקציב 

נה, והיעדים שלה שהם מאושרים, בגלל שהמדינה שמה לא מעט כסף שם, הם מאושרים על ידי המדי

 ועוברים ביקורת גם של ביצוע.

אז כמו שכבי אמרה, יש פה, תראו פה את התוכניות, גם התוכניות שאתם תראו כל שנה, זו לא אותה  

תוכנית בדיוק. אם אנחנו ניקח אפילו את תוכנית מילה, זו תוכנית המצוינות, אם ניקח את זה משנה  

שים סיכום של התוכניות האלה, לומדים מה שעברה, היא לא בדיוק אותה תוכנית. אנחנו כל שנה עו

כן הזמן עושה את שלו, ומכניסים דברים חדשים   –משמרים, מה צריך לשפר    –טוב   וגם  משפרים, 

 ונוספים.

נעשה  התקציב,  את  שנגמור  ינואר,  תחילת  דצמבר,  בסוף  זה  את  נעשה  שאנחנו  אמרנו  אנחנו  וכן, 

זו נעשה  החינוך,  מערכת  של  הנושא  על  אחת  בקריית  מליאה  קורה  מה  יציגו  המנהלות  גם  אין,  ם 

פרויקטים   המועצתית,  ברמה  עושים  שאנחנו  הדברים  את  אציג  אני  וגם  שביקשתם,  כפי  החינוך, 

שאנחנו עושים ואנחנו עושים לא מעט פרויקטים בנושא של באמת מדעים, מצוינות, קידום החינוך. 

 ואנחנו נציג את זה. 

  )מדברים מחוץ למיקרופון(

 

טוב, חברים אנחנו נתקדם. אנחנו נעשה מאמץ, לפעם הבאה, להביא    בי שקולניק: גב' כ

כמה שאפשר את המחלקתיים המרכזיים, את הדו"חות המרכזיים ואיך הם צמודים למטרות. הבעיה 

 היא שזה לא יוכל להיות שתקבלו את החומר עשרה ימים מראש, אז צריך להחליט מה רוצים.  

 

 למה?     דובר:

 

 כי זו עבודה.    י שקולניק: גב' כב

 

 תזיזו את הישיבה.      דובר:
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 אנחנו נבדוק מה לעשות.     מר גדי ירקוני: 

 

אם יש שאלות, אם עברתם על החינוך, החומר בכל זאת נשלח אליכם    גב' כבי שקולניק: 

 הביתה, זמן די גבוה, רב מראש, ויש שאלות,  

 

 כבי, אמרת...      דובר:

 

 מהתקציב הוא שכר, אין... זה מה שניר אמר, אין לו תזוזה.  40%  מר ראובן פרידמן: 

 

רגע, אני  בסדר, גם על זה אפשר להתווכח. אפשר להתווכח על הכול.    גב' כבי שקולניק: 

לימי קורונה, אנחנו תקצבנו את   , אם אתם רואים, יש פה מרכז למידה132-רק רוצה שורה אחת, ב

 לא מספיק, אבל זה מה שהיה לנו בשלב הזה. זה בחצי מיליון, אנחנו יודעים שזה 

 

יש לי שאלה טכנית, זה נשלח במחשב, וזה מגיע... וזה להדפיס המון    מר משה טל:

 המון נייר, או שזה ככה... זה לא עובד. 

 

 אתה קיבלת את זה בקובץ.    מר ניר ים:

 

 אבל קיבלת בקובץ נפרד, צבעוני.   גב' כבי שקולניק: 

 

 א, אולי במה שנשלח הביתה, ל   מר משה טל:

 

 נשלח הקובץ הזה, הצבעוני.   גב' כבי שקולניק: 

 

 יש לך את זה, תקרא מפה, זה עלה לך במחשב גם.     מר גדי ירקוני: 
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 כשזה נשלח הביתה זה מגיע ככה.    מר משה טל:

 

אנחנו    גב' כבי שקולניק:  טוב,  לחינוך?  שקשורות  שאלות  עוד  אוקיי,  די.  טוב, 

 ...מתקדמים

קמפוס קהילתי לימי קורונה, זה תקציב שעשינו בתקציב מילואים א', אבל הוא ירד. זהו, זה הדברים  

הגדולים שיש בהם שינויים. אני עוברת על זה ככה ברפרוף, רוצה לראות איפה יש עוד שינויים. אנחנו  

כיתתי במלוות  גם  בהוצאות,  גידול  שנה,  כל  כמו  לנו,  יש  המיוחד  שבחינוך  בהסעות יודעים  גם  ות, 

ילדים, אותו הדבר גם ברווחה, כל שנה יש גידול מסוים, בביטוח, אנחנו גדלים בנכסים אז ההוצאה  

 זהו. זה בגדול מה שאני יכולה להגיד. בפנסיה יש פה איזשהו גידלו.  גדלה. 

 

 בתור הצגה ראשונית, זה בסדר, ... זה בסדר.     מר אלי אהרון: 

 

 יי. כן, אוק  גב' כבי שקולניק: 

 

כמו     מר אלי אהרון:  זה  את  נביא  שלאחריה,  לזאת  או  הבאה,  שלישיבה  מציע  אני 

 שהחבר'ה פה,  

 

ולא    גב' כבי שקולניק:  שאלה  לו  שיש  משהו,  שרואה  מישהו  יש  שאם  לבקש,  רוצה  אני 

ם וג 14-? יש לנו גם ב30-וגם ב 14-ברורה לו, תפנו אלינו מראש. כי המטרה בכל זאת, למה יש לנו גם ב

 , בשביל להגיע לסגירה השנה של התקציב, ולא לדחות את זה לשנה הבאה. 30-ב

 

מסיבה     מר אלי אהרון:  שאלות  שואלים  לא  שאנשים  כבי,  לב,  שמה  את  אבל  כן, 

זו השורה שכתובה שם, זה הכול. אם היה פה, אם הכול... היו יושבים   פשוטה, הם לא מבינים מה 

 יו הרבה יותר יעילים והרבה יותר קצרים.  בבית, תאמיני לי, הדיונים פה, ה
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 אני לא יודעת...    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אין לנו שום דרך...     מר אלי אהרון: 

 

 אני לא יודעת איך...    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה טוב בשביל משרד הפנים הדבר הזה.     מר אלי אהרון: 

 

הפ  גב' כבי שקולניק:  לא.  הפנים,  טוב למשרד  לא  שונה  זה  הוא  ורמט של משרד הפנים 

 לגמרי. 

 

 לא משנה, לא משנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, זהו, עד כאן.    גב' כבי שקולניק: 

 

השלישית,     מר ניר ים: בפעם  גם  אגיד  אני  זאת  בכל  קודם,  שאמרתי  כמו  טוב, 

את החיבור נכרוך ביחד את התוכניות, את התקציב, ננסה לעשות  אנחנו כן לקראת אישור התקציב,  

ביניהם. לגבי רמת ההצלחה, זה עוד פתוח, אבל בפירוש נביא את הכול ביחד, חבילה אחת מחוברת,  

 בצורה כזאת או אחרת. מיכל? בבקשה. 

 

לא, אבל מה אמרת? אמרת אנחנו מקשיבים לכם, שומעים, ובהמשך    מר אלי אהרון: 

 אנחנו נתקן ונעשה. אני מצפה שזה מה שתעשה.  

 

 אבל רגע,    וני: מר גדי ירק

 

 זה אמרתי במובלע של הדברים.    מר ניר ים:
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 ... שאנשים אומרים, אתה אומר לא. תחשוב, אנשים לא...    מר אלי אהרון: 

 

ניסיון, אני    מר ניר ים: לא, לא אמרנו לא. אמרנו נבוא את הכול כרוך ביחד, עם 

מקו זה  את  להביא  הדברים,  בין  לחבר  פעם,  עוד  זה  את  ברמת  אומר  אם  מקודם,  גם  אמרתי  שר. 

המאה אחוז, או החמישים אחוז, או משהו באמצע, אני עוד לא סגור על זה, זה מסובך, עד היום לא  

 הצלחנו לעשות את זה, ואני מקווה שנצליח להתקדם. 

 

 נעשה משהו. ניר את הסיפור של אלי, הוא רוצה להצבעה.    מר גדי ירקוני: 

 

 צביע על המיליונים האלה?  אתה רוצה לה   מר ניר ים:

 

 על מה?    מר אלי אהרון: 

 

 על ההצעה שלך.     מר גדי ירקוני: 

 

 ?  2.2-על ההצעה שלי של ה   מר אלי אהרון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה יגיע עם ה...     מר ניר ים:

 

 כן, אבל אני לא יודע אם זה עכשיו.    מר אלי אהרון: 

 

 עכשיו. בוא, רק תשמע,  לא, זה לא   מר ניר ים:
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 תרשום.    מר אלי אהרון: 

 

נכון נכון. תראה, אני בדרך כלל, במקומות שאני בא     מר ניר ים: ו...  נכון, רשמנו 

מהם, הפעם לא נקטתי בשיטה הזאת, במקומות שאני בא מהם, אני אומר לכל אחד שאומר שהוא  

 יפה אתה רוצה להוריד. בסדר, רק תגיד לי מא –רוצה מיליון לשם, אני אומר לו 

 

 אני הצעתי.    מר אלי אהרון: 

 

 אז לא שאלתי אותך את השאלה הזאת.    מר ניר ים:

 

 לא, הצעתי, אמרתי.     מר אלי אהרון: 

 

 לא, אמרת מעודפים שיישארו בתקציב מילואים. וזה...    מר ניר ים:

 

שנייה,   מר אלי אהרון:  פעם  המילואים,  מתקציב  אחת  פעם  ואלה   אמרתי,  היות 

 דברים מאוד מאוד חשובים, כבשורה לציבור שלנו, אני לא יודע להגיד לך מה לעשות. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 כי אתם מנהלים את המועצה, ואני מכבד את זה.     מר אלי אהרון: 

 

 קיבלנו אלי. תקשיב,     מר גדי ירקוני: 

 

ם אם אני לא מסכים, אני איתך.  אדוני, אם אתה מחליט, אני איתך. ג   מר אלי אהרון: 

כי רגע את ההצעה השנייה שלי, אם תקבל החלטה   למה?  עליך, תעזוב  כבד  זה  לכן אמרתי, אם   ...

חברים יקרים, אנחנו מורידים את    –, אתם תצטרכו לעשות עבודה, ולבוא ולהגיד לנו  2.2-באזור של ה
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 א', ב', ג'.  -זה מ

 

 אוקיי, בסדר גמור.     מר ניר ים:

 

 לא משנה, זו הייתה ההצעה שלי.    אלי אהרון:  מר

 

 בסדר, מקובל. מיכל?     מר ניר ים:

 

 אישור תקציב ותוכנית לחינוך חברתי בקורונה . 7

 

מרכז     מר אמיר פלג: תקציבי  על  שמדובר  שבגלל  בפרוטוקול,  שירשם  מבקש  אני 

 קהילתי אני יוצא מהישיבה, מפאת ניגוד עניינים, תודה. 

 

 לא, זה חשוב,    רון: מר אלי אה

 

אלי, אלי שחרר, הוא צריך לקחת את הבת שלו לבד, זה בסדר. טוב,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

בימים   ליישובים  שעשינו  תהליך  איזשהו  בעבר,  גם  שדיברנו  מה  את  בקצרה  לכם  אציג  רק  אני  אז 

ם יציבות, ויתכן  האחרונים, מתוך הבנה שגם אם היום הילדים לאט לאט חוזרים לבית הספר, אין ש

 שנחזור בחזרה לבתים. 

אם  לראות  היה  שעשינו  התהליך  ולכן  היישובים,  בתוך  שלנו  הנוער  על  הילדים,  על  עיניים  לנו  אין 

המטרה שלנו זה לראות את הילדים ואת הנוער שלנו, לייצר עבורם מענים רגשיים, חברתיים, בתוך  

 מנוע התנהגויות סיכוניות.היישובים, בזמנים שהם לא נמצאים בבתי הספר, וגם ל

עבור   מתווה  איזשהו  לייצר  חינוך,  אגף  ושל  הקהילתי  המרכז  של  משותפת  בתוכנית  יצאנו  בעצם, 

עם   ביחד,  שיצרנו  עתיד  תמונת  איזו  המטרה,  את  להגשים  יכולים  אנחנו  איך  לראות  היישובים, 

בפורמ זה  אם  ביישובים,  חברתי  חינוך  שיש  למצב  להגיע  בעצם  של  למידה  היישובים,  מרכזי  של  ט 

שלנו,   הילדים  שבאמת  למצב  להביא  אבל  הצהריים,  אחר  מפגשים  של  בפורמט  או  היום,  בשעות 
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לפחות פעמיים בשבוע נפגשים ביישובים שלהם, עם קבוצת הגיל שלהם. יש מבוגר משמעותי, מדריך, 

חינוך ילדאיש  איזה  הזמן  כל  בודק  גם  שואל,  אישיים,  מפגשים  זה  אם  אותם,  שפוגש  מגיעים  ,  ים 

למפגשים, והילדים שלא מגיעים למפגשים, ללכת וגם לייצר קשר  למפגשים, איזה ילדים לא מגיעים  

המטרה.   הייתה  זו  שלנו,  הילדים  על  עיניים  עם  אנחנו  באמת...  שהוא  לוודא  כדי  הילד,  עם  אישי 

 , 2021-וגם ל 2020-ובעצם, תקציב שאני מבינה שאתם גם אישרתם, גם ל

 

 עוד לא אישרו, יאשרו בהמשך.    וני: מר גדי ירק

 

עוד    גב' מיכל עוזיהו פלג:  לתת  בעצם  היא  הזה,  התקציב  של  והמטרה  סליחה.  יאשרו, 

מהמטרות   באחת  דיברנו  אם  יישובית.  הפנים  התשתית  היכולת,  את  לבסס  כדי  ליישובים  משאבים 

תיות הפנים יישוביות.  שלנו, שתשתית פנים יישובית חזקה, אז לראות איך אנחנו מחזקים את התש

לתוך זה באנו וגם יצקנו עיקרון, שאתם פה וזה חנניה, העלית את הסוגיה הזאת במליאה שדיברנו על  

המטרות, ועל עקרונות העבודה, ודיברנו על זה שגם נעזור לחזק את היישובים שהם מתקשים יותר,  

 – כן באנו בצורה הכי גלויה, מול כל היישובים, ואמרנו את הדבר הבא

זה פר מספר הילדים ביישוב, יישוב שיש בו    –א'    –מודל התקצוב לכל יישוב, יהיה לפי מודל שאומר  

ילדים, לא צריך להיות מתוקצב באותו אופן. ועם זאת, גם יישוב    17ילדים, לעומת יישוב שיש בו    100

שהוא סוציו  שיש בו איתנות כלכלית חזקה, לא צריך להיות מתוקצב, באותה דרך שמתוקצב יישוב  

 אקונומית, וקשיים נוספים שיש ביישוב. 

יישובים   יותר,  גבוה  יחסית  באחוז  שמתוקצבים  יישובים  רמות,  שלוש  של  מדרג  יצרנו  גם  ולכן, 

 שמתוקצבים באחוז בינוני, ויישובים שמתוקצבים באחוז יחסית נמוך יותר. 

רתית שלנו באשכול, שאומרת עם זאת, יצקנו לתוך זה גם איזושהי אמירה עקרונית מתוך תפיסה חב

א'    – הן  ליישוב,  שלי  הסף  דרישות  מסוימות.  סף  דרישות  מהיישוב  דורש  גם  מינימום    –אני 

לנו   ואמר  שבא  ישוב  היישוב.  בתוך  פעילים  של  ועדה  שיש  לנו  –שבמינימום  אמרנו    אין    –פעילים, 

מתוך היישוב שמעורבים.   אנחנו אמרנו... מעורבות ביישוב שאין בו במינימום לפחות שלושה תושבים

בתוך   לתושבים  טלפונים  נרים  אנחנו  רוצה?  אתה  איתך,  יחד  נגייס  אנחנו  לגייס,  לכם  קשה  אם 

 היישוב, ונייצר יחד איתך ועדה, ואנחנו גם נלווה אותה.
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היום, הצוות של המרכז הקהילתי, וגם יש נציגות מסוימת של אגף חינוך, ממש מלווים את הוועדות  

ם, תודות ל... שסיפרנו לכם עליו, שלפחות עשרה מדריכים נוספים הבאנו להתגורר פה בתוך היישובי

 באשכול, וחיזקנו את המדריכים בתוך היישובים. 

חצי   ליישוב,  לכם,  יש  שלפחות  זה  שבמינימום,  המינימום  ליישוב,  אומרי  שאנחנו  נוספת  אמירה 

צו מזה, כי זה ממש מתחת לסטנדרט  ישובים שהתפל  משרה של מדריך, על כל חמישים ילדים. יש שני

אחרים,  יישובים  על  גם  אלא  בארי,  על  רק  מדברת  לא  אני  אבל  מירב,  פה  צוחקת  הנה,  כי  שלהם, 

אפילו על צאלים שאמרו, מה מה קרה לכם? חצי משרה על חמישים ילדים? אבל חשוב להבין שיש לנו 

יישובי עשר  שבעה  היו  חודשים  שלושה  לפני  באשכול,  פה  אני  יישובים  אחד.  אפילו  מדריך  בלי  ם, 

כמות   שם  שיש  יישובים  ילד,  שבעים  עם  יישובים  ילדים,  ממאה  למעלה  עם  יישובים  על  מדברת 

ילדים, אפילו איש הדרכה אחד, לא היו לנו בכלל עיניים   40מכובדת של ילדים, וגם אם היו שם רק  

 על הילדים.

קודם הצלחנו,  הזאת,  לתוכנית  שתודות  להגיד  חייבת  לנו   אני  שיש  המדריכים  כמות  את  לחזק  כל, 

ביישובים, הצלחנו לעורר קבוצות ילדים שפתאום נהיה להם, מה זה לעורר? היו פעילים ביישובים, 

שלנו,  ולנוער  לילדים  מאחלים  שאנחנו  למה  לכוון  להתחיל  היכולת  את  אפילו  להם  הייתה  לא  אבל 

 ופתאום מתחילים להתעורר.

לנו עדיין חמישה יישובים שעדיין לא התחלנו לגמרי לפעול בהם. אנחנו  יישובים, יש    32היום, מתוך  

יישובים,   שני  עוד  לנו  יהיו חסרים  ובעצם  יצטרפו,  גם  וישע,  עמיעוז  נפתחים  ממש מקווים שבקרוב 

גיוס המתנדבים יחד איתם, ויש לנו כבר   שעדיין אין לנו התחלת תהליך, אבל אנחנו עובדים, גם על 

 –מתואמות, אבל אנחנו לא מוותרים, כי זו באמת באמת הזדמנות נהדרת להגיד  פגישות איתם כבר,  

נגיד   בואו  קודם,  כמו  טוב  יהיה  איך  נחשוב  לא  בואו  הקורונה,  תודות   –למרות  עכשיו,  דווקא 

 לקורונה, טוב יותר ואנחנו מכוונים לשם.

 עוסקת,  תי, אבל כן היא אני לא יודעת אם כדאי שאני אעבור על כל המצגת, היא מדברת על מה שציינ 

 

 תראי את הטבלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 את הטבלה אתה רוצה?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 אנשים רוצים לראות.     מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 עד שתמצאי, אני יכולה להגיד שתי מילים, מיכל?     גב' דנה אדמון: 

 

 ן, בטח.כ  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

על     גב' דנה אדמון:  לגדי,  כל  קודם  ולהצדיע,  הזאת  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני 

ברור   לא  ובכלל  מאליו,  מובן  לא  זה  פה.  שנעשתה  הדיפרנציאלית  התפיסה  ועל  האומץ  על  היכולת, 

זה,   את  מעריכה  מאוד  ואני  במועצה,  דרך  פורצת  שהיא  תפיסה  בעיניי  זו  שלנו,  הקהילתי  במרחב 

כדי שבאמת הדברים  ורוצה   כלילות  ימים  גם למרכז הקהילתי, שעושה  כמובן,  תודה.  זה  על  להגיד 

 האלה יחלחלו בצורה הטובה ביותר. 

 

בפעם   גב' מיכל עוזיהו פלג:  גם  לדבר  לי  יצא  אם  יודעת  לא  אני  באמת,  אני  דנה.  תודה, 

שלא הייתה פעילות    הקודמת, אז משהו שכבר מדברים עליו הרבה, שאנחנו רואים פריחה ביישובים

ילדים ונוער מבוססת, פתאום אנחנו מגיעים, באמת, לפעילות עשירה, יש לנו תושבים מדהימים, את  

בעצם,   אנחנו  מהם,  לומדים  שכולנו  מופלאים  רעיונות  מביאים  הם  באמת  אבל  יודעים,  כולנו  זה 

כל   על  להגיד,  גם  חשוב  אבל  התקצוב,  את  גם  יש  כן,  אותם,  מלווים  רק  שאתם  בעיקר  המספרים 

של R רואים פה, ובעיקר תסתכלו, אני אכוון אתכם לעמודה  החודשית  התמיכה  בעצם  זו  כי   ,

ד' קיבלו איזושהי מסגרת.    –ה' עד י"ב, כי א'  -היישובים שאתם רואים פה, התקצוב היה לפי ילדים מ

 אני אעלה פה רגע, שתראו את השאר, בבקשה. 

לעבור ולקלוט בעיניים שלכם את היישובים. כמובן שעשינו תיכף אני לאט לאט אראה, כדי שתוכלו  

חיילים   קבוצת  זו  משימה,  פרק  של  חיילים  למשל,  היום,  שמקבלים  היישובים  כי  התאמות,  גם 

הם  כי  אדם,  בכוח  משמעותית  תמיכה  נתנו  לא  להם  למשל,  אז  בהדרכה.  במועצה,  היום  שפעילה 
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 אחר.קיבלו כוח אדם עם אחרים שהמועצה משקיעה ממקום 

לכולם, חנניה, אתה יכול לקבל את זה ממש, הנה, אתה יכול  כמו שאתם רואים, אנחנו גם שולחים  

 לראות פה גם את מבטחים למטה, אתה רואה? צילמתי.

אבל עוד פעם, ההתניה היא שקודם כל אנחנו עושים עם היישוב, אנחנו לא עושים בשביל היישוב. כי  

אנחנ היישוב,  בשביל  נעשה  אנחנו  הפעילים,  אם  את  לעורר  באמת,  היא,  המטרה  נחליש אותו.  רק  ו 

ויחד עם הפעילים ביישוב, לשמור עליהם, ללוות אותם, להדריך אותם, וביחד לעשות יותר טוב למען  

 הילדים והנוער. אז אם יש עוד שאלות, אני פה.  

 

 ... 160כמו שאתם רואים זה    מר גדי ירקוני: 

 

 ...     דובר:

 

מ  יהו פלג: גב' מיכל עוז הילדים  מספרי  את  פה  רואה  אתה  אומר,  שאתה  תודה  עד -כן,  ה' 

עליונה. אתה רואה בעצם את הסכום הכולל, בטור   ביניים וחטיבה  , אתה רואה את  Nי"ב, חטיבת 

בסדר?   אדם,  בכוח  שלנו  התמיכה  את  רואה  אתה  בעצם  פה  עכשיו,  היישוב.  בתוך  הילדים  מספר 

שישנם יישובים, מכיוון שאמרנו לפחות חצי משרה, על כל חמישים  עכשיו, למשל אתה יכול לראות  

 ילדים. 20ילדים, או  17ילדים, ישנם יישובים שיש בהם 

הקבוע   הסכום  את  רואה  אתה  בעצם  האלה,  סכום   9937ביישובים  זה  בעצם  עכשיו,  שנה,  לחצי   ₪

ימום, בסדר? ואז אתה שאנחנו, יחסית, משתתפים בכוח האדם, לפחות חצי משרה על יישוב, זה המינ

ילדים, הפונקציה    69בשדה ניצן יש    –יכול לראות את הפונקציה של שאר העמודות. למשל, שדה ניצן  

, כי הכול זה, כפול עלות מעביד, שאנחנו שקללנו, של חצי משרה, זה מה  50חלקים  69 –בעצם אומרת 

 שהוא יקבל תמיכה בכוח אדם.

ילות. יצרנו גם, איך אנחנו תומכים בכוח אדם, וגם בפעילות פה ליד, אתה רואה כמה הם יקבלו לפע

שנה,   של חצי  תחשיב  לפי  יישוב    500העשרה.  שכל  היחסי  באחוז  תלוי  פעם,  עוד  בסדר?  ילד,  פר   ₪

יקבל, תלוי בחוסן, האיתנות הכלכלית של היישוב. אותו חלק יחסי, שניהם ביחד בעצם מרכיבים לנו  

תתעל בטבלה,  פה  רואים  ה...  הייתה  את  לא  אותם,  שעגלנו  לפני  המספרים  בעצם  זה  כי  מזה,  מו 
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חלקי    Pפלוס    O, אתם רואים בעצם את זה , את  Rצריכה להעלות את הטור הזה, כביכול. אבל בטור  

שמונה  לאורך  שמקבלים  הסכום  זה  אבל  חודשים,  לשמונה  התחייב  שגדי  למרות  חודשים.  שישה 

 חודשים לכל יישוב.  

 

 לחודש?    גב' דנה אדמון: 

 

אומר    גב' מיכל עוזיהו פלג:  יישוב  עוד  כל  כשמבחינתנו,  כוח   –לחודש.  את  לי  יש  כבר  אני 

₪, אני לא  8000-ב האדם, אין בעיה. אני רוצה לקנות, סתם אני צוחקת, ערגליות תות לילדים, בסדר?

ש לו תוכנית  אקבל, כל עוד אישרתי תוכנית עבודה של היישוב, שהיישוב מראה לי שבמשך כל חודש י

פעילויות   ויש  הגיל,  קבוצת  עם  בשבוע  פעמיים  לפחות  נפגשים  והנוער  הילדים  שבה  מספיק,  עשירה 

 שהן משמעותיות עבור הילדים.

הצוות שלי, עובר על כל תוכנית עבודה, כל חודש, לכל יישוב ויישוב ומאשר אותה. הצוות שלי נפגש  

ע  ביישובים,  חינוך  ועדות  עם  ערב  כל  כמעט  ואת  היום  אותם,  ומלווה  ביישובים  החינוך  אנשי  ם 

 המדריכים שפועלים בתוך היישובים. 

 

 מיכל, תודה רבה על העבודה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, הוא רוצה לשאול משהו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוהד?     דובר:

 

 מה איתו?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ריק, למה ריק?      דובר:

 

שני    פלג: גב' מיכל עוזיהו  מקבלים  אוהד  כי  ריק,  האדם  כוח  את  רק  רואה  אתה  אוהד, 
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ילדים, יש להם גם מדריכה של היישוב, ויש להם    83חיילים של פרק משימה. באוהד אתה רואה שיש  

 שני חיילי פרק משימה. זאת אומרת, הם ממש, כאילו, מבחינת היחס של כוח האדם, הם עבדו...  

 

 רק העשרה.     דובר:

 

 כן, אז רק העשרה הם מקבלים. אתה מאוהד?    מיכל עוזיהו פלג: גב' 

 

 לא.     דובר:

 

 הוא מנירים.     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 הוא שכח, אבל הוא מנירים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לראות את...      דוברת:

 

 אנחנו נשלח לכם, בסדר?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אפשר שאלה אחרת?    ' מירב ברקאי: גב

 

 כן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

   ?אני יכולה  גב' מירב ברקאי: 

 

נתונים    מר ניר ים: שני  למיקרופון,  ניגשת  שמירב  עד  בינתיים,  ברור.  ברור, 
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₪ האלה,    1,200,000-₪ פלוס מינוס, וה  1,200,000סך הכול התקציב שאנחנו מציעים, הוא    –חשובים  

, עד למעשה היציאה לחופש הגדול.  2021נפרשים מלפני חודש וקצת, אמורים להפרש, עד יוני    למעשה

היה והמצב ימשיך להיות כמו שהוא, מבחינת הקורונה, במקרה הזה, חס וחלילה, הקורונה תעלם לנו 

 ונחזור לאיזושהי שגרה אחרת, אז כמובן שהסכומים פה ישתנו. 

 

 מה המקור לתקציב הזה?      דובר:

 

האלה מתחלקים חלק    1,200,000-עכשיו, המקור, עכשיו, קודם כל, ה   מר ניר ים:

מקור אחד, זה ירידה   –, כשהמקור הוא, למעשה, שלושה מקורות  2021  -, חלק ב2020-מהם יצאו ב

 בתקציבי החינוך, מקור שני זה המרכז הקהילתי, והמקור השלישי זה?  

 

 ו פה.  אלף ₪ ששמנ 500זה   גב' כבי שקולניק: 

 

מתחלקים     מר ניר ים: מקורות,  שלושה  אז  הזה.  בתקציב  כאן,  ששמנו  מה  זה 

 אלף ₪ לכל אחד.  400בערך די דומה, 

 

מיכל, זה ממש מרשים לראות, ואני מאוד מתחברת גם לאיך שרואים    גב' מירב ברקאי: 

 .חנכים ליישם חזון וערכים ותוכנית, זה, אני בטוחה שזה גם מורגששבפועל אתם מ

מהחוגים,   חלק  עכשיו  בעצם  שלגביה...  יודעת  שאני  סוגיה  ולהעלות  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני 

בעיקר התחרותיים והליגות חזרו, וההסעות חלקן לא חזרו, של החטיבה. והורים מסוימים מסיעים 

להסיע  פעמיים,  להסיע  להם  שיוצא  כאלה,  אפילו  יש  חמישי.  עד  ראשון  בשבוע,  יום  כל  ילדים 

חזיר. אני יודעת שגם אתם יודעים את זה, כל מי שיש לו ילדים מרגיש. זה פשוט, אפילו לא בקטע  ולה

התקציבי, בקטע של השעות, זה עומס מטורף, אז אני חייבת להעלות את זה שוב, למרות שאני יודעת  

 נמצא בטבלה.  שזה 

 

 אתה רוצה להגיב? או שאתה רוצה שאני אגיד?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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להוזיל את החוגים,     גב' דנה אדמון:  כדי  הזה,  לנצל את תקציב ההסעות  אולי אפשר 

 אם אין הסעה.  

 

 לא, זה לא מגולם.    גב' מירב ברקאי: 

 

 ההסעות אף פעם לא היו מגולמות בעלויות של החוגים במועצה.   –א'   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 זה עולה. אז אם אתם...  ברור לי, אנחנו מסיעים, אז לנו   גב' דנה אדמון: 

 

 לצערנו,    מר גדי ירקוני: 

 

את   גב' מיכל עוזיהו פלג:  גם  תראו  אתם  בקורונה,  שנעשו  אחרים  לדברים  מנוצל  הוא 

גם   נביא לכם את הדו"חות התקציביים של המרכז הקהילתי,  הניצול התקציבי בסוף השנה, אנחנו 

 .2020של 

רטר, יש פה סיכון, כל הזמן. הנושא של הסעות, הוא סיכון שמעו, זו סוגיה קשה, גם אני יוצא לי לט

 של הערבוב בהסעות, סיכון של הדבקה.  

 

 תסיימי, תסיימי,     מר גדי ירקוני: 

 

ולפרק גם את ההסעות של החוגים, כמו שמפרקים היום את    גב' מיכל עוזיהו פלג:  בסדר? 

שה שאני לא מקלה בו בכלל ראש ההסעות של בתי הספר, אני חושבת שהמחיר של חוסר הנוחות הק

להשקיע   עכשיו,  שהצגנו  כמו  בדברים  להשקיע  במקום  המערכתי,  המחיר  מול  אל  ההורים,  של 

 בהסעות בשביל להקל על ההורים, הוא גדול מדי. 

כל   את  להוסיף  יכולה  והייתי  והלוואי  התחרותיות,  הליגות  של  הפעילויות  את  להפסיד  זאת,  עם 

גם מאוד בעייתי, אני חושבת שאתם אלה שבסופו של דבר צריכים לקבל  החוגים שלנו בחזרה כרגע,  
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... אותה עוגה תמיד, על וצרכים בשטח, וזו החלטה עלות מול תועלת, תקציב הוגש    –את ההחלטות  

 שלא לכולם יהיה נוח איתה. 

 

לא, זה לא נושא תקציבי רק, חבר'ה. האמת שהלוואי שהיינו יכולים    מר גדי ירקוני: 

נושאים,   לחזור יודעים, של  יהיה בחוגים, אתם  זה  לחזור לשגרה, אבל ההסעות זה לא רק תקציב, 

המון יישובים ביחד, אנחנו לא נעשה את זה באוטובוסים שלנו כל כך, כמות כזאת גדולה של יישובים 

 מעורבים. 

לקיים  או  חוגים,  לקיים  או  של  הדילמה  את  יש  יפה,  זה  את  הציגה  היא  אמרה,  שמיכל  בלי    כמו 

כמו   לא תפרוץ,  ואני מקווה שבתקופה הקרובה, אם הקורונה  חוגים,  לקיים  הסעות, אנחנו העדפנו 

לילדים החוגים, אנחנו   זה חשוב  יודעים כמה  להרחיב את החוגים, כשאנחנו  ננסה  שאמרתי, אנחנו 

כמו  יודעים עד כמה הטרטור הזה, באמת, של ההסעות, הוא דבר נוראי ,אבל אולי אנחנו מתרגלים  

 בעיר, בעיר הם תמיד בוכים שהם כל היום נהגי מוניות, אז אנחנו היום לומדים את זה בדרך הקשה.  

 

 בעיר יש תחבורה ציבורית.    גב' דנה אדמון: 

 

נוסעים הילדים הקטנים, אני שומע מהורים בעיר שכל הזמן     מר גדי ירקוני:  הם לא 

להיות שאני יודע לא נכון. אבל אנחנו לא ניקח, הסיכון  יכול  אומרים אנחנו נהגי מוניות, נהגי מוניות,  

 הוא אדיר, ואנחנו לא נעשה את זה. 

 

בקשה ,מיכל, כשתשלח אלינו הטבלה הזאת, אם אפשר לצרף גם את    מר אריק דניאל: 

 אותו חישוב דיפרנציאלי, איך ביצעתם אותו? אני מניח שזה משהו שקוף.  

 

 ישוב?  מה הרכיבים של הח   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, איך הגעתם ל... הבנתי שזה חישוב דיפרנציאלי, כמות ילדים...   מר אריק דניאל: 
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אנחנו הצגנו את זה למרכזות חינוך, אם תרצו, נשלח לכם. יש פה גם,     מר גדי ירקוני: 

 אני לא יודע אם מיכל העלתה לכם בנוסחה עכשיו, לא הסתכלתי, מופיע שם הזה של היישוב?  

 

 יש נוסחאות.   שקולניק: גב' כבי 

 

 לא הופיע, אני אוסיף.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

לא הופיע. אבל תדעו, אי אפשר, אנחנו חילקנו את היישובים לשלוש     מר גדי ירקוני: 

קטגוריות, תמיד יישוב יכול להרגיש שהוא מקופח בזה או בזה, אבל זו העבודה שעשינו יחד. לא היה  

 כל אחד מה...    פשוט הנושא הזה, לקבוע

 

 ועדות חינוך,  בסדר, היו ישיבות מול כל היישובים, מול הוועדים,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, עשינו את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

רכזות חינוך, עשו עבודה מאוד יסודית בעניין הזה, ... גם אגף חינוך,     גב' דנה אדמון: 

. ומי ש... דרך אגב, היו השגות, היו יישובים שלא  וגם המרכז הקהילתי, זה עבר בצורה מאוד מפורטת 

ו...   קיבלו את הדין שלהם, הם הגיעו לפגישה מסודרת, לקחו את הכול, הגיעו להסכמות משותפות 

 אני חושבת שזה תהליך ראוי לשבח. 

 

 תודה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אז אפשר יהיה לקבל את...?   מר אריק דניאל: 

 

 ן. כ  גב' מירב ברקאי: 
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 לא חשוב, שזה יהיה שקוף, כשיבואו לשאול אותי,    מר אריק דניאל: 

 

אוסיף   גב' מירב ברקאי:  אני  בטבלה,  נגיד  אתן  אני  הקטגוריות,  את  תקבל  אתה  כן, 

כ זה  את  שולחים  אנחנו  פתוח,  האקסל  את  שולחים  לא  אנחנו  את  PDF-הסבר.  לראות  תוכלו  אז   ,

 הכול, בסדר? 

 

 לו לנחש. תוכ   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני...   גב' מירב ברקאי: 

 

 לא, לא, בסדר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אכתוב את זה בצורה הכי ברורה שיש.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 יאללה.    מר גדי ירקוני: 

 

 שאלות נוספות?     מר ניר ים:

 

להגיד משהו, בתור מישהו שהו  מר טל בורנשטיין:  רק  רוצה  אני  פה  לא שאלות,  א חדש 

שכאלה, יחסית.   לדברים  נחשף  אני  שבו  למקום,  להגיע  לי  כיף  וזה  מבורכת,  יוזמה  שזו  חושב  אני 

ראוי  האלה,  התהליכים  את  להניע  או  לזה,  לדאוג  יכולים  שפחות  לאלו  דואגת  שהמועצה  והרגשה 

 להערכה. באמת, כל הכבוד, תודה רבה.  

 

 עוד מישהו? אוקיי.     מר ניר ים:

 

כבר     ני: מר גדי ירקו אתם  בתקציב,  כבר  מופיע  שזה  מפני  זה,  על  להצביע  צריך  לא 
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 הצבעתם על המסגרת.  

 

 תודה, מיכל.    מר ניר ים:

 

 תודה רבה...    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 , תב"ר מועצתי. 23כבי, עמוד    מר ניר ים:

 

 כן.  גב' כבי שקולניק: 

 

 2021תב"ר מועצתי לשנת . 9

 

ני רוצה להזכיר לחברי המליאה, שגם השלושה שיושבים בפאנל הזה א  גב' כבי שקולניק: 

 הם בני אדם, אז כשאתם מעירים כל מיני הערות, תחשבו על זה. 

 

 לא שכחנו.     דובר:

 

יש כאלה שכן. אוקיי, מה שאני מדברת עכשיו, זה על תקציב פיתוח,   גב' כבי שקולניק: 

 ה, מה שנקרא, אנחנו קוראים תב"ר שנתי. האמת שז

 

 איפה את?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בעמוד    גב' כבי שקולניק:  מאוד    .23אני  בשלב  עדיין  אבל  בתוכניות,  שהם  דברים  זה 

מאוד מקדמי של התוכניות, עוד אין להם תקציב, ואו שהם יקרו, או שהם לא יקרו. זאת אומרת, הם  

לחילופין תרומות או גופים אחרים. יקרו אם יהיו תקציבים, אם יהיו הרשאות, משרדי ממשלה, או  

מיליון ₪. מבני ציבור והסעדה, זה אותו חדר    82אז סך הכול, התב"ר השנתי שאנחנו מציעים פה הוא  
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מי   מאגר  התכנון.  של  העלויות  את  מאוד  לנו  מייקר  זה  ואז  המקום,  את  לו  ששינינו  מפורסם  אוכל 

וביצו תכנון  השנה.  יתבצע  שזה  מאוד  מקווה  אני  יודעים,  קולחין,  שאתם  כמו  אז  הליכה,  שבילי  ע 

גם   הליכה,  שבילי  עוד  רוצים  אנחנו  אם  מתוקצב,  כן  כבר  זה  שם  שלום,  בחבל  מתחילים  אנחנו 

 בפרסה, ישובי הפרסה וגם בעוד מקומות במועצה. כאילו, בין עין הבשור, לצוחר וכאלה.

חלו שזה  אזורית,  מחוממת  שחיה  ובריכת  והמשפחה,  הילד  להתפתחות  שהוא  מרכז  מאז  גדי  של  ם 

   נכנס, ואולי זה יתבצע, אם יהיו תרומות.

 

 יהיו פה...     דוברת:

 

 אם היא תהיה, עוד אין תוכניות,   גב' כבי שקולניק: 

 

 יהיו ליד אולם הספורט, ליד הפלי יסקול.     מר גדי ירקוני: 

 

 שתוכל לממש ... עם בית הספר, שחיה וגם...    גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו אישרנו?     אדמון: גב' דנה 

 

 לא, לא, לא אישרתם, אישרתם,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, לא שאלתי,     גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה, סליחה,     מר גדי ירקוני: 

 

אישרנו מזמן בדיקה של היתכנות עסקית לדבר הזה. לא קיבלנו שום     גב' דנה אדמון: 

 ממצא. 
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 היתכנות, לא, מה הכוונה?   ההיתכנות עברה שיש   מר גדי ירקוני: 

 

 לבריכה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אבל צריך למצוא את התורם. הבניה הייתה צריכה, עלות הבניה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני יודעת... ייעוץ עסקי למיזם הזה. אישרנו את התקציב הזה.    גב' דנה אדמון: 

 

טיונינג נוסף לתוכנית, ונביא אותה  שאם נמצא תורם, נעשה לזה פיין     מר גדי ירקוני: 

 לאישור. 

 

 איפה התוכנית?     גב' דנה אדמון: 

 

 הייתה תוכנית? בוצעה תוכנית?   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, נעשתה תוכנית כלכלית, כי...    מר גדי ירקוני: 

 

 ברור, כי שילמנו על זה כסף, אישרנו את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 ף ₪. אל 30   מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, נמצא את התוכנית, אפשר לראות אותה.    גב' כבי שקולניק: 

 

  אין בעיה.   מר גדי ירקוני: 

 

יש לי שאלה על השלילי, זה נראה לי סכום, אם כולל תאורה ואספלט     מר דני ברזילי: 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 83 
 

 ובטון, 

 

 הכול, וגם זה שהחימום צריך להתקבל ממגן חינם.     מר גדי ירקוני: 

 

ממשרד   לניק: גב' כבי שקו הוא  כלל  בדרך  זה,  של  המימון  וגם  הכול,  וגם  גינון,  וגם 

 התחבורה, עם מאצ'ינג של המועצה. 

 

 אני הולך בדרכי עפר זה הכי כיף, אני לא יודע למה צריך שביל בכלל.     מר דני ברזילי: 

 

 אוקיי.  גב' כבי שקולניק: 

 

 פניים עושים, לא... לא, זה לאופניים, היום זה שבילי או   מר גדי ירקוני: 

 

מ  גב' כבי שקולניק:  מצוחר,  בכניסה  דני,  לפעמים,   232-השביל,  שם  נוסעת  אני  לשמה, 

 אני תמיד רואה שם אנשים הולכים, זה שביל מאוד... 

 

חמישה    מר דני ברזילי:  שמה,  אחד  אדם  בן  ראיתי  לא  עוד  לפטיש,  מאופקים 

 .  קילומטרים, עם תאורה, עם הכול, אחד לא ראיתי

 

 בטח שהולכים, דני, שביל מאוד...    גב' דנה אדמון: 

 

  לא, מאופקים... את ראית?   מר דני ברזילי: 

 

 בטח שהולכים, הולכים המון.    גב' דנה אדמון: 

 

 לעבוד לתב"רים?    גב' כבי שקולניק: 
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את     מר ניר ים: שמאשרים  אומר  לא  זה  שלהצביע  זה.  על  להצביע  לא,  לא, 

 וט המסגרת. ההוצאה, אלא פש

 

לא   גב' כבי שקולניק:  כמובן  זה  מסכימים,  אתם  אם  המסגרת,  על  נצביע  אנחנו  אוקיי, 

  מחייב כלום. מי בעד?

 

 רגע, שנייה. להבין מה זה בכלל הדבר הזה.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן?   גב' כבי שקולניק: 

 

ש   גב' דנה אדמון:  נספח  איזשהו  על  שעברה,  בשנה  שדיברתם  זוכרת  איזשהו   ...אני 

היתכנות  רמת  באיזו  ש...  בעוד  מאיתנו.  דורש  שהוא  בגלל  הפנים,  למשרד  אותו  שמגישים  מסמך 

 הדברים האלה בכלל עולים על הדעת? או שזה סתם בשביל לספק למשרד הפנים? 

 

 כל דבר שנרצה לבצע, חייב לעבור מהדף הזה אישור מסודר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ל זה אותם דברים שהיו פעם שעברה.  כן, אב   גב' דנה אדמון: 

 

חלקם אותם דברים, חלקם דברים שונים. כי בריכת השחייה, למשל,   גב' כבי שקולניק: 

 זה משהו שברגע שיהיה תורם... 

 

לי    מר גדי ירקוני:  אין  הזה?  הפנים מבקש את התב"ר  אם תשאלי אותי למה משרד 

 ם כשאתה לא מצליח להבין.  הסבר. אבל יש דברים שאתה לפעמים צריך לעשות, ג

 

 שורה תחתונה, זה לא מחייב... אפשר להוסיף לזה.     מר דודי אלון:
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 לא מחייב לכלום.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא מחייב.    מר ניר ים:

 

לעשות   גב' כבי שקולניק:  כן  ואפשר  פה,  רשומים  שלא  פרויקטים  לעשות  אפשר 

 פרויקטים שגם רשומים פה, 

 

 על מה מצהירים בפני משרד הפנים? זאת השאלה שלי.    ון: גב' דנה אדמ

 

 אלף ₪, על כוונה.  82-על ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 מיליון.  82   מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון.  82  גב' כבי שקולניק: 

 

 כוונה של כסף, שמאיפה הוא מגיע?    גב' דנה אדמון: 

 

 אין פרויקט.   –אין כסף    מר גדי ירקוני: 

 

מאיתנו,   40%יגיע ממנהלות הביוב,    60%למשל, מאגר קולחין למשל,    בי שקולניק: גב' כ

 או... 

 

 אני לא זקוקה לחלק הזה, אני לא שואלת... אני אומרת,    גב' דנה אדמון: 

 

 זו הצהרת כוונות, מטרות, פיתוח...    מר דודי אלון:
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 וב קולות, אושר.אוקיי, מי בעד? תודה. מי נגד? תודה. בר  גב' כבי שקולניק: 

 

 אישור תב"רים . 10

 

עמוד    גב' כבי שקולניק:  לתב"רים.  עוברים  יביל, 24אנחנו  מבנה  תורה  תלמוד  נווה   .

היא   כאן  המועצה  של  שהשתתפות  יודעים  בפעם הקודמת. אנחנו  גם  זה  את  שהבאנו  יודעים  אנחנו 

מבי הם  הזמן,  כל  בצמיחה  שם  הספר  בתי  שנדרש,  מה  זה  אבל  גבוהה,  יבילים, מאוד  מבנים  אים 

אלף ₪, או יותר   160אלף ₪, וזה אומר משהו בסביבות  70מבנים יבילים גם מקבלים ממשרד החינוך 

 אפילו, ואין מנוס, צריך לעשות את זה. 

אשרו אנחנו כל שנה מנסים להגיד שזאת שנה אחרונה שאנחנו נאשר מבנים יבילים, ואנחנו מחכים שי

 דברת על בני נצרים בנים, ובנות, תלמוד תורה בנות בנווה.שם את בניית בתי הספר. אני מ

 

 כבי, זה תב"ר שאישרנו במליאה הקודמת.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אישרנו בהנהלה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני לא כל כך מצליח להבין,     מר אמיר פלג:

 

 אני גם התבלבלתי.    גב' כבי שקולניק: 

 

ל חצי מיליון ₪ מתקציב המועצה, כשאפילו המאצ'ינג, זה  מדובר פה ע    מר אמיר פלג:

 אפילו לא שקל לשקל, אנחנו שמים יותר.  

 

 נכון.   גב' כבי שקולניק: 
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עכשיו, אני שואל, וזה כל פעם חוזר, וזה המון המון המון כסף. עכשיו,      מר אמיר פלג:

בים לאשר, אולי אנחנו לא חייבים חיי  –אני מכבד את החינוך בנווה, ושיהיו בריאים וכו', את אומרת  

 לאשר. ואני אסביר מה אני מנסה להגיד.  

אנחנו עובדים בשיטת חומה ומגדל, מציבים   –הייתי באיזו פגישה, לא משנה, ונציג נווה דיבר ואמר  

עכשיו בסדר, זו גישה, אני פחות אוהב את הגישה הזאת. למרות שיישובי מועצה  ואז זה כבר יסתדר.  

בגישה הזאת. אבל, אנחנו שמים את הקראוונים האלה, או את היבילים, ואז הסתבר,   מסוימים קמו

שמאיפה זה הסתדר? מתקציב המועצה שלנו, מהתקציב שלנו, זה לא ילך למה שאלי דיבר, זה לא ילך  

 –אולי לשיפורים בבתי ספר אחרים. אולי גם אנחנו נציב פה קרוון של בית ספר אנתרופוסופי, ונגיד  

 צבנו, עכשיו תתחילו להזרים לנו מיליוני שקלים.זהו, ה

אני לא מצליח להבין את שיטת חומה ומגדל הזאת, ולמה היא צריכה לצאת מכספי משלם המיסים  

 של המועצה האזורית אשכול? ואני אצביע נגד התב"ר. 

 

שני    גב' כבי שקולניק:  להגיד  רוצה  אני  לגיטימי,  לגמרי  זה  בסדר,  זה  אני,  אז  אוקיי, 

היו קמות    –  1   -ברים  ד לא  הן  אחרת  החלוציות,  קמו  ככה  באמת  היא  הזאת,  ומגדל  חומה  שיטת 

 בכלל. 

ומגדל. אנחנו, לפני ששמנו את הקרוונים,    –  2 זו לא בעיה של חומה  נגד השיטה הזאת, אבל  אנחנו 

הם תב"ר,  הצבת  של  העלות  של  תמחור  עשו  הנדסה  תמחור,  כשעשינו  עבודה,  הזמנת  שעשינו   לפני 

אלף ₪. אני לא זוכרת את הסכום המדויק. ואז, עוד   170אלף ₪ או משהו כזה,    160הגיעו לסכום של  

אלף ₪, ואז יש אפשרות, או לעשות או    70לפני ששמו שם את הקרוונים, ואז משרד החינוך נותן רק  

 לא לעשות.

פה, בקמפוס שלנו,  עכשיו, אני רוצה להזכיר, לעצמנו פה, שהמועצה שמה על שני בתי הספר החדשים  

 מיליון ₪ שהיא לקחה מהלוואות, ועוד תרומות שהכנסנו,  18

 

 מה זה קשור?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא קשור. תשמעי,    גב' כבי שקולניק: 
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 אין שום בעיה,     גב' דנה אדמון: 

 

רגע, רגע, רגע, דנה, אל תגידי לי על מה שאני אומרת, אם זה קשור או    גב' כבי שקולניק: 

קשור. בעיניי זה קשור, בעיניי צריך להסתכל על התמונה הכוללת, צריך להסתכל על איזה תנאים   לא

המלאה  זכותכם  אבל  הזה.  בעניין  אפשר  לומדים.  פה  הילדים  תנאי  ואיזה  לומדים,  שם  הילדים 

 להצביע נגד. 

 

 היום כבר אי אפשר, תבינו,    מר גדי ירקוני: 

 

 בוד, אבל אפשר. היום זה כבר א  גב' כבי שקולניק: 

 

 כרגיל... הסיבה שאני אומרת שזה לא קשור, זה שאני חושבת ,   גב' דנה אדמון: 

 

 לא שילמנו לקבלן, אפשר גם לא לשלם.   גב' כבי שקולניק: 

 

שהתפיסה     גב' דנה אדמון:  חושבת  שאני  היא  קשור,  לא  שזה  אומרת  שאני  הסיבה 

ן שום בעיה עם התפיסה הרוחבית, צריך לראות את  הרוחבית היא נכונה, אני מסכימה איתך כבי, אי

הכול ולראות איזה תנאים. אבל זה לא אומר שהכסף צריך ללכת על מבנים יבילים, שבסופו של דבר  

 ילכו לפח, ולא על מבנים... 

 

 עם זה אני מסכימה, הבעיה היא שמשרד החינוך לא...   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי,    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה אחת.    אדמון:  גב' דנה
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 צודק. סליחה...    גב' כבי שקולניק: 

 

חיים     גב' דנה אדמון:  ומגדל, אנחנו מכירים, אנחנו  כל הכבוד לאמירה של חומה  עם 

בתוך המרחב הזה, ברור לנו גם בתוך היישובים, הילדים האלה היו אמורים ללמוד בתוך בני נצרים, 

הספר הזה, למרות ההבטחות שלהם, אנחנו מכירים את כל    ובסופו של דבר הם החליטו לפרוש מבית

הסיפור שעומד גם מאחורי, ועל הרקע הזה, זה מאוד קשה לראות שהמועצה משקיעה כל כך הרבה  

 כספים במשהו שהוא ארעי, וזה פשוט לשפוך את הכסף לים. 

 

 רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

נצרים, הם     גב' דנה אדמון:  החליטו לפרוש מבית הספר הזה,  יש להם בית ספר בבני 

 ולעשות את זה על דעת עצמם. 

 

 דנה, תני לי לענות לך רגע, רגע, תנו לי לענות לדנה.     מר גדי ירקוני: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

צודקת.     מר גדי ירקוני:  את  מהדברים  שבחלק  בגלל  לך,  לענות  לי  תני  אבל  דנה, 

תי, אני אומר את זה באמת, לא כשאני יושב ברגיעה. יש שם  הנושא של היבילים נורא מרגיז גם או

בית ספר צומח, שכל שנה הם, מצד אחד, צריכים לשים שם עוד קרוון, עד שנבנה אותו לגמרי ונקבל  

שנתיים. מצד שני, גם בבנים היינו צריכים   –אישור, קיבלנו אישור לבנות, זה ייקח עוד, בטח, שנה  

 ו, אז ככה שלא היה לנו, לא בטוח שהיינו יכולים להימנע. לשים, איפה שלקחו, הבנות זז

מצד שני, אני חושב שאתם צודקים, לא שאין מה לעשות עם המבנים האלה, המבנים האלה, ישמשו  

אותנו ואותם עוד עשרים שנה. אבל העלות וההשתתפות שלנו, היא כמו שאמרת, הרבה יותר משקל 

 לשקל. 

להתארגן לכך שלא נשים עוד מבנים יבילים במקום הזה. להגיד    אני הוצאתי מכתב, שהשנה צריכים
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שאין היגיון בלשים, לכם שאני משוכנע שאני בסוף לא אשים? אני מאוד מקווה שלא נשים, אני חושב  

על   חבל  רק  לא  ואני...  הכסף,  על  חבל  שבאמת  בגלל  שישימו,  בלי  להתארגן,  שנצליח  מקווה  ואני 

ומה ומגדל, כמו שהם אומרים, אני לא אוהב את השיטה הזאת. אני הכסף, זה גם לא מקובל עליי הח

 מאוד אוהב לעזור להם, אבל לא בשיטה הזאת.  

 

המבנים  : רוויטל דג'אווי בן יעקב כל  על  לצאת  ועתיד  עכשיו,  עד  הוצא  כסף  כמה  הערכה  יש 

 היבילים האלה, עד שיהיה בית ספר? 

 

ו יוצא, זה למצב הקיים, לא צריך יותר. זהו, זהו. עכשיו, מה שעכשי   מר גדי ירקוני: 

אנחנו אמורים להיות, לקבל עכשיו את האישור, הכירו בצורך של בניית בית ספר בנות. לוקח שנתיים  

עוד   לא מתכוונים לשים קרוון,  וגם להם, שבשנה הבאה אנחנו  לאבי  גם  אני הוצאתי מכתב  לבנות. 

ת של שנה הבאה, לפני שאני כזה חד משמעי  אחד. צריכים לראות אם באמת נמצא הפתרון לתלמידו

 במה שאני אומר.  

 

זה חשוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי על ההוצאות שנעשו עד עכשיו,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ועתידות להיעשות על המבנים היבילים, אם יש הערכה. 

 

 כמה עד עכשיו?     מר גדי ירקוני: 

 

 מה יצא עוד?  כמה יצא, וכ : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא יצא עוד.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא    מר גדי ירקוני:  שאם  לך,  שעניתי  מה  זה  מבנה,  עוד  ישימו  לא  אם  הערכתי.  לפי 
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אלף ₪, מתוך זה,    240ישימו עוד מבנים, לא יצא עוד. אם אני זוכר פה, וכבי תתקן אותי, על כל מבנה 

 משרד החינוך, כל השאר שלנו.   אלף ₪ של 70

 

 משהו כזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 וכמה מבנים כאלה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ארבעה מבנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 שישה, שישה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שישה. שישה מבנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 שישה שכבר שמו?      מר אמיר פלג:

 

 ישה, כן. ש  גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא באותו בית ספר, חלק בבנים.    מר גדי ירקוני: 

 

בבנות   גב' כבי שקולניק:  ושניים  בנווה  בבנים  שניים  נצרים,  בבני  שניים  רגע.  לא,  לא, 

 בנווה. 

 

 יש להם בית ספר, הם בחרו, בגלל שהם...    גב' דנה אדמון: 

 

  אבל אין להם מספיק כיתות גם ככה.  גב' כבי שקולניק: 
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לא, אבל דנה, מה שתיקנתי אותך, שנכון מה שאת אומרת, שהם בחרו     מר גדי ירקוני: 

והם הלכו ללמוד, נווה עשו אצלם בית ספר של בנות, בית ספר שפעם הבנות היו לומדות בבני נצרים. 

נכון שהייתה להם גם הבטחה כתובה שיתנו להם לבנות בית ספר כזה, רק לא אמרו על חשבון מי,  

ן שגם בגלל שהם כל כך גדלו, הבנים וגם הבנות בבני נצרים, ושלומית, לא היה מספיק מקום בכל ונכו

 מקרה בבני נצרים, והיינו צריכים גם שם לשים יבילים, עד שיבנו גם שם עוד שמונה כיתות.  

 

ומה שונה בעצם השנה? שאתה אומר, שלא יהיו מבנים מעכשיו לפעם  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ? למה בעצם בפעם הבאה כבר לא יאושרו מבנים כאלה? הבאה

 

אני מקווה, שיש להם שם כבר עכשיו שלוש כיתות, עד כיתה ג', ואני    מר גדי ירקוני: 

אמרתי, שיהיו צריכים למצוא שם פתרון אחר, במבנים קיימים באזור, מכיוון שאנחנו לא מתכוונים. 

את המכתב, וזה שאני מתכוון לעמוד בו, אני צריך מצד שני, גם אמרתי שלהיות ישר, שזה שכתבתי  

 לראות מה יקרה אם באמת יהיו בשנה הבאה בנות שלא יהיה להן איפה ללמוד. 

 

 נעמוד באותה נקודה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בגנים,    מר דודי אלון: יש  כמה  השנתונים,  של  מספרים  מראש?  להיערך  אפשר  אי 

 וכמה עולים? 

 

אפשר, זו לא בעיה, בגלל שזה בית ספר צומח, זה כל שנה אתה צריך    י: מר גדי ירקונ

 עוד כיתה. 

 

השנתיים    מר דודי אלון: המחזורים  פי  על  להעריך,  יודעים  אנחנו  מראש  אם  אבל 

 שיש להם. 

 

 ידוע שצריך כיתה לכל...     מר גדי ירקוני: 
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 קשה להגיד שלא יהיה, אם יש פחות,    מר דודי אלון:

 

בגלל    די ירקוני: מר ג איפשהו,  שם  יצטמצמו  שהם  רוצה  אני  הבאה,  בשנה  אבל 

 פחות או יותר.   70-ו 70, היה 70-ו 240שהעלות היא אדירה. פעם העלויות היו הרבה יותר קטנות, לא 

 

ניר, הערה שהיא לא תקציבית, אלא מהצד קצת. על חלק מהשאלות     מר דני ברזילי: 

ו כבי צריכים לענות, אלא גם נציגי היישובים עצמם. כשיש תב"ר על  שפה אנחנו שואלים, לא גדי א

לוודא   פה בשביל  ואני אהיה  אני אקפיד  ו  –א'    –היישוב שלי,  עובד,  צריך    –ב'  -שהוא  להסביר אם 

להסביר. הנוכחות שלהם, לא מהיום ולא מהפעם, היא כמעט אפסית. אז אחר כך מתפלאים למה לא  

 וצא דופן.בוחרים סגן, אבל זה באמת י

אבל אני חושב שמותר להגיד להם גם משהו בעניין הזה. חברים, אתם רוצים להיות חלק מאיתנו?  

אתם רוצים שאנחנו נאשר? שאנחנו נלך לקראתכם? עושים את זה, אל תבנו רק על בעלי תפקידים,  

 תבואו, תהיו נוכחים, תתנו תשובות, ותשכנעו אותנו. וזה חסר לי.   

 

.  13  –? ירים את ידו. אנחנו נספור  1179אוקיי. מי בעד הגדלת תב"ר    : גב' כבי שקולניק

 בעד, שניים נגד, אחד נמנע.   13אוקיי. מי נגד? 

 

 שניים נמנעו.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, שניים נגד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 שלא יצא כאילו אני נגד החינוך שלהם.     מר אמיר פלג:

 

 נמנעים ואחד נגד, הלאה.  שלושה   מר גדי ירקוני: 
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 אוקיי. התב"רים הבאים הם קצת יותר פשוטים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תלמוד תורה מבנה יביל.  –נווה בנות  –  1179: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

נצרים    –  1228תב"ר    גב' כבי שקולניק:  העבודה   –בני  משרד  של  תקציב  מעון,  הסבת 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. והרווחה, מי בעד

 

 הסבת מעון יום. –בני נצרים  – 1228: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

שבבניין    –  1096תב"ר    גב' כבי שקולניק:  המבנה  למעשה  זה  מדעים.  מבנה  ,  11הקמת 

לום מה שנקרא, מימון מלא של משרד המדע והטכנולוגיה. זאת אומרת, המועצה שמה שם  מבנה ח

 סף, בפעם הראשונה, עכשיו זו הגדלה מלאה של המשרד. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים?כ

 

 זה ציוד או בנייה?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ציוד, לא בניה, זה בנוי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ציוד, לא בניה. הכותרת היא בניית מבנה מדעים, אבל זה ציוד.    מר גדי ירקוני: 

 

 מהקרנות, אושרו?   217-ה : קברוויטל דג'אווי בן יע

 

 שלוש.  –זה כבר אושר מזמן, זה לפני שנתיים   גב' כבי שקולניק: 

 

 הקמת מבנה מדעים  - 1096: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

קורונה. יש פה, זה    –עזרים לוגיסטיים במוסדות חינוך    –  1268תב"ר    גב' כבי שקולניק: 
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נל ולציוד  למחשבים  נותן  מיועד  המשרד  ולתשתיות.  למחשבים,  המועצה  581,551ווה  השתתפות   ,

138,449.  

 

 שאלה בבקשה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא לקחנו ממפעל הפיס?     מר גדי ירקוני: 

 

זה    גב' כבי שקולניק:  אחרים,  לדברים  זה  פה,  אפשר  אי  אבל  הפיס,  ממפעל  לקחנו 

 לתשתיות. 

 

תוכנית בפ : רוויטל דג'אווי בן יעקב של  ובבניה  בהצטיידות  שמדובר  כתוב  התב"ר  של  ירוט 

 פדגוגית מוסדרת, מפורטת. זה קיים? 

 

לא    גב' כבי שקולניק:  אנחנו  רגע,  זה,  את  נאשר  אנחנו  כן.  קיים,  להיות  אמור  זה  כן, 

אישרנו את זה. אנחנו נאשר את זה, והם צריכים להציג את זה. הם צריכים להציג את זה כך למשרד  

 נוך, אחרת הם לא יקבלו את הכסף.  החי

 

 גם שאלה, לגבי מוסדות חינוך...   מר טל בורנשטיין: 

 

 רשום מוסדות חינוך, כן, זה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה מוסדות החינוך של סך המועצה גם?   מר טל בורנשטיין: 

 

את    סך כל בתי הספר של המועצה. אני חושבת שבניירות בהמשך, יש   גב' כבי שקולניק: 

 הפירוט, אנחנו הוספנו את הפירוט. כל בתי הספר של המועצה.  
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 כולל ה...   מר טל בורנשטיין: 

 

 כולל כולם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כולל הכול.   מר ראובן פרידמן: 

 

 אני באחד העמודים פה בטח, נדפדף אחר כך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 . 30עמוד   מר ראובן פרידמן: 

 

. מרחבי אשכול, נועם בנים, נופי  30הנה, פתחתי במקרה בדיוק, עמוד    ק: גב' כבי שקולני

 הבשור, נועם בנות, שדות אשכול, שחר אשכול. תלמוד תורה לא שם. 

 

 ממה נובע הפיצול בין המוסדות השונים?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 התלמידים.  זה החלטות של משרד החינוך, לא יודעת. אולי לפי מספר   גב' כבי שקולניק: 

 

 על המחשבים? מה זה?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא תלוי בנו, זה המנהלים החליטו.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה המנהלים מול משרד החינוך.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה משרד החינוך.     מר גדי ירקוני: 
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החינ  גב' כבי שקולניק:  ממשרד  קיבלנו  הזאת  כל  בשנה  הבקשות,  את  הגשנו  אנחנו  וך. 

בית ספר הגיש מה שהוא רצה, והמשרד אישר מה שהוא אישר. ויש פה תשתיות, אתם רואים, את 

 התשתיות אי אפשר לקבל ממפעל הפיס. 

 

 זהו כבי?    מר גדי ירקוני: 

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בעד  מי  אוקיי,  אז  כמה.  עוד  יש  נגד? 1268לא,  בעד?  מי   ?

 אושר ברוב קולות. נמנעים?

 

 קורונה.   -עזרים לוגיסטיים במודות חינוך  –  1268: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

בפעם   –  1128תב"ר    גב' כבי שקולניק:  שהסברתי  חושבת  אני  המועצה.  כבישי  סימון 

הייתה אבל  הקודמת,  בפעם  כבר  זה  את  אישרנו  אסביר.  אני  רגע,  לא  תב"ר,  היה  זה  פה    הקודמת, 

טעות ביתרת הפתיחה, אז אנחנו מביאים את זה עוד פעם, בשביל שלא יהיה, שזה יהיה מדויק. אז מי  

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1128בעד תב"ר 

 

 . 2018סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1128: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

ולמשפחה  –  1269תב"ר    גב' כבי שקולניק:  לילד  שם  מרכז  לשים  רוצה  המועצה   .100 

אלף ₪, להתחיל את התכנון. יש לנו כל מיני, יהיו לנו מקורות לבצע, אז צריך לתכנן. מי בעד תב"ר  

1269 ? 

 

 ברווחה, צמוד לרווחה.  איפה?   מר גדי ירקוני: 

 

 תודה. נגד? נמנעים? צמוד לרווחה, פה כן, באזור שלנו.   גב' כבי שקולניק: 
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 מרכז לילד ולמשפחה.   – 1269אחד לאשר את תב"ר  : הוחלט פההחלטה

 

בנועם   –  1270תב"ר    גב' כבי שקולניק:  למידה  מרחבי  עיצוב  החינוך,  משרד  תקציב 

 נצרים. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  

 

 עיצוב מרחבי למידה. –נועם נצרים  – 1270: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

אשכול     -  1271  תב"ר  גב' כבי שקולניק:  משרד    –שחר  זה  למידה.  מרחבי  עיצוב  גם 

 החינוך קובע, לא אנחנו. מי בעד? 

 

אלה כספים שגם לי לא הייתה בעיה להוציא מקרנות המועצה, כי זו    גב' דנה אדמון: 

יבילים,  למבנים  שהולכים  כספים  אבל  מדברים.  שאנחנו  כמו  תנאים,  השוואת  איזושהי  באמת 

 מבחינתי, זה...  

 

 גם מבחינתי. צודקת. אני לא מתווכחת איתך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 עיצוב מרחבי למידה.  –שחר אשכול  – 1271: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

 כבי,    מר גדי ירקוני: 

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  החטיבה    1201אוקיי.  של  הגדלה  פה  יש  קהילתית.  העצמה  זו 

דלה של נגב גליל. אנחנו נקבל גם הגדלה של החטיבה להתיישבות במהלך  להתיישבות, לא סליחה, הג

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. התקבל ברוב קולות. 1201הזמן. מי בעד תב"ר 
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 העצמה קהילתית   – 1201: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 כבי,   מר גדי ירקוני: 

 

 מה נושאים. לא גמרנו, יש עוד כ  גב' כבי שקולניק: 

 

 אני יודע, יש לך עוד כמה נושאים.    מר גדי ירקוני: 

 

 שלא ילכו.   גב' כבי שקולניק: 

 

אני רוצה להגיד משהו, דני תקשיב טוב, דני תקשיב. אני רוצה להגיד     מר גדי ירקוני: 

  –משהו שלא אמרתי במידע, אבל אני רוצה להגיד בתור, גם בשמכם וגם בשמי, בתור ראש מועצה  

 תודה רבה לקיבוץ מגן. 

קיבוץ מגן, בצנעה ובשקט, תרמו עשרה מחשבים אם בהתחלת, הם תרמו את זה בהתחלת הקורונה, 

יכול להגיד   דני, אני  הם הגיעו עכשיו לבתי הספר, למרחבי הלמידה, לאן שרצינו. המחשבים הגיעו, 

יודע לאיזה ילדים נזקקים. אז תודה רבה לקיבוץ מגן,   השבוע, והם חולקו היום למי שצריכים, לא 

 אני חושב שבהחלט מגיע. 

 )מחיאות כפיים(  

 

 בסדר, גדי...   גב' כבי שקולניק: 

 

של     מר דני ברזילי:  לכולם  נתנה  שהמדינה  המענק  מתוך  סכום   750זה  לקחנו   ,₪

 מסוים ותרמנו.  

 

 רק אל תלכו, יש עוד כמה סעיפים דחופים.    גב' כבי שקולניק: 
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אפשר,  י  מר אריק דניאל:  אם  לבקש,  רוצה  אני  ניר.  לתב"רים,  בהמשך  בקשה,  לי  ש 

ועדת   או  אגף החינוך,  יודע מתי, איזושהי סקירה של ראש  לא  או  לישיבת המליאה הבאה,  להכניס 

חינוך, או לא יודע מי, על כל הנושא של בתי הספר במגזר הדתי. כי אני הלכתי לאיבוד, אני מודה, אני  

 הנושא, אני אשמח אם מישהו יעשה לנו קצת סדר.  יושב פה, אני לא מכיר את 

 

 אני חושב שזה שווה גם סיור.    מר גדי ירקוני: 

 

ולחבר את זה גם לבקשה שעלתה לפני כמה חודשים, בנושא של, אני   מר אריק דניאל: 

ממלכתי   צומח,  ספר  בית  להקים  הבקשה,  את  העלו  חברים  כמה  ועוד  שאלי  ואמרנו    –זוכר  דתי, 

 ת חינוך וזה. אני אשמח אם מישהו יעשה איזה סדר ותמונה כוללת של כל הנושא הזה, ניר.  נתכנן, ועד

 

 ביקשתי את זה...      מר אמיר פלג:

 

יש פה שני נושאים שהם שונים לחלוטין. העניין של הקמת בית ספר     מר ניר ים:

יש פה בקשה של נועם, נובל, זה דיון שכרגע מתקיים ויתקבלו בו החלטות.    –צומח    –דתי    –ממלכתי  

פעמיים הוא ביקש, להביא את מנהלות בתי הספר, במקרה זה מנהלות, ולתת סקירה על מערך בתי  

של  הספר  בתי  עם  לי  מתחבר  זה  עובד.  הזה  הדבר  ואיך  הלימוד,  בשיטות  החדש,  בקמפוס  הספר 

יש   ספר  בתי  איזה  להבין,  צריכים  אנחנו  זה  את  גם  אומרת,  זאת  אוקיי?  הם החלוציות,  ואיך  שם, 

זה  יותר קטנים. בסדר,  עובדים, לתת למנהלים להסביר, שם יש מספר מנהלים, עם בתי ספר קצת 

בלתי  בצורה  הספר,  בתי  ממנהלי  לשמוע  אמורה  דבר,  של  בסופו  המליאה  אומרת,  זאת  גם.  נרשם 

ר זמן  אמצעית, באיזה בית ספר הם מנהלים, איך הוא עובד, איך הוא פועל, מה השיטות, וגם מאפש

   לשאלות. אני חושב שזה מתחייב, וזה יקרה. 

 

 מתי בערך נוכל להביא את זה לדיון?     מר אמיר פלג:

 

חבל. אבל בינואר, בהחלט כן.   –אני חושב שלצפות את זה לפני ינואר     מר ניר ים:
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 איך שיגמר התקציב, כבר יהיה לנו זמן לנשום. כן, אריק? 

 

בשמ  מר אריק דניאל:  מקבל  צריך  אני  שמישהו  אבל  חושב  אני  שאמרת.  מה  את  חה 

 לפרוש על זה חסות מעל המנהלות, וזה ראש אגף החינוך. 

 

 ברור.    מר ניר ים:

 

 ושהוא יציג את כל המבנה הזה, ואחרי זה...    מר אריק דניאל: 

 

 מבנה ארגוני, אין שום בעיה.   גב' כבי שקולניק: 

 

הפיר  מר אריק דניאל:  אותי  מעניין  לא  פחות  אני  פה,  שעלו  דברים  יש  רק  בפנוכו,  וט 

 מכיר את הנושא, את הגבולות, ונווה, 

 

 אריק, תבוא, תיפגש פגישה עם אבי ותלמד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, למה? יעשו לכולם...     מר גדי ירקוני: 

 

 זה נושא שמעניין לא רק אותי.   מר אריק דניאל: 

 

 אריק...    מר גדי ירקוני: 

 

ממלכתי   רנשטיין: מר טל בו ספר  בית  יבנה  בעתיד,  שבאמת  לאחר  ידע,  מחוסר  שאלה 

 שמשרת את בני נצרים ואת החלוציות, המבנים היבילים, שייכים למועצה? או שייכים ליישוב עצמו?  

 

 הם משתמשים בזה. גם הם ממשיכים...   גב' כבי שקולניק: 
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  הם שייכים למועצה, אבל הם משויכים,   מר גדי ירקוני: 

 

 שייכים לבית הספר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אי אפשר להזיז.      מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא נגמר.   מר ראובן פרידמן: 

 

 זה לא נגמר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 השאלה היא...    מר טל בורנשטיין: 

 

 בסדר,   גב' כבי שקולניק: 

 

א   גב' דנה אדמון:  לקחת  יכולה  היא  תרצה,  המועצה  אם  הם לשאלתך,  אבל  זה.  ת 

 לא... 

 

אוקיי. חברים, בואו, אני מבקשת נורא, מי שיכול לא ללכת, תתאפקו    גב' כבי שקולניק: 

 עוד כמה דקות.  

 

 

 אישור מסגרות בבנקים. 11

 

לשנת    גב' כבי שקולניק:  בבנקים  אשראי  מסגרת  מחדש  2021אישור  שנה  כל  אנחנו   .

הגדלה,   מבקשים  לא  אנחנו  זה,  את  לאשר  לנו  צריכים  ו  3.5יש  בדקסיה,  בבנק   3.5-מיליון  מיליון 
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 הפועלים, זה לא בדקסיה עכשיו, 

 

 לא משנה, כבי, זה באותו...    מר גדי ירקוני: 

 

 מי בעד? אוקיי, לגדי אין סבלנות. מי נגד? תודה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אין רוב להחלטה.     גב' דנה אדמון: 

 

 רתי.  , אני ספ16יש, יש   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 2021: הוחלט פה אחד לאשר את מסגרות הבנקים לשנת החלטה

 

 עוד שאלה, עוד נושא אחד שלי. חבר'ה, בואו תהיו בשקט.   גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע,    מר ניר ים:

 

 אדוארד, אל תלך.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא ללכת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אתה רוצה כסף לזה?     מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, המליאה התחילה עם קוורום וזהו.    ' כבי שקולניק: גב

 

כבי, תצביעי בבקשה, חבר'ה, זהו, אנחנו ממש קרובים לסיום. תצביעי    מר ניר ים:

 בבקשה על העלאת שלושת הסעיפים הבאים, כי הם לא היו רשומים בסדר היום. 
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 העלאת סעיפים נוספים לסדר היוםאישור  *

 

נושאים   גב' כבי שקולניק:  שלושה  עוד  להביא  מהמליאה  רשות  לבקש  רוצה  אני  כן, 

זה מופיע בדף, בעמוד   ,  44נוספים, שאחד מהם זה אישור לקבלת הלוואה מרשות מקרקעי ישראל. 

 ואנחנו... 

 

 אבל יש קוורום להצבעה?      מר אמיר פלג:

 

 אנחנו תיכף נסביר, רגע.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אותך שאלה אחרת, האם יש לך קוורום להצבעה? הוא שאל    מר דודי אלון:

 

 כן, היא אומרת כן.     מר גדי ירקוני: 

 

המליאה   גב' כבי שקולניק:  לא,  אם  וגם  להצבעה,  קוורום  יש  פורום.  שמעתי  קוורום? 

 התחילה, ואם המליאה מתפזרת, זו בעיה של המליאה, לא שלנו. היא התחילה עם קוורום מלא.  

 

 ש, קדימה לעבודה.  כן, י   מר ניר ים:

 

 אין מה לעשות, אי אפשר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אחרון שיכבה את האור.      דובר:

 

 אנשים.   16אבל גם יש פה   גב' כבי שקולניק: 
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 יאללה, כבי, תקריאי.     מר גדי ירקוני: 

 

 הם הולכים, נו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הם לא הולכים.     מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על זה שכולם הולכים, ואחר כך צריך    ן: גב' דנה אדמו

 לקחת אחריות על החלטות... 

 

הם כולם רשומים, הם הולכים את האחריות, הם מופיעים כנוכחים   גב' כבי שקולניק: 

במליאה, אם הם היו או לא היו. אף אחד לא אומר באמצע המליאה, אלי אהרון הלך, ואני לא יודעת  

 י עוד היה פה שהלך.  מ

 

 כבי .   מר ניר ים:

 

מעלה    גב' כבי שקולניק:  אני  טוב.  לא  רוצים?  לא  טוב.  רוצים?  אתם  חברים,  טוב, 

 להצבעה, ... עזוב אותי, בוא נלך. גמרנו.  

 

חברים, עוד ארבע דקות בדיוק אנחנו מסיימים, למי שממהר. אנחנו    מר ניר ים:

להעלות שלושה סעיפים, מבחינתנו דחופים, למליאה. מי בעד לאשר    רוצים, דנה, אריק, אנחנו רוצים

 את שלושת הסעיפים האלה להצבעה היום? ירים את היד. תודה רבה. מי נגד?  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את העלאת שלושת הסעיפים הנוספים לדיון במליאה. החלטה

 

 אנחנו מעלים את שלושת הסעיפים.   מר ניר ים:
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 ספים לסדר היום:סעיפים נו. 12

 אישור לקבלת הלוואה מרמ"י -א' -12

 

, זה קבלת הלוואה מרשות מקרקעי ישראל. 44הסעיף הראשון בעמוד     מר ניר ים:

 בגדול, 

 

 מכירים, מכירים כולם.     מר גדי ירקוני: 

 

היד.    מר ניר ים: את  ירים  ההלוואה?  את  לאשר  בעד  מי  סבבה.  כולם?  מכירים 

 עבר ללא מתנגדים. תודה רבה. מי נגד?

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את קבלת ההלוואה מרשות מקרקעי ישראל.  החלטה

 

 הגדלת התקשרות קבלן "קן מדידה"  -ב' -12

 

 

גם    מר ניר ים: מדידות,  קבלן  עם  קבלן,  עם  התקשרות  הגדלת  זה  הבא  הסעיף 

חשבו על  כמובן,  התקציב,  אוקיי?  נצרים,  בבני  ביצוע,  קבלן  זה  אחריו  נצרים.  הבא  בני  ההסכמים  ן 

רק, והמכרזים, נעשו דרך המועצה. הכול במסגרת המותר, מאושר כמו שאתם רואים, על ידי היועץ  

את   להגדיל  בעד  מי  זה  להצבעה,  מעלה  שאני  מה  אז  הסכומים.  את  להגדיל  המועצה,  של  המשפטי 

 ₪ ועוד קצת? ירים את היד, תודה.  35000-ב הסכום של המודד

 

 רגע,  רגע,    דובר:

 

 מי נגד?    מר ניר ים:
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 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 ללא מתנגדים. הרגע זה לפני ההצבעה, לא אחרי.     מר ניר ים:

 

 זה היה לפני.    חבר המועצה: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אפשר להבין את המוטיבציה אבל? למה? רק מתוך ידע.    חבר המועצה: 

 

פשר להבין, אבל זה לא כל כך מעניין אותנו, כי זה הרצון של  א  –א'     מר ניר ים:

היישוב, זה הכסף של היישוב. הוא חשב שתהיה לו תחולת עבודה מסוימת, התחילה העבודה, התחיל  

המודד, הוא מבקש ממנו עוד דברים נוספים, וזה מותר לנו להגדיל את החוזה. אז אם לנו מותר, ואם  

 לם, אנחנו לא מתעמקים בעניין הזה יותר מדי. זה לא עלינו. היישוב רוצה, ואם היישוב מש

 

 אין שום בעיה עם הקטע של המכרז?   גב' סילביה גרין: 

 

 , המליאה יכולה לאשר את ההגדלה.  50%זה בדיוק ההגדלה פה, עד    גב' כבי שקולניק: 

 

בסדר.    מר ניר ים: שזה  שקובע  דין,  עורך  של  דעת  חוות  מצרפים  אנחנו  ולכן 

 קיי? או

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת ההתקשרות עם קבלן "קן מדידה". החלטה

 

 הגדלת התקשרות אדריכל "רון פליישר"  -ג' -12
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על    מר ניר ים: בגדול,  האדריכל.  עם  חוזה  הגדלת  זה  האחרון,  לסעיף  ועכשיו, 

עורך דין. מי בעד תכנון התב"ע של בני נצרים. עוד פעם, כסף שלהם, הסכם עבורם, מאושר על ידי  

לאשר את הגדלת החוזה עם האדריכל? ירים את היד, תודה רבה. מי נגד? ללא מתנגדים. אני מודה  

 לכולם ולהתראות. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת ההתקשרות עם אדריכל "רון פליישר". החלטה

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ים ניר  

 המועצה מנכ"ל  
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