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תודה     מר ניר ים: זה  אחת  שלוש,  מילים,  שתי  להגיד  רוצה  אני  הבאים,  ברוכים 

אז   בו,  שמשתמשים  הראשונים  אנחנו  הזה.  לערב  הזה  המקום  את  לנו  שתרם  הקהילתי,  למרכז 

שנמצא   המדהים  האומנויות  למבנה  ובכלל  הזה,  לאודיטוריום  שיהיה  לנו בברכה  תהיה  עוד  סביבו. 

הזדמנות להכיר אותו, במסגרת סיבוב שנעשה עם המליאה בכל האתרים החדשים שהוקמו, ובבתי 

 וגם תודה לבת שבע וליודן, ולכל מי שנתן פה...הספר.  

 

 ולישראל.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 בלי ישראל המבנה לא זז.     מר גדי ירקוני: 

 

נרתמו ככה בדקו   מר ניר ים: ולטובים אחרים שבאמת  ה התשעים, כדי  לישראל, 

 לארגן פה את המקום, כמיטב האפשר. אז זו מילה אחת. 

שלי,  בתחושה  שלפחות  זה  להגיד,  רוצה  שאני  מה  המליאה,  לפני  מקדמה,  אגיד  שאני  משהו  עוד 

זה לא שדה קרב,  המליאה האחרונה, וגם אלה שקדמו לה, לא היו נוחות במיוחד. אני חושב שמליאה  

ופחות   ברורה,  ובצורה  בנחת  שנקרא,  מה  דבר,  כל  להגיד  וצריך  דבר,  כל  להגיד  שאפשר  חושב  אני 

  כל תהיה התייחסות. אז תודה.בחשבון, ולמתלהמת, והכול יישמע, והכול יילקח 

 מי שיש לנו לפני הכול, זה את מיכל וליאורה, שרוצות להגיד משהו.  

 

 ני אתן קודם לליאורה. לא? טוב רגע, אני אעלה,  א  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 למה את עולה? את יכולה לדבר מלמטה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה להראות משהו במסך. בעצם אנחנו נכנסים לחודש פברואר.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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שהחברה   פרויקט  יש  פברואר  אימצנו  בחודש  ובאשכול  שנים,  מספר  לפני  התחילה  אותו למתנסים 

של   הנושא  את  לקחת  בעצם  החודשים,  שאר  מכל  שונה  חודש  הוא  פשברואר  בגלל  שנה.  לפני 

לפרויקט  הכלל.  מן  יוצא  שהוא  כחודש  הזה  החודש  את  ולחגוג  מיוחדים,  צרכים  עם  האוכלוסיות 

קוראים "פברואר יוצא מן הכלל", ובעצם, אגף שירותים חברתיים, אנחנו והחינוך, כבר שנה שנייה  

לחשוב איך אפשר לייצר חגיגה סביב החודש הזה, שבעצם, כמובן, נמשכת לעשייה לאורך כל מנסים  

גם   השנה, אבל לוקחים את החודש הזה כהזדמנות לשים על ראש שמחתנו, להעלות את המודעות, 

רק   ורצינו  שונים,  ברבדים  במועצה,  פנימיים  למידה  לתהליכי  זה  את  לקחת  גם  אבל  הקהילתית, 

 ש המיוחד הזה, קצת בתכנים שאנחנו מציעים לקהילת אשכול.לשתף אתכם בחוד

ילדים של הורים   יכולים לראות, גם שיתוף של סיפורים אישיים של  המיניסייט הזה שנמצא, אתם 

שהפכו לנכים תוך כדי החיים, לא משהו שנולדו איתו. אפשר גם לראות המלצות לתכנים, לסרטים  

ולצפות בהם, אבל גם פעילויות שונות, כמו הרצאת זום של  וספרים שהתושבים שלנו מוזמנים לקרוא  

תושב ניר יצחק, שנפגע בתאילנד ומשתף בסיפור האישי, איך הוא הפך להיות ספורטאי פרה אולימפי  

והשתתף באולימפיאדה, ממש מישהו מכוחותינו, מהקהילה שלנו, גם הרצאה שהולכת להיות לפורום 

וחד של בית לחיים, במטרה גם לעודד יישובים פה, אולי לאמץ הנהגות היישובים, בנוגע לפרויקט מי

 את הפרויקט הזה.  

ונוער, סביב הנושא של צרכים מיוחדים.   גם פעילות שהולכת להיות בכל היישובים, פעילות לילדים 

וגם   עוז,  ניר  עוד תושבת אשכול מקיבוץ  הרצאה גם ספציפית, הרצאה בנושא הספורט. הרצאה של 

ש מבחוץ,  למי  תכנים  מנצור  אסף  התמודדות,  על  שמשתפות  אמהות  של  מיוחדת  מאוד  השגה  ל 

התנדבותי   פרויקט  מהמובילים,  אחד  הוא  שהיום  הסיפור  על  גם  שמשתף  אוהד,  מתושב  שמכיר, 

תוצרת   מחקלאים,  חקלאית  סחורה  שאוספים  אשכול,  תוצרת  ליאורה?  שנקרא,  מאוד,  מיוחד 

 ת לזה באשכול. חקלאית מחקלאים, ונותנים למשפחות שזקוקו

דרייב אין, מופע מיוחד בזום, גם פעילויות בתוך בתי הספר שאנחנו מציעים סביב הנושא של צרכים 

במועצה,  נכים  החניות  כל  את  משלטים  אנחנו  שבעצם  לשתף,  רק  נוסף,  מיוחד  ופרויקט  מיוחדים, 

 –יות, אומרים  בשלט מיוחד. זה בהשראת דובאי, דרך אגב. בדובאי לא אומרים אנשים עם מוגבלו

  –אנשים עם נחישות. ובעצם, אנחנו נתלה את השלטים האלה של חניה לאנשים עם נחישות, לא נחוש  
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לא חונה. אז זהו, זה חלק מהחגיגה הערכית פה במועצה. ליאורה, את רוצה להוסיף משהו? זהו? אז  

   ים. אז תודה.רק נציגי מליאה, היה לנו חשוב לשתף אתכם, ואנחנו נצא בפרסום בימים הקרוב

 

את    גב' דנה אדמון:  מכבדים  שאתם  ותודה  השיתוף,  על  תודה  להגיד  רוצה  אני 

 המליאה בלשתף אותה.  

 
 מידע. 1

 

 יש זמן למידע?    מר גדי ירקוני: 

 

 יש לך שבע דקות.     מר ניר ים:

 

זמן. לא, לא, שבע דקות, אני     מר גדי ירקוני:  יודע למשוך  שבע דקות. אומרים שאני 

א'  ר באמת,  להגיד  שמח    –וצה  ואני  חשוב,  דבר  ממש  שזה  חושב  אני  עכשיו,  אמרה  שמיכל  מה  על 

 שאנחנו נכנסנו לזה בשנים האחרונות.

דבר    זה  בתרומה,  הידידות,  מקרן  שקיבלנו  החדש  האוטו  את  גם  שראיתם  כמו  שבכלל,  חושב  אני 

ים אפשר, אני חושב שהדבר שגם עם כסאות גלגלמאוד חשוב, אוטו להסעת אנשים עם מוגבלויות,  

הזה, להסיע אנשים, הדבר הזה שאנחנו נותנים, בעצם, לאנשים שיותר קשה להם להתנועע ולזוז, את  

ואני   האפשרות להגיע לכל הפעילויות שהם רוצים, שיהיה בזה דבר, ערך עליון, לקהילה כמו שלנו, 

 שמח שאנחנו עושים את זה.

לי קצת לספר בנושא הקורונה. אז בנושא הקורונה, אנחנו, כמו  נושא הקורונה, אני לא יכול להתחיל ב

שרואים במדינה, אנחנו מרגישים גם פה, ואנחנו רואים את זה במספרים, זה עוד לא כל כך מתבטא,  

הסגר,   אף  על  שאנחנו,  בגלל  מתבטא  זה  מצליחים,  לא  אנחנו  היום?  64או    44אבל  היינו  כמה   ?44  

ם ההידבקות היא מאוד מאוד קלה, זה מה שמדאיג אותנו. ההדבקה  חולים, בסגר, ואנחנו רואים שג

 מאוד קלה, רואים ופיזור אדיר, איפה זה קורה בכל היישובים, יש פה אחד שם אחד.
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יש לנו שני דברים שאנחנו נכנסים אליהם השבוע, ובשבוע הבא, השבוע ביום רביעי יהיה עוד, נביא  

רביע ביום  בדיקות,  של  מבצע  פעם  עוד  שכמה  הנה  מקווה  ואני  זה,  את  לפרסם  מתחילים  היום  י. 

שיותר תושבים יבואו, מפני שגם יש לנו יישובים גם צהובים, וזה לא טוב לצאת מהסגר עם יישובים  

שניים, יכול לעבור הצבע לאדום, ואז יש מגבילים את היציאה של האנשים   –צהובים, זה עוד חולה  

 שם, אז כדאי שנעשה את זה.

ז בני הנוער  ודבר שני,  ולעשות כמה שיותר אפשרויות, את  נושא החיסונים, אנחנו הולכים לשכנע  ה 

י"ב ביישובים, גם פה וגם בחלוציות, ששם יש בתי ספר גם,  -, שיתחסנו, כל י"א17שמאשרים מגיל  

ירצו לבוא להתחסן.    80%-המטרה שלנו היא ש נצליח לחסן אותם, הם  מבני הנוער האלה שאפשר, 

ל מה שצריך, חתימה של הורים ודברים כאלה נעשה, אבל שני הדברים האלה,  זה שני  צריך גם את כ

היא כנראה משנה כל   לנו קצת את המגיפה שכמו שאמרתי,  דברים שאנחנו מקווים שתוכלו לעצור 

 פעם כיוון.

שאמרתי, כמו  אף,  שעל  מאוד  מקווה  ואני  אצלנו,  לצערי  גם  במדינה,  רואים  שאנחנו  כולנו    כמו 

עצמנו  מרגישי את  לקחת  צריכים  כולנו  אז  חשק,  ואין  אוויר  ואין  כזו,  קורס  סוף  הרגשת  כבר  ם 

בידיים, בייחוד אנחנו, מובילי העמדות ביישובים, ובמועצה, ולמשוך עוד קדימה כמה שצריך, על מנת  

שבאמת, לא יקרה מצב שבאמת יהיו פה יותר מדי חולים, וכמה שפחות, אתם יודעים, זה מבורך. זה  

 שא הזה. בנו

אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב, היה לנו, אנחנו, אתמול גם לי וגם לאבי, שיחת זום עם מנהל 

מחוז הדרום במשרד החינוך, כל מיני תקציבים של עוטף עזה, קיבלנו עכשיו כארבעה מיליון ₪ לבתי  

ב כל  השנה,  סוף  או  אוגוסט,  עד  אותם  להוציא  פורמאלית,  בלתי  ולפעילות  מכל  הספר  הספר  תי 

 הגזרות וגנים גם, כמובן, והמועצה, ופעילות של המרכז הקהילתי.

לנו   נותן  בהחלט  שזה  חושב  ואני  הזה,  לנושא  מיוחדות  תוכניות  בלעשות  מתרכזים  הם  עכשיו 

א'   של    –אפשרות,  מהנושא  רק  לא  גם  הזאת,  בתקופה  יותר  התקשו  שקצת  לכאלה  מאוד  לעזור 

הביטחוני, מהמצב  גם  ננסה    הקורונה,  שאנחנו  חושב  אני  הקורונה.  של  מהנושא  וגם  ששקט,  אפילו 

לתת גם לנושא למידה, אני מקווה שבתי הספר פה, הם יעשו תוכניות שיוכלו קצת לרכז ולתת לילדים 

שיהיה אפשר, ויחזרו לבית הספר, יותר תמיכה ועשרה, וגם פעילות בלתי פורמאלית, יחד עם המרכז  
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הספ בתי  עם  ויחד  מקווה  הקהילתי,  שאני  כסף  הרבה  בכלל.  וגם  ביישובים,  גם  פעילויות  לעשות  ר, 

 שנדע לנצל אותו נכון, ולהשתמש בו כמו שצריך. 

היום היה לנו, אנחנו בסוף של התב"ע, הייתה לנו היום ועדה מחוזית ערעור, שהגישו לנו,    –נושא דיה  

ת. אני מקווה שהצלחנו שם, אני  אתם יודעים, התנגדויות, גם חיל האוויר, וגם קיבוץ צאלים וגבולו

 זה חיל אוויר מהציפורים, אני מאוד מקווה,  עוד לא יודע את ה...

 

 הם גם הגישו?    גב' דנה אדמון: 

 

 מי?    מר גדי ירקוני: 

 

 חיל האוויר הגישו גם ערעור? בנוסף לגבולות וצאלים?    גב' דנה אדמון: 

 

ומתן מפרך. אני לא רוצה   כן. הם על הציפורים, אנחנו   מר גדי ירקוני:  איתם במשא 

לתת כל כך הרבה פרטים, אבל בסופו של דבר, אני התלבטתי אם להגיד את זה, בגלל שאני נותן, לא 

למכרז,   מלצאת  עכשיו  אותנו  שעוצרת  מה  היא  הזאת,  שהתב"ע  אבל  הפרטים,  את  יודעים  כולם 

בכל האישורים האחר פברואר. אנחנו מתקדמים  יצא באמצע  ים, שנרגיש בטוחים באמצע שכנראה 

פברואר, אני מקווה, אחרי התב"ע, נצא למכרז הבינלאומי, שאני מקווה שגם בתקופה של הבניה, וגם  

זה   לינה, קצת אוכל, קצת הכול. בעצם  ייתן גם דברים קצת מסביב. קצת  לאחר מכן, חוץ מהכסף, 

 מפעל שהולך להיות מאוד מאוד גדול בזמן ההקמה שלו. 

 

 גדי, שאלה קטנה, הסכום מהמדינה אושר? מאה מיליון, או...     ג:מר אמיר פל

 

תראו, הכול בתהליכים סופיים, אבל הכול בביטחון. אתמול היה לנו     מר גדי ירקוני: 

זום עם המנכ"ל, יחד עם השרה. היא לא הייתה בזום, אבל היא נותנת את הרוח הגבית, ובעצם אמרו  

בואו תגמרו  –להם   יאללה,  עוד איזה    יאללה,  ייקחו  כזה,  עוד מסמך  כזה,  עוד מסמך  זה, תהיו  עם 
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 גדול מאוד שנקבל את הכסף.שלושה, בכל מקרה אפשר להגיד בביטחון  –שבועיים 

גם המכרז, אם נצא ועוד אין לנו את ההרשאה, הוא יהיה מותנה בזה שנקבל את ההרשאה, אנחנו לא 

ה. אנחנו עושים עם זה, משקיעים הרבה מאוד  הולכים לשים שם כסף ולסכן את עצמנו בדברים האל

כסף, בגלל שאנחנו לוקחים יועצים לכל דבר, גם יועצי מס, גם יועצי איכות הסביבה. אתם יודעים, 

דרך   או  תאגיד,  כן  אם  לעשות,  תאגיד  איזה  איך  של  נושא  וגם  גדול,  מאוד  צוות  עובדים,  אנחנו 

יודעים הכול, ואנחנו המועצה או זה, פרויקט מאוד גדול, שכדאי לא לטע ות בו, ולא להגיד שאנחנו 

 בהחלט מנסים להתייעץ עם כל האנשים שיודעים. 

היום, למשל, הייתה לנו עורכת דין מהשורה הראשונה בנושא של תב"עות וכאלה הגשות, ואני חושב  

עוד   אבל  בטוח,  שמאוד  מקווה  אני  הזאת,  בדרך  הולכים  אנחנו  מקצוע,  אנשי  עם  אבל  שבזהירות, 

להיות  פ רק  קצת,  עוד  לשלם  ולפעמים  המקצוע,  אנשי  לקחת  דבר  כל  הכול,  יודעים  להגיד  לא  עם, 

 בטוחים, שזה עם אנשי מקצוע שיתנו לנו את ההמלצות הזה.

אני רוצה להגיד עוד משהו בנושא, כבר אמרתי פה, אבל אני רוצה לבקש מכם משהו, זה יצא בימים  

ב לעשות  27.2-הקרובים,  הולכים  אנחנו  האזורית ,  המועצה  של  עסקי  פיתוח  על  שאמרנו,  כמו  זום, 

 אשכול. אנחנו באיזו תוכנית אסטרטגית, יחד עם חברת טרה. 

זה יהיה מחולק לשלושה שלבים, שלב ראשון זה ערב החשיפה הזה, שלב שני יהיו שולחנות עגולים, 

שלישי   מ  –ושלב  לי  חשוב  אותם.  ולבדוק  לנסות  שהחלטנו  הפרויקטים  את  פה  נציג  יש  שאם  אוד 

אנשים שחושבים שיש אנשים בעלי שיעור קומה, או אנשים שחושבים שחשוב שהם יהיו בזום הזה, 

שלחו לי את השמות עם הפרטים, לי או לתמרה, או למזכירות, בגלל שאני רוצה שכל האנשים שיש  

א מכיר את כל להם זיקה, חוץ מכם כמובן, שתקבלו גם הזמנות, עוד אף אחד לא קיבל, אנשים, אני ל

ואני חושב שזה  לנו הרבה עזרה בתהליך הזה,  יכולים לתת  ויש הרבה אנשים שהם בעלי,  האנשים, 

עמדות  יותר  דעות,  יותר  לנו  יהיו  בסוף  מהקהילה,  אנשים  יותר  בו  משותפים  שיהיו  שכמה  תהליך, 

חשוב לי שאם    ויותר הצעות. אז בהחלט, אני אומר את זה עוד פעם פה, זה עוד הרבה זמן, אבל עוד

   מישהו חושב שהוא יודע על אנשים חשובים, אל תתביישו, שלחו לנו, אנחנו...

 

 תגיד בבקשה שני משפטים על זה.   מר אריק דניאל: 
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נייר     מר גדי ירקוני:  נוציא  אנחנו  לדאוג,  לא  גם,  יהיה  אבל  אגיד,  אני  שני...  להגיד 

זו חברה  מסודר על הנושא הזה. אנחנו עושים עם חברת טרה,   כבר שלב ראשון סיימנו, חברת טרה 

איזו   שעשינו  אחרי  לעוטף.  אסטרטגית  תוכנית  ועשינו  עזה,  בעוטף  גם  עבדנו  שאיתה  אסטרטגית, 

הצעה לפרויקטים משותפים עם הפלשתינאים, כמו שאתם זוכרים שעשיתי על כל נושא הגדר, אמרנו  

ההצ את  לוקחים  איך  עכשיו  נראה  ובואו  רציני,  פחות  ובודקים  שזה  אותה,  ומפתחים  הזאת,  עה 

התחיל  שכבר  אחד  מפרויקט  חוץ  צריכה,  אשכול  האזורית  שהמועצה  לפרויקטים  באמת,  אותה, 

הפוטנציאל,   מה  למדו  אשכול,  את  למדו  בעצם  פה  לנו  עשו  הם  קודם,  איתם  בנינו  ואז  להתקדם, 

ועוד שניים,  חקלאות, מים, איכות הסביבה,    –והגענו לחמישה תחומים, שבתחומים האלה   תיירות 

עצות   לתת  ויכול  טוב  שהוא  שחושב  מי  בו.  יתעסק  זה,  אחרי  שולחן,  שכל  העוגנים  יהיו  אלה 

 בחקלאות, מי שחושב שהוא יכול לתת באיכות הסביבה, כל אחד בשולחן עגול הזה.

חלק ראשון יהיה הצעת פתיחה, שאני אגיד כמה    –הקטע הזה יהיה מחולק לשלושה חלקים, אמרתי  

ים בזה, ושם יציג עובד יחזקאל, שהיה מזכיר הממשלה של אהוד אולמרט, מי שזוכר, הוא בעל מיל

החברה, הוא יציג בזום את תהליך העבודה, את תהליך מה הם מצאו על אשכול, ואיך עכשיו אנחנו  

 הולכים לעשות את השולחנות העגולים. זה ערב אחד, שיהיה חשיפה. 

, שכל מי שירצה, יוכל להיות או בארבעתם, או באחד מהם. שם, משם, ילכו, יפתחו ארבעה שולחנות

לפי הנושא, יעלו בפעם הראשונה, יעלו רעיונות, מה חושבים שטוב, שמתאים וכדאי לעשות באשכול.  

 איזה פיתוח עסקי לטובת המועצה. זה יהיה מפגש ראשון.

ובמפגש השלישי, לא אמורים    במפגש השני, ידונו על ההצעות, אחרי שילבנו אותן ויעשו שיעורי בית,

שלושה מפגשים בשולחנות עגולים, יצמצמו את זה לשני ראיונות, או אחד, או    –להיות יותר משניים  

בזה  יש  האם  אותו,  לבדוק  ותתחיל  שולחן,  מכל  תיקח  המועצה  שאותם  מעשיים,  ראיונות,  שלושה 

 ביזנס, או אין בזה ביזנס למועצה.

כלכליים, כמו נגיד דיה, כמו המרלו"ג שבתהליכים, למועצה אזורית    המטרה היא בסוף, לבנות עוגנים

אומרים   שאנחנו  מזה  התחתונה,  בשורה  שמוביל,  מה  מועצה   –אשכול,  כן  המינימאלי,  הסיכון  עם 

צריכה לדעת שהיא לא חברה פרטית, והיא לא יכולה לקחת עסק, וכמו שאנחנו עושים בדיה למשל, 
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ולא אנחנו    לא אנחנו הולכים להיות שותפים פעילים, אנחנו הולכים לדבר על תשלום קבוע שנדבר, 

 נפעיל את זה.

גם פה, כל עסק ועסק, אבל המטרה היא שלמועצה האזורית אשכול, אנחנו מדברים לפחות על ארבע  

רגליים רציניות, כלכליות שצריכות להיות, שאני מקווה שרגל אחת הכי רצינית היום, נוכל לא לוותר  

זו הרגל הממשלתית, שאנחנו אומרים שאי אפשר לבנות  עליה, אבל ש היא תהיה פחות משמעותית. 

 עליה.

היום, אשכול מקבלים בשנה, כחמישים מיליון ₪, אם אני לוקח גם את עוטף עזה לתקציב השוטף  

מיליון, אל תתפסו אותי בדיוק במספר,    45שלנו, את מענק האיזון, ותקציבים שהצלחנו לגייס מאולי  

בואו נביא, הלוואי וימשך, אבל   –מספר שיכול, תוך כמה שנים, לרדת. ואז אנחנו אומרים  אבל זה  

בואו נביא לנו רגל אחרת. הרגל הנוספת זה כמובן הארנונה, שאי אפשר לזלזל בזה, גם על ידי פיתוח  

פה  בשנה  היום   ₪ מיליון  שלושים  גם  היא  הארנונה  תושבים,  יותר  שבאים  זה  ידי  על  וגם  עסקי, 

כמו  באש גיוס כספים,  הנושא של התרומות,  זה  כמובן,  והרגל הרביעית,  ותופחת,  הולכת  והיא  כול, 

שאתם רואים שבכל זאת, הרבה מאוד מבנים אנחנו בונים בזה, אבל בטח שלשוטף קשה מאוד לגייס 

 מזה.

אנחנו,   הזאת.  המהות  את  מובילה  המועצה  של  ההנהגה  זה  אבל  זה,  את  מובילה  הכלכלית  החברה 

מי למש בסוף  להבין,  צריך  אבל  השאלה,  את  לשאול  נכון  וזה  שאלת  הכלכלית,  החברה  בסוף  ל, 

שמוביל את זה באמת, כאילו לא האנשים, אם זה יהיה במועצה או בחברה הכלכלית, זה איפה שזה  

עושים בחברה  והכול  אז את התכנון  להיות משהו קבוע,  הולך  בגלל שזה  לדיה,  כלכלי. למשל  יותר 

ה יכול להיות, עכשיו אנחנו עובדים עם יועצי מס, שהם יגיעו למסקנה שכדאי להעביר את הכלכלית, ז

זה, ושזה יהיה מתחת למועצה, ולא תחת החברה הכלכלית, בגלל שיקולי מס. אז נעביר את זה. אבל  

החברה הכלכלית, היא בעצם הפלטפורמה ששם עושים את כל הפיתוחים האלה. אז זה דיברתי כבר  

 אבל רציתם קצת פרטים. כן? יותר מדי,

 

חושבת    גב' רונית בן רומנו:  אני  כל  קודם  בגלל...  קטן,  למשהו  להתייחס  רוצה  אני 

שגרתיים  לא  ממש,  דברים,  באמת  עושה  שלנו  שהמועצה  אומרת  אני  היא...  המועצה  של  שהעשייה 
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והפעילות   פורמאלי  הבלתי  החינוך  של  בהיבט  בעיקר  הרבה,  שתורמים  רגילים,  בתוך ובלתי 

 היישובים. 

אתה מדבר על הארבעה מיליון שנוספו, ואני מנצלת את זה שאבי פה, כי אני חושבת, שוב, בתור אמא  

 י"ב שלנו.  –שרואה את הדברים, אנחנו מפספסים בגדול דבר שהוא מאוד חשוב, בעיניי, וזה י"א 

 

 את מי? סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

י"ב, החבר'ה שניגשים לבגרויות. ימים שלמים שהם   –א  את כיתות י"  גב' רונית בן רומנו: 

יושבים, מחכים לקישורים לזומים, אין למידה, אין עשייה. יש לנו כסף? בואו ניקח אותו, בואו נבנה 

פרויקט, נוביל את הילדים האלה, ואני לא רוצה סתם מורים, אני רוצה מורה שהוא נלהב ללמד את  

זה מה שצריך. תביאו את הילדים האלה לבחינה בבגרות, שהיא  המתמטיקה לפני בגרות, שיקבל על  

 משמעותית. 

כי מה שקורה היום, באמת, זה פחות מבינוניות. פחות ועצוב לי להגיד את זה, אבל אנחנו מפספסים 

אותם בנקודות, ברגעים הכי קריטיים להם. אני רואה את הבן שלי, והוא ילד מחונן, הוא לא יושב,  

ם לא שולחים את הקישורים, עד הצהריים הילדים מחכים לקישורים, בסוף הוא  הוא לא מסוגל. ה

 אמא, עזבי, אני לא רוצה.  –אומר לי 

המורים בעצמם יש להם קושי, אני רואה את זה גם מהצד הזה, אני מתחשבת גם במורים, דרך אגב, 

בגרות, יבוא אבי, אבל אם יהיו כמה מורים שהם מספיק נלהבים, שהם מוכנים לעשות מרוכז לפני  

שהוא מומחה בזה, יבנה תוכנית עם מנהלות בית הספר, הילדים שלנו מתפספסים פה, בנקודות הכי 

י"ב, הוא לא לומד כלום. וככה הוא הולך לסיים,  -קריטיות שלהם בחיים, הכי קריטיות. הבן שלי ב

 י"א. חבל. -וגם שנה שעברה הוא היה ב

 

ההע  –א'     מר גדי ירקוני:  שאמרת  חשובה  לתוצאה  גם  לה,  ערים  אנחנו  הזאת.    –רה 

שלמידה   שחושב  מי  זה,  את  אומר  אני  שחושב,  ומי  ילדים,  יש  לכולנו  אנחנו  הילדים,  עם  קורה  מה 

בזום זו למידה שיש בה הרבה תועלת, דעתי, לא בתור ראש מועצה ולא בתור איש חינוך, שאנחנו לא  
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מה שאמרת עכשיו, אנחנו בהחלט חושבים על זה.   מצליחים לתפוס שם את הילדים. אבל אנחנו נעשה

 נראה אם נצליח לעשות את זה.  

 

י"א    גב' רונית בן רומנו:  גם  מתחסנים,  הצוותים  הצוותים   –כי  וגם  מתחסנים,  י"ב 

פשוט   מרוכזים.  ימים  בגרות,  לפני  משמעותית  למידה  לקידום  רציני  מהלך  נוביל  בואו  מתחסנים, 

  להוביל פרויקט כזה רציני. 

 

 אנחנו...    מר אבי יאנוס: 

 

 סבבה, אני שמחה לשמוע. ניצלתי את זה שאתה פה, פשוט.   גב' רונית בן רומנו: 

 

הסגר     מר גדי ירקוני:  שיגמר  מקווה  אני  קצת,  לא  ב...  קצת  הכול  את  נעשה  אנחנו 

רואה אני  שאנחנו,  בגלל  הקורונה,  מבחינת  שמותר,  מה  על  נעבור  לא  אנחנו  קל,  יותר  מה   יהיה 

 שקורה. 

 

 לא, ברור.   גב' רונית בן רומנו: 

 

ואומרים     מר גדי ירקוני:  קצת  עוברים  שאנחנו  אנחנו    –ברגע  קצת,  נפתח  בואו 

חוטפים. אני יודע שלא התכוונת, אנחנו חוטפים מהקורונה. אנחנו ננסה לעשות הכול, אבל עוד פעם,  

מזועז שאני  בגלל  הקורונה,  מבחינת  שמותר  ובמה  עושה בזהירות  שהקורונה  רואה  שאני  ממה  ע 

 לאנשים. 

 

אני מסכימה לגמרי, גם אני מזועזעת, אבל אני אומרת, יש לנו מספיק   גב' רונית בן רומנו: 

   מרחבים פתוחים.
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 אין ויכוח בינינו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אחלה, תודה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כמה מילים לדודי.     מר ניר ים:

 

 מוזמנת דורית אלקסיר –עות רצון תושבים שביהצגת סקר . 4

 

 ניר, תעדכן אותנו מי שותף לנו בזום.     דובר:

 

 זה עכשיו, זה היה סודי.      מר גדי ירקוני: 

 

חברת    מר ניר ים: בעלת  שהיא  זו  שהיא  אלקסיר,  דורית  בזום  לנו  שותפה 

ה. לפני זה עשינו עוד שני  "אלקסיר", שעשתה את סקר שביעות הרצון האחרון שעשינו אותו במועצ

ב איתה,  וב  2016-סקרים  טועה,  לא  אני  את  2015-אם  המתכונת.  הייתה  זו  שנים,  לארבע  אחת   ,

 האחרון עשינו השנה. 

אז דורית, שנמצאת פה איתנו, מופיעה על המסך... דורית עברה היום את החיסון השני של הקורונה, 

 ה בזום, אני מקווה שזה יהיה בסדר. נבצר ממנה להגיע, אז אנחנו נאלצים לעשות את ז

 

   שומעים אותי?   גב' דורית אלקסיר: 

 

 שומעים אותך, דורית.     מר ניר ים:

 

להגיע,   גב' דורית אלקסיר:  יכולתי  שלא  מתנצלת  אני  לכולם,  טוב  ערב  סוף.  סוף  אחלה, 
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מה... לצאת  קצת  הזדמנות  באמת  הייתה  זאת  בשבילי  הערב,  איתכם  להיות  רציתי  אני    מאוד 

 מבטיחה לבוא לבקר.  

 

 דורית, רגע...    מר גדי ירקוני: 

 

קרובה    גב' דורית אלקסיר:  הכי  בהזדמנות  ומהאנשים,  הנהדרים  מהנופים  וליהנות 

 שתהיה לי. 

 

 אחת. רק שנייה, דורית, שנייה   מר גדי ירקוני: 

 

 לא שומעים טוב?    גב' דורית אלקסיר: 

 

 אתה יכול להגביר קצת?   עכשיו יותר טוב,   מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו יותר טוב?    גב' דורית אלקסיר: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, אז אני מרחיקה את המיקרופון.    גב' דורית אלקסיר: 

 

 זה בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

גם נאמר, אנחנו עשינו    גב' דורית אלקסיר:  אוקיי. אז אני לא אכביר במילים, כמו שכבר 

תושבים, שזה הישג מאוד יפה, לסקרים בסדר גודל    700במהלך אוגוסט, השתתפו כמעט  את הסקר  

 כזה. 
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בדרך כלל, במועצות אזוריות בסדרי גודל כאלה, כשאנחנו עושים את הסקרים במתכונת של ראיונות  

כמו   משהו  כמעט    300-400טלפוניים,  השתתפו  כאן  הכול,  בסך  מאוד  700משתתפים,  סקר  היה   .

ד רחב על מגוון מאוד גדול של נושאים, שקשורים בהתנהלות הרשות, בשביעות הרצון מעמיק, מאו

 לשירותים שניתנים על ידי הרשות, מגוון מאוד רחב של נושאים, כפי שתראו בהמשך.

ונגישים, אני   אני גם פה לא, מפאת קוצר הזמן, אני לא אכנס לרזולוציות, אבל כל הנתונים זמינים 

ב יפורסמו  שגם  למי חושבת  מדוקדקת  סקירה  ולעשות  להיכנס  ממש  יהיה  ואפשר  המועצה,  אתר 

 שירצה, לגבי הנתונים של כמה השתתפו מכל יישוב, מה האחוזים ביחס לכלל המועצה.

את   פותח  בעצם  זה  הזה,  מהסוג  סקר  עושים  כשאנחנו  מקצועית,  שמבחינה  לומר  רוצה  רק  אני 

שנם היום, זה לא תמיד מסתנכרן בדיוק כמו  ההזדמנות לכל התושבים להיכנס ולהשתתף בסקר, וי

כשאני  שלי  התפקיד  כסטטיסטיקאית,  ואני,  במועצה,  היישובים  של  הנכונות  הפרופורציות  של 

תושבים בסך הכול, זה בעצם ... את המספרים לפי הפרופורציות האמיתיות של   700-מקבלת, נגיד, כ

ן מייצגות את התמונה המועצתית. כך חלוקת התושבים במועצה. כדי לעשות באמת את התשובות שה

אפשר לראות יישוב קטן, בציון יחסית, פרופורציונאלי, יותר גדול מ... יישובים יותר גדולים, שהייתה  

 במיעוט של משתתפים. 

ה... שבעצם,  התשובה  כך  את  לתת  יודעים  אנחנו  מסתנכרן,  בדיוק  לא  וזה  הזה,  מהסוג  מענה  נקבל 

חישובים   של  באמצעים  היו  הנכונה,  המשתתפים  אז  שאתם 18-87סטטיסטיים.  כפי  ותיקים...   ,

 מהאנשים הם נשים.  57%יכולים לראות, 

אני שוב, לא אתעכב על זה, אני כאן, ככה, אני נותנת את הסקירה פה, ככה באמת ממעוף הציפור,  

 כאן אנחנו שאלנו באופן כללי, שומעים אותי?  

 

 מעת ממש, אבל ממש גרוע... דורית. אוקיי, דורית את נש   מר ניר ים:

 

 אני שומעת.   גב' דורית אלקסיר: 

 

זה     מר ניר ים: את  נדחה  אם  העניין.  כל  את  מפספסים  שאנחנו  בתחושה  אנחנו 
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נוכל   לא  אז אנחנו מתנצלים, אבל  פרונטאלית.  לראות אותך  נוכל  ככה,  לזה  נקרא  למליאה קרובה, 

 להמשיך, זה פשוט...  

 

 שומעת אתכם. לא   גב' דורית אלקסיר: 

 

 זה המיקרופון אצלה בבית.     דובר:

 

 אני אתקשר אליה.      דוברת:

 

 תגידי לה שתקנה מיקרופון...    מר גדי ירקוני: 

 

 שומעים אותי? שומעים אותי? עכשיו?   גב' דורית אלקסיר: 

 

 לא, לא, היא לא שומעת. טוב, אז נספיק את סדר היום.    מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו?   קסיר: גב' דורית אל

 

 יש לכם את הטלפון שלה?     מר גדי ירקוני: 

 

 עד שהיא מדברת איתה, דודי, אתה רוצה להגיד כמה מילים?    מר ניר ים:

 

קצרים     מר דודי אלון: דברים  שלושה  אוקיי.  ליישובים,    –כן,  לשלוח  היום  התחלנו 

פ איזשהו  יש  שנקרא, מעודכנת.  מה  חקלאים,  של  רשימה  לנו  של  לארגן  'סימביוזה',  שנקרא  רויקט 

פסולת חקלאית של משרד הכלכלה. עידן אבידן עושה את זה בארץ, מסתבר, שיהיה בן אדם שהוא  

כל חקלאי, וחלק מהם  לנו, שיעבור אצל כל היישובים, ימלא את כל סוגי הפסולת שיש אצל  יקצה 
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נית של משרד הכלכלה. אז  יכולים להימצא להם פתרון, איפשהו במרחב, לא רק שלנו, גם בארץ. תוכ

 נשמח שיהיה שיתוף פעולה מצד היישובים, התחלנו את זה היום.

דבר נוסף, שאני רק התחברתי אליו ממש לאחרונה, שהמועצה, דליה ורננה, את נושא הפלח, שקבעו  

זומים כרגע כמעט עם כל היישובים, כדי להציג להם את הדבר הזה, וחשוב שאנשים ביישובים יקחיו  

ח החצר  בזה  המאחורי  את  משמעותית  פה  שתשפר  המצוינת  לתוכנית  באמת  מחוברים  ויהיו  לק, 

 האחורית של כל אחד.  

 

 ... לעוד יישובים?      דוברת:

 

הוא גם לתושבים עצמם, זאת אומרת, הם הוציאו וביקשו שיפרסמו     מר דודי אלון:

 רלוונטי. –מה שרלוונטי את זה אצל כל יישוב בעצמו, אז כדאי, 

בר שלישי, קצר, כל הנושא של מתחם הבשור, הקמנו לאחרונה איזשהו צוות משותף, במועצה, כדי ד

א' את    -בעצם  להמשיך  וכן  המקום,  בתוך  יש  שכבר  השחקנים  כל  את  להבין  ככה  וגם  להסדיר  גם 

האיזשהו פיתוח, כללי שלו, לצד זה שכרגע בוחנים הבאה של איזשהו שוכר יותר רציני, כדי שבעצם, 

כדי שגם שם  יהי היום את השוק,  איפה שיש  הישנים,  בתי הספר  לכל  מקומי  כלכלי  עוגן  סוג של  ה 

... מסודר, יש מינהלת, עם   יהיה אפשר להרחיב את השימושים, בעיקר בהיבט הקהילתי, ולא... עם 

 ליאורה ומיכל והנדסה וכולם, ועד כאן העדכון.  

 

 יש איזשהו מכרז, משהו?      דובר:

 

 יצא מכרז.    ני: מר גדי ירקו

 

 עוד לא יצא מכרז, יצא בימים הקרובים.     מר דודי אלון:

 

טוב, אני אנצל את ההזדמנות שיש זמן, אני אגיד עוד משהו אחד ואני    מר גדי ירקוני: 
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קצת  שרוצה  מי  הבשור,  מעין  שמכיר,  מי  קצוני,  שדקלה  חושב  אני  לרננה,  מחליפה  בחרנו  אשתוק. 

ה בעין הבשור, לא הבן, הבת. שם יודעים גם מי הבת הבכורה. היא הייתה  רכילות, היא הבת הבכור 

לא   קשר,  קצת  לנו  היה  שם,  עבדה  והתרבות,  הספורט  במשרד  הייתה  היא  שלה,  האחרון  בתפקיד 

 ידעתי שאיתה היה לי קשר, אבל היה לנו קצת קשר איתה.

הלה אותו, בחורה, יש לה ילד  לפני זה, היא הייתה עשר שנים בדימונה, הקימה שם את התיאטרון וני

בת   עדיין,  לידה  בחופשת  היא  כל  38קטן,  ממנה,  התרשמנו  מאוד  הבשור.  בעין  פה,  לגור  חזרו  הם   .

 הוועדה וכל ה... היא מאוד מרשימה. 

אני רוצה בכלל להגיד שהיו לנו חמישה אנשים, בסוף, מאוד מרשימים ומאוד טובים, שהיה לנו, היינו  

נבחרה. דקלה תהיה בפברואר, תבוא יום    בים, וזה מאוד היה טוב. בסוף דקלהצריכים לבחור בין טו

 היא תתחיל את החפיפה, שתהיה כמהלך חודש, עם רננה.   1.3-יום שם, וב –פה 

אני מאוד מחכה כבר שהיא תתחיל לעבוד, אתם זוכרים שנבחר שם גם דרור אפרתי, וביחד יתחילו  

עובד לא  לא שבינתיים  פעם,  עוד  יחד עם האנשים לבנות,  יתחילו מחדש את האסטרטגיה,  ים, אבל 

קצת   עוד  שתיהנה  גדולה,  בהצלחה  באמת  לה  לאחל  לה,  להגיד  רוצה  אני  אז  שם.  לעבוד  שנשארו 

 מחופשת הלידה, ושאחרי זה תהיה לה הרבה עבודה. זהו.  

 

באמת     מר ניר ים: כי  לנו,  השתבש  קצת  הכול  ככה,  חברים.  היום,  לסדר  טוב, 

קצרים תוכנן   ונהיה  עומס  לנו  שיהיה  חשבנו  אבל  חיימסון,  דין  עורך  עם  המקומיים  הוועדים  נושא 

בלוחות הזמנים, בגלל ההצגה של הסקר, אז החלטנו אותו לדחות. אז עכשיו מתברר שאנחנו דוחים  

 גם אותה וגם אותו, אז זה בסדר. 

 

 כל?  אם נהיה ספונטניים ונתקשר אליו, אולי הוא יו   מר גדי ירקוני: 

 

פה,     מר ניר ים: יבוא  שהוא  צריך  פעם.  עוד  להתאכזב  חבל  יעבוד,  לא  זה  לא, 

 פרונטאלית, יענה על שאלות נקודתיות, זה אחרת יהיה פספוס. 
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 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 30.12.20מיום  2020#18אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

 כן, תמיר?  ?פרוטוקול, חברים, האם יש הערות לפרוטוקול   מר ניר ים:

 

מליאה  2בסעיף    מר תמיר בוקובזה:  פרוטוקול  אישור  שאושר  17,  ורשום  טעות  שם  יש   ,

 , זו טעות סופר, לפי דעתי. 17ולא  16פרוטוקול של מליאה 

 

 טוב, מאוד ייתכן, ובטוח ייבדק.   מר ניר ים:

 

 . 17, אושר פרוטוקול 18במליאה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 . 16ורשום פה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, דקה.    מר ניר ים:

 

 . 18-לא, אני יודע מה אושר ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

במליאה    מר ניר ים: עכשיו  אנחנו  למעשה,  אוקיי.  אוקיי,  תשמע,  יודע,  אני 

שנת   של  ב2021הראשונה  התקיימה  האחרונה  ה  ,30.12  -, המליאה  המליאה  זאת  שב18-אוקיי?  ה  , 

 , אתה צודק. אתה צודק, טעות סופר.  21.12-, מה17למעשה היינו אמורים לאשר את פרוטוקול 
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פרוטוקול    מר תמיר בוקובזה:  נוסף,  בהם    17דבר  שדנו  לשינויים  בכפוף  במליאה,  אושר 

 .  18בתחילת המליאה. באתר המועצה, הפרוטוקול מופיע ללא שום שינוי, שדובר עליו במליאה 

 

ככה, בוא נדלג רגע על הטעות, ובוא נקרא רגע את ההחלטה כפי שהיא    מר ניר ים:

מליאה   פרוטוקול  קולות  ברוב  מאשרת  המועצה  מליאת  למעשה,  כך.  אחר  לשנת  17תופיע   ,2020 ,

יוטמעו בו שינויים ותוספות שעלו בדיון שהתקיים. אוקיי, עלו שם , תוך שיכללו ו21.12מיום, למעשה  

 אחד השינויים היה שינוי נוסח של אלי אהרון,  כמה שינויים ותוספות, 

 

עלה   מר תמיר בוקובזה:  המועצה,  באתר  אומר,  אני  לשינויים,  נכנס  לא  בכלל  אני 

הפרוטוקול כפי שהוא נשלח לנו לאישור, לפני המליאה, בלי שום שינוי שדובר עליו במליאה. אני לא 

 נכנס עכשיו לבדוק כל שינוי ספציפי. 

 

 . 17ה מדבר על פרוטוקול את   מר ניר ים:

 

 , נשלח לנו לאישור, ועליו אמרנו שיהיו שינויים. 17פרוטוקול   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון, נכון.    מר ניר ים:

 

 באתר המועצה, עלה הפרוטוקול, ללא שום שינוי שדובר עליו, אוקיי?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 טוב. אוקיי. ייבדק.     מר ניר ים:

 

 סגרנו ישיבה, הייתה הצבעה או משהו. הייתה הצבעה ונסגר.    י: מר גדי ירקונ
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אתה יכול להעלות על הצג את אתר המועצה, ולמצוא בחופש המידע    מר ניר ים:

 ? 17את פרוטוקול המליאה 

 

 ייבדק.    מר גדי ירקוני: 

 

יש אותו באתר, יש לך אפשרות גם להקרין אותו? תעשה את זה רגע.     מר ניר ים:

רוצה פשוט להקפיץ אותו, אם יש לנו אפשרות טכנית, זה יפתור לנו את הבעיה, מה שנקרא, בזמן    אני

 אמת. אוקיי, תמיר, מה עוד? 

 

דיברנו שיירשמו כמה בעד, כמה נגד, כמה נמנעים בכל הצבעה. ושוב,    מר תמיר בוקובזה: 

ום פה אחד, כשזה היה פה  ברוב קולות. אפילו לא רש  –, אין לזה שום אזכור ורשום  18בפרוטוקול  

הלקוני   בנוסח  רשום  אלא  במספר    –אחד,  במליאה  עליו  שדובר  מה  לא  וזה  קולות.  ואני  18ברוב   .

 מבקש שיירשם.  

 

 נוסיף את זה עכשיו, בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 נמנעים, זה קריטי לניהול תקין של ההמשך.  –נגד  –בעד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יה, אנחנו מקבלים, יהיה. בוא נתחיל.  יה   מר גדי ירקוני: 

 

 .  18אני מבין, אבל אנחנו מדברים על פרוטוקול   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בוא,    מר גדי ירקוני: 

 

תוכנית.     מר ניר ים: הייתה  צודק,  אתה  האחרונה,  במליאה  שנייה.  אסביר,  אני 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.1.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 23 
 

ר. אחר כך, אני מודה, אני  את ההצבעה הראשונה שעשינו בסעיף הראשון, עוד הצלחנו איכשהו לספו

לא השתלטתי על הספירה, אבל כמו שאמר גדי, מהמליאה הזו, בכל מקום שתידרש הצבעה, הקולות  

לא  גם  יכולים  נמנעים  כי  יצביעו.  באמת  הנמנעים  אם  נמנעים,  כמה  נגד,  כמה  בעד,  כמה  יספרו. 

 להצביע. אוקיי, אז זה יתפוס מעכשיו, אסון כנראה לא קרה. 

 

החוק     רקוני: מר גדי י זה  משנה,  לא  זה  ויהיה.  החוק,  לא...    –זה  בכלל  זה  ויהיה. 

 אנחנו נתחיל, 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

המספר    מר ניר ים: לזה,  שקוראים  כמו  או  הקוורום,  את  יש  כל,  קודם  תראה, 

להתפזר אמורה  המליאה  בעיקרון  המינימאלי,  למספר  מתחת  יורדים  שאנחנו  ברגע  ,  המינימאלי. 

 אוקיי? 

 

 בטוח? אפילו שהיא התחילה בקוורום?    מר גדי ירקוני: 

 

בגדול,   מר ניר ים: ייבדק.  דין,  עורך  לא  אני  יודע,  לא  באים,   אני  שאנחנו  מה 

בצורה   זה  את  עשינו  לא  פעם  ואף  פעמים,  כמה  זה  על  דיברנו  כי  זה,  על  שנסכים  כאילו,  וכדאי, 

להיום,   נכון  מליאה,  שלמעשה  בפורמאלית,  תשע  18:00-מתחילה  עד  תימשך  שהיא  אפשרות  ויש   ,

 בערב, זאת אומרת, שלוש שעות.

פסיק את המליאה, לא חשוב  אם באמת מה שנמשך מעבר לשלוש שעות, אין חובה להישאר, וצריך לה

שעות, השאלה האם יש מספיק אנשים, או    3-באיזה שלב אנחנו נמצאים. אבל עד שלא מסתיימות ה

 ורמאלית, חוקית, אנחנו נבדוק את העניין הזה.  לא מספיק אנשים, פ

 

 למה אמרת שלוש שעות? שעתיים.     דובר:
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 אתה אומר שמונה ורבע, אם אני זוכר טוב.     מר ניר ים:

 

 אנחנו רוצים להתחיל בחמש.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש נהלים...    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע,    מר ניר ים:

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 תמיר, משהו נוסף?     מר ניר ים:

 

זו הזדמנות להגיד, למרות שאלה שלא פה זה לא    מר תמיר בוקובזה:  ניר.  כן, שנייה רגע 

עוזר, הם לא פה, אז אי אפשר להגיד להם את זה, אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים להקפיד, ואולי  

נוכחות מלאה של קוורום, יש חוק  צריך להוציא על זה איזושהי הודעה מסודרת, בשביל שתהיה לנו  

 שם שמחייב, שחבר מליאה שלא מגיע שלוש פעמים, לא חייב להמשיך.  

 

 ... לראש המועצה.     גב' דנה אדמון: 

 

אז אני אומר, שזה מה שאנחנו צריכים לעצמנו, כדי לוודא שיהיה פה    מר תמיר בוקובזה: 

נוסף דבר  אגיד  אני  כולם.  שיהיו  חשוב  גם  וזה  שחבר מספיק...  מהרעיון,  חלק  גם  זה  שבוועדות,   ,

והחשובה, אבל חשוב   היא בעצם ההתנדבות המרכזית  חובה, המליאה עצמה  לא  נכון שזה  מליאה, 

 שגם זה יהיה. זהו. 

 

 מה זה אומר?    גב' דנה אדמון: 
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 זה אומר שגם אנחנו צריכים לוודא שאנשים באים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ראש המועצה אמור להוציא הודעה ל...   בעיקרון,   גב' דנה אדמון: 

 

, שנמצא כרגע באתר. אם זכור לכם, היה שם 17שנייה, זה הפרוטוקול    מר ניר ים:

נרשמה. דיון קצר   גם  וכאשר, אוקיי? אחר כך בא אלי אהרון עם הגרסה שלו, ככה  על המשפט אם 

הצעת התקציב מילואים  במידה ותובא למליאה לאישור    –זאת אומרת, במקום 'אם וכאשר', נכתב  

אוקיי? זה נושא שהוכנס. אם מישהו זוכר עוד משהו   –א', יהיה סדר עדיפות השימוש ביתרון כלהלן  

שהיה צריך לתקן, שיגיד לי, ואני אנסה למצוא את זה פה בלייב. אוקיי? אבל בעיקרון... שלחו, וזה  

 יי. בסדר. בסופו של דבר, זה נייר, ואומרים שהנייר סובל הכול. אוק

 

 ניר?   מר אריק דניאל: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 אני ראיתי עוד בעיה עם הפרוטוקולים.   מר אריק דניאל: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

מפורסם   מר אריק דניאל:  כבר  הוא  גם  אותו,  מאשרים  עכשיו  שאנחנו  הפרוטוקול 

 באתר. 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 כן.   מר אריק דניאל: 
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 לא.    מר ניר ים:

 

באתר,    מר אריק דניאל:  יושב  כבר  הוא  הפרוטוקולים,  לרשימת  בבקשה  רגע  תחזור 

 לפחות אם היה כתוב עליו, 

 

 העובדת זריזה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לפחות אם היה כתוב עליו 'לפני אישור'.    מר אריק דניאל: 

 

חברים,    מר ניר ים: תקשיבו  תראה,  פרוטוקול.  אין  מתחת,  אחד  רגע,  כנס   דקה. 

התמלול,  את  מקבלים  שאנחנו  בשנייה  אומרת,  זאת  חומרים.  של  פרסום  עם  מתעכבים  לא  אנחנו 

יום   סדר  ראשון.  שלב  לאתר,  אותו  זורקים  פשוט  אנחנו  אותו,  קוראים  לא  אפילו  ברגע    –אנחנו 

מה   לאתר.  נזרק  אותו,  מאשרים  שאנחנו  בדקה  הפרוטוקול,  באתר.  נשתל  אותו,  מוציאים  שאנחנו 

, זה את סדר היום והחומרים, שכמובן היו במליאה, וגם את התמלול, 18ש לנו, ממליאה  שבינתיים י

  –שבאמת הצליח להגיע. אם הוא הגיע לפני יומיים או שבוע, אני לא עד הסוף זוכר, אבל כשהוא מגיע 

 הוא נשתל.

פרוטוקול   את  נאשר  שאם  מניח  באתר.  18אני  יופיע  הוא  מחר  אז  אותו,  נשאר  אם  ות  הער  היום, 

 נוספות? 

 

 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

מספר     מר ניר ים: פרוטוקול  את  מציג  אני  אז  האחרון 18לא.  הפרוטוקול  זה   ,

סופר לאט.2020לשנת   אני  כי  סובלניים,  עכשיו, תהיו  בעד לאשר את הפרוטוקול?  מי  מי   15  .  בעד, 

 נגד? אין מתנגדים. את מתנגדת. 
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 כן...    גב' דנה אדמון: 

 

זהו, רציתי להגיד איזו חצי מילה על מה שנקרא רוח הדיונים. דקה,     ים: מר ניר

 בעד, אחד נגד. נמנעים?  15יש לנו מתנגדת אחת, נכון? 

 

 שניים נגד.     דובר:

 

יכול     מר ניר ים: לא  אני  אז  גבוה,  מספיק  היד  את  מרימים  לא  אתם  נגד,  שניים 

 א מצביעים.נמנעים, האם יש נמנעים? ל לספור, שניים נגד.

 

 לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת.   נגד( 2בעד,  15ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 

 אתה רוצה שאני אגיד משהו על הפרוטוקול?     מר גדי ירקוני: 

 

   אני רוצה להגיד משהו על הרוח של הפרוטוקול.   מר ניר ים:

 

 אין רוח יותר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז בוא, דבר.     מר ניר ים:

 

רוח     ר גדי ירקוני: מ את  לייצג  עמדתי,  לפי  צריך,  לא  הפרוטוקול  חבר'ה,  רוח.  אין 

התקבל  ומה  התקבל  אחת,  בשורה  ההחלטה  מה  ולכתוב  הנושא,  את  להציג  צריך  הוא  ההחלטה, 

 בהחלטה, וכמה הצביעו בעד ונגד, כמו שאמרנו שנספור. זה פרוטוקול כזה, מונע ויכוחים. 
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לשמוע מה היה בדיון, יש לנו את התמליל, שהוא מופיע באתר המועצה,  מי שאחרי זה רוצה ללכת ו

לא   הוא  וגם  ויכוחים,  יפתח  לא  הפרוטוקול  חושב,  אני  וככה,  לתמליל.  שם  להאזין  יוכל  אחד  וכל 

פעם אחת אני אומר משהו אחד, ופעם שנייה אלי אומר משהו אחר, וכן שיקפנו, אלי סתם,    –משקף  

י, או לא שיקפו את הנושא, או כן מה שרוח הדברים שלי. אין בזה חובה,  כן? שיקפו את הנושא של אל

 החלטה.   –אין בזה צורך, לפי דעתי. הצגת הנושא 

 

 אישור תב"רים . 6

 

 אוקיי. תב"רים, בבקשה כבי.    מר ניר ים:

 

בעמוד    גב' כבי שקולניק:  תב"רים  תב"ר  ,  21טוב,  עם  נתחיל  תב"ר 160אוקיי,  זה   ,

להרחבת הגדלה של    תשתיות  קיבלו  עצמו,  והיישוב  השיכון  בידי משרד  זה  המימון  גבולות,  היישוב 

 ? אתה רוצה גם פה שנספור את כולם?  160אלף ₪, מי בעד להגדיל לתב"ר  214

 

 זה לא רצון שלי, לא להתבלבל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה זה אין ברירה?    גב' כבי שקולניק: 

 

 אין ברירה.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא רצון שלי, אני לא רוצה כלום.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז מה?   גב' כבי שקולניק: 
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, לספור את כולם ולרשום מה היה. זה לא  54החוק מבקש על פי סעיף    מר תמיר בוקובזה: 

 תמיר רוצה, תמיר לא רוצה כלום. 

 

  ואם אין מתנגדים, אז אי אפשר להגיד הוחלט פה אחד?  גב' כבי שקולניק: 

 

נגד, זה מה שדורש   מר תמיר בוקובזה:  גם. כמה בעד, כמה  כי צריך להגיד כמה היו  לא, 

 החוק. 

 

 שנים פה, עבדנו לא לפי החוק, אוקיי.   12חבר'ה, אני   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה אני אעשה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.   מר ניר ים:

 

הי  גב' כבי שקולניק:  את  תרימו  בעד?  מי  מי אוקיי,  סופרים.  גמרנו,  היד,  את  תרימו  ד. 

 בעד? ותחזיקו, זה הרבה. 

 

 מי נגד? אפס. נמנעים? אפס.      מר ניר ים:

 

 אוקיי, פה אחד.    גב' כבי שקולניק: 

 

  תשתיות להרחבת יישוב גבולות. – 160בעד( לאשר את תב"ר   18): הוחלט פה אחד  החלטה

 

פוץ בריכת השחייה בגבולות. אנחנו בעצם , זה שדרוג ושי1099תב"ר    גב' כבי שקולניק: 
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₪, זה סתם, זה מה שנשאר, בסופו של דבר, אחרי הביצוע. סליחה,  906מחזירים פה לקרנות המועצה 

-מיליון ₪, מפני שכשהקמנו את התב"ר, הייתה השתתפות היישוב ב  2.5סליחה, אנחנו מחזירים גם  

השתתף,    2.5 שהיישוב  מה  דבר,  של  ובסופו   ,₪ במיליון  רק  השתתפנו  אנחנו  בעצמו,  ביצע  -הוא 

. מי  1099נשאר, בסופו של דבר. אז זה השינוי בתב"ר    906-, כמו שהוחלט, חצי מיליון ₪, ו499,094

  בעד שינוי?

 

 בעד. מי נגד? אפס.   19   מר ניר ים:

 

 נגד אפס, אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  שינוי  את  לאשר  ברית   -גבולות    –  1099בעד(  ושיפוץ  שדרוג 

 שחיה מחוממת ובריכת פעוט. 

 

אנחנו?    גב' כבי שקולניק:  איפה  אני 1236תב"ר,  בחלוציות.  שחיה  בריכת  זה  אוקיי,   .

כתבתי הסבר למליאה, שלחנו אותו. הייתה התחייבות של המליאה כבר לפני כמה מליאות, להשתתף  

 וציות. בבריכת השחייה של בני נצרים, של החל

את   לקחנו  השחייה,  בריכת  לטובת  הלוואה  לקחנו  לא  דבר  של  בסופו  הלוואה,  לקחת  רצינו  בזמנו, 

ההלוואה לטובת המתקנים הסולאריים, והחזרנו מהתב"ר של המתקנים הסולאריים לקרנות, מיליון  

סוף    וחצי ₪. את המיליון וחצי ₪ האלה, אנחנו מציעים עכשיו לתת לחלוציות. הם הגיעו לשלב של

ביצוע, זאת הייתה ההתחייבות, שזה יהיה הכסף האחרון, והם עכשיו בישורת האחרונה של הקמת 

 הבריכה. כן, בבקשה?  

 

 זה היה מותנה במהלך שלהם במה שיגיע.      דובר:
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 כן, כן, זה הסוף.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא הסכום שלנו, המענק, לא המעק,     דובר:

 

 מה שלהם.  התרו  גב' כבי שקולניק: 

 

 התרומה.     דובר:

 

 כן, כן, הגיע, אולי תרחיב רגע, תגיד כמה מילים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא צריך.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא צריך?   גב' כבי שקולניק: 

 

 הבעלות של הבריכה היא של המועצה, או פרטית?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נחנו נותנים, הבריכה היא פרטית. א  גב' כבי שקולניק: 

 

 אבשלום היא לא בבעלות פרטית.    גב' דנה אדמון: 

 

 היא בבעלות של היישובים.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אבשלום היא לא בבעלות פרטית, אבשלום היא בבעלות המועצה,    גב' כבי שקולניק: 

 ק. ואנחנו נתנו לוועד האגודה של אבשלום זיכיון, אני לא יודעת איך קוראים לזה בדיו
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 ועדת הקצאות.     גב' דנה אדמון: 

 

להפעיל את הבריכה. הבריכה בשלומית היא בריכה פרטית, והמועצה,   גב' כבי שקולניק: 

למרות שהיא פרטית, אנחנו ממליצים למליאה לאשר את הסכום הזה, מפני ש... האמת שכבר אושר, 

 אבל לאשרר אותו שוב עכשיו בתב"ר. 

 

 ישרנו,  אנחנו א   גב' דנה אדמון: 

 

 עוד שאלות?   גב' כבי שקולניק: 

 

כן, כי האישור של המליאה עמד בכפוף לזה שזה מתוך הלוואה. כרגע     גב' דנה אדמון: 

 זה יוצא מהקרנות של המועצה. 

 

נכון, אבל אני הסברתי כרגע, שאנחנו הסבנו את ההלוואה לסולארי,    גב' כבי שקולניק: 

 לארי מקרנות המועצה, מיליון וחצי, בשביל לתת לבריכה.  ולקחנו מהסולארי, מקרנות, היה בסו

 

לקחת    מר גדי ירקוני:  אמורים  שהיינו  אחד  כסף  כספים,  בשני  שינוי  פשוט  עשינו 

הלוואה, שמנו בסולארי, והוצאנו מהסולארי את הכסף שהיינו אמורים לשים מהקרנות, ואותו אנחנו 

שום שינוי, לא הוספנו כסף ממקום אחר, או משהו.    נותנים במקום זה, לחלוציות. זה אותו דבר, אין

מההלוואה,  לבריכה  ללכת  אמור  שהיה  והכסף  לבריכה,  הולך  לסולארי,  ללכת  במקום  הזה,  הכסף 

  הולך לסולארי, בגלל דברים שיותר קלים לנו בביצוע, זה הכול. 

 

 ?  לפה שובלמה זה מגיע    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו לא הקמנו את זה פעם  יכים להקים את זה בתב"ר.  כי אנחנו צר  גב' כבי שקולניק: 
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זו הייתה החלטת מליאה, אבל לא הוקם התב"ר. אנחנו חייבים החלטה על הקמת   קודמת בתב"ר, 

 התב"ר. 

 

 רגע, תושב מועצה שהוא נאמר... יוכל להגיע לשם לעשות מנוי?     מר אמיר פלג:

 

 כן, בוודאי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא.    ון: גב' דנה אדמ

 

 שאלו,    גב' כבי שקולניק: 

 

 שאלתי את זה בהנהלה, ולא הייתה תשובה.      דובר:

 

זכותך לשאול את כל השאלות. אני    –אני מבקש, אמיר, אני חושב, א'     מר גדי ירקוני: 

כולו   שינוי  עושים  שאנחנו  בגלל  שהיום,  חושב  אני  לא,  עכשיו  אנחנו  היה,  כבר  הזה  הדיון  אומר, 

 פרופר... נושא פיננסי, לא כלכלי, סליחה, חשבונאי. לא צריך לפתוח את הדיון עוד פעם,   ,כלכלי

 

 אני לא פותח דיון, שאלתי שאלה מאוד פשוטה.      מר אמיר פלג:

 

 אני לא יודע,    מר גדי ירקוני: 

 

 האם,     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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 למה לא?     דובר:

 

 כן, כן, כן, כל מי שיעשה. תראה... אני מעריך, אני אגיד לך יותר מזה,     מר גדי ירקוני: 

 

 גברים,   –בתנאי שזו הפרדה נשים   גב' כבי שקולניק: 

 

 אם אתה תעשה מנוי, ואתה תבוא ביום של בנות, לא יתנו לך להיכנס.     מר גדי ירקוני: 

 

 ברור, נו ברור.      מר אמיר פלג:

 

 מה...  אז אין,   מר גדי ירקוני: 

 

 יבקשו אישור שהיית במקווה.     דובר:

 

 לא, לא, לא, בואו לא נעשה. אמיר, אני חושב שלא תהיה שום בעיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

? אוקיי, להצביע  1236אוקיי, אז ניגש להצבעה. מי בעד השינוי בתב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 פר? הם הצביעו, אתה דילגת על דנה ו...  חברים, להצביע ניר, אתה סו

 

 בעד, מי נגד?   17   מר ניר ים:

 

 יש מתנגדים?   גב' כבי שקולניק: 
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 האם יש מתנגדים, ירימו את היד, אפס.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    17:  הגבלת  את  לאשר  שחייה    –חלוציות    –  1263בעד(  בריכת 

 ליישובים. 

 

נחלות. חצי מיליון    70-תכנון תשתיות ופיתוח ל  –אוהד    –  1274תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 ? ₪1274 של היישוב. מי בעד תב"ר 

 

שעושים,    מר גדי ירקוני:  מהראשונים  אחד  זה  וחבר'ה,  התב"ע,  נגמרה  סוף  כל  סוף 

 אחרי ה... 

 

 בעד.  18   מר ניר ים:

 

 י. אוקי  גב' כבי שקולניק: 

 

 האם יש מתנגדים? אפס.     מר ניר ים:

 

 תודה. נמנעים? תודה.   גב' כבי שקולניק: 

 

ל  –אוהד    –  1274את תב"ר  בעד(, לאשר    18: הוחלט פה אחד )החלטה ופיתוח   70-תכנון תשתיות 

 . נחלות
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מימון שיפוץ חדר מורים בשחר אשכול, מה שהיה פעם    –  1275תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 ?1275ול. זה כסף של משרד החינוך במלואו, מיועד לזה. מי בעד תב"ר ניצני אשכ

 

, האם יש מתנגדים? אין  18בעד. כי מרב הצטרפה, לפני זה היה רק    19   מר ניר ים:

 מתנגדים, אפס.  

 

 אין מתנגדים. הוחלטה   גב' כבי שקולניק: 

 

 שחר אשכול  –חדר מורים מימון שיפוץ  - 1275בעד(, לאשר את תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

₪.   40,000חישוף צמחייה, תב"ר של משרד הביטחון,    –  1276תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 מי בעד? 

 

 מה זה? סליחה,     גב' דנה אדמון: 

 

תקציבים   גב' כבי שקולניק:  לזה  נותנים  הם  הגדרות,  לאורך  צמחייה  חושפים  הם 

ל זה לא מגיע כתב"ר, הפעם זאת הייתה הדרישה, מיוחדים. הם רצו שנקים את זה כתב"ר, בדרך כל

 אז אנחנו מקימים את זה.ז.. 

 

 בעד.   19אוקיי, מי בעד?    מר ניר ים:

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 האם יש מתנגדים? אפס.     מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 25.1.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 37 
 

 

 חישוף צמחייה. – 1276בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 קיי. תודה רבה.  או  גב' כבי שקולניק: 

 

 תב"רים מאחורינו? תפקידי סגן ראש המועצה.     מר ניר ים:

 

 אין שאילתות?     דובר:

 

 לא הכנו אותן.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אין שאילתות.     מר ניר ים:

 

 אה, אין שאילתות, סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש שאילתות שאני הגשתי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא קיבלתי.     :מר ניר ים

 

ישבנו עליהם בדיון, בשיחה. יש שאילתא, שתי שאילתות, אחת נפתרה   מר תמיר בוקובזה: 

ודיברנו   שישבנו  דיה,  אתר  לגבי  ואחת  לספור.  והמספורים,  ההצבעות  לגבי  היה  זה  הטכנית,  ברמה 

 והכול, אבל זו עדיין שאילתא. 

 

 אבל דיברנו.     מר גדי ירקוני: 
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 תראו, שנייה לפני,     מר ניר ים:

 

 שוב, למיקרופון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

נכון,     מר ניר ים: הדיבור.  רשות  את  לך  אתן  אני  שאתה...  לפני  זה,  לפני  דקה, 

לא  שאילתא,  של  תוכן  לא  הוא  התוכן,  שאילתא.  היא  שלו  שהכותרת  משהו  אלינו  העביר  תמיר 

וד מספר לא קטן של היבטים. לאור זה, הזמנו  בסגנון, לא בכמות השאלות, לא במפרט שנדרש, לא בע

שהיה  מה  כל  את  לדעתי,  לו,  הסברנו  חופשית,  שיחה  ואני,  תמיר  דודי,  גדי,  איתו  ישבנו  תמיר,  את 

 הסבר, אנחנו ראינו בזה משהו שמספק. צריך לתת 

לעניין,   קצרה  שאלה  שאילתא,  בסגנון  זה  את  שיהיה  גמור,  בסדר  וזה  שאילתא,  רוצה  תמיר  אם 

 ה קצרה, תשובה עניינית, וכולה, וככה העסק צריך להתנהל. תשוב

 

הצהרות   מר תמיר בוקובזה:  לא  קצרות,  ענייניות,  שאלות,  מספר  להכיל  יכולה  שאילתא 

ולא שום דבר נוסף, וזה מה ששלחתי, אני אעלה את זה שוב, כי אם שאלתי חמש שאלות, כי זה מה  

יהיו חמש שאלות בשאילתא, ואין שיקול דעת, אם    שדורשת השאילתא, כדי להבהיר את העניין, אז 

השאילתא.   על  להשיב  וצריך  השנייה,  המליאה  זו  מליאות,  שתי  עברו  לא.  או  השאילתא  על  לענות 

השנה,   צאלים  לקיבוץ  בתשלום,  האתר  של  ההפעלה  והעברת  דיה,  אתר  בנושא  הייתה  השאילתא 

שזה גם חלק מהשאלות, הופעל האתר על  לאחר שבשנים האחרונות, שאני אפילו לא יודע כמה שנים,  

ידי צאלים, למרות שזה אתר של המועצה, ולמרות שזה נכס כלכלי ששייך לכל התושבים, ומעולם לא 

הועברו תמלוגים, למיטב ידיעתי. אבל שוב, זו אחת השאלות, האם הועברו התמלוגים למועצה, ואם  

 לא, למה. 

עוד המון,  לא  הזה,  בעניין  שאלות  המון  כספי    ועוד  זה  הבהרה.  שצריכות  הזה,  בעניין  שאלות  כמה 

ציבור, זה לא משהו שלי אישי, ואני חושב שזה שהיינו בשיחה והבהרנו את העניין ברמה הטכנית, לא  

 פותר שום דבר ברמה המהותית. 
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תמיר, אין לי ויכוח איתך, אני לא מתווכח. אם השיחה, שאני חשבתי     מר גדי ירקוני: 

 שאלות בשבילך, שהיא ענתה על ה

 

 דבר למיקרופון.     מר ניר ים:

 

 –סליחה. אם השיחה שאני חשבתי שביצענו, והיא ענתה, לא שאמרת     מר גדי ירקוני: 

אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אבל שהיא נתנה לך את התשובות, שאני אתן גם פה, חשבתי שזה 

סיפק אותך. אם אתה רוצה שזה יבוא תשובה בשאילתא לכל חברי המליאה, כתוב, אז אנא כתוב את  

 ובישיבה הבאה, נכון ניר?   זה עוד פעם לניר. אנחנו חשבנו שזה סיפק. אם לא, יש נוהל, תכתוב אותו

אני לא יודע אם... לחברי המועצה כבר סיפרתי את אנחנו נענה על השאלות האלה לכל חברי המועצה. 

 זה בעל פה, אז לא היה לי עוד משהו לחדש, יותר ממה שאני סיפרתי לכם בעל פה. 

 

בסדר גמור. זו פעם שנייה שעולה עניין ברמה האישית, גם כבי העלתה    מר תמיר בוקובזה: 

אם אני רוצה שיספרו. ולא, זה לא אני רוצה. ואם ענית לי תשובה לגבי העניין הזה,    –את זה ואמרה  

ולא עם צאלים,   זו לא תשובה שהיא ברמה האישית שלי, כי זה לא עניין אישי שלי, לא עם המועצה

כולם   לא,  או  טובות  היו  הן  אם  משנה  לא  תשובות.  וקיבלתי  ציבורי,  משהו  זה  אלא  דיה.  עם  ולא 

מוע את התשובות האלה, כי זה של הציבור, וזה לא שלי. וזה לא נכון להתייחס לזה ברמה צריכים לש

 אתה קיבלת תשובות. לא, התשובה היא צריכה להיות ציבורית.  –האישית ולהגיד 

 

ב'    –א'     מר גדי ירקוני:  לבוא    –קיבלתי.  לרבקה  מותר  אחד,  בדבר  מסכים  לא  אני 

ניר   אגיד לה  לשאול אותי שאלה, במייל, את  ואני  רבקה, האם זה בסדר שתבואי אליי   –שאילתא, 

לשיחה ונדבר על זה. והיא תגיד לי כן, ואם היא תגיד לי כן, אחרי זה אני לא... עכשיו אני כבר אשאל  

אם את רוצה שאני אענה לכל חברי המליאה, או מספיק שאני נתתי לך תשובה. אני מצפה, אבל יכול  

טימי, שאם מישהו בא להיפגש איתי, או מישהו שאל את השאלה, זה לא להיות שאני טועה, וזה לגי
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מעמיקה  שיחה  שעה,  של  תשובה  ונתתי  אותו,  מעניין  באמת  שזה  בגלל  אלא  לקנטר,  סתם  בשביל 

 בנושא, חשבתי שעניתי על הזה, וזה לא חייב לעניין את השי מה שעניתי לך בנושא של דיה. 

ויכוח, אני אענה. אבל אני לא חושב  אבל אם אתה רוצה שאני אעבוד לפי הפ רוטוקול, אין לי בכלל 

שהפרוטוקול, אני חושב שקודם כל אמרתי איך אני עובד עם אנשים. אם בן אדם מתעקש, ואני לא  

 בא להתווכח, אני אקיים את החוק. 

 

לגבי  : רוויטל דג'אווי בן יעקב העניין  את  לחדד  ההזדמנות  את  לנצל  רציתי  רק  אז  גדי, 

שתיים  שאילתות הן  שאילתא  בהצגת  המטרה  ושתיים    –.  מידע.  קבלת  להעלות    –אחת,  או  להציף 

 בעצם לידיעת חברי המליאה, ובהמשך לציבור, נושאים שכנראה לא ידועים לכולם. 

כמו   ברגע,  כשאנחנו,  כי  במקום.  לא  כתוספת,  בסדר  זה  לשיחה  אני  לזמן  שאם  ברגע  אמר,  שתמיר 

 תשובה פרטית, אני שולחת לו בווטסאפ.   רוצה לשאול את ניר שאלה ולקבל

 

 לא, זה מה שהיה במייל, זה לא היה דווקא ,    מר גדי ירקוני: 

 

 או במייל, לא משנה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אבל אין לי ויכוח איתך.     מר גדי ירקוני: 

 

מקו : רוויטל דג'אווי בן יעקב שיש  חושבת  לא  אני  אז  שאילתא,  של  כותרת  שיש  ם  ברגע 

 לפרשנות אישית כבר, אלא זה צריך... 

 

שלפחות     מר גדי ירקוני:  חושב  שאני  לך  אומר  אני  להיות,  חלק  90%יכול  יודע,  לא   ,

בוא לשיחה אישית אצלי במשרד, לא    –מהאנשים פה לפעמים שואלים שאילתא, ואם אני אגיד להם  

א יגיד בסדר, והוא אחרי זה לא  בגלל של כבוד, אלא בגלל שאני רוצה לענות לך יותר מפורט, אז הו

 יהיה צריך את התשובה לכל חברי המליאה. 
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אבל יש כאלה שככה, וכאלה שככה. אני מהיום אשאל, אבל אין לי ויכוח, אני מהיום אשאל בסוף, 

אם את רוצה שאני אביא את זה לכל חברי המליאה, או שהתשובה שנתתי לך בעל פה, מספיקה. מה 

 זה מה שיהיה.   שאותו חבר מליאה יחליט, 

 

 סגור.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

את    מר ניר ים: הבאה,  למליאה  זה  את  נביא  אנחנו  הנושא,  של  לסיכומו 

התשובות. אבל אני באמת מבקש, בלי שום קשר, שאילתא זו שאילתא, צריך לפתוח את הפרק הנכון  

ששאילת להבין  צריך  שאילתא,  בנויה  איך  לראות  צריך  לנבחר,  עמדה,  במדריך  קביעת  לא  זו  א 

נושאים. שאילתא, יש לה כללים מאוד ברורים,    15שאילתא זו לא העברת ביקורת, שאילתא זה לא  

על  שאמונה  המועצה,  והנהלת  שלה,  בכללים  לעמוד  מתבקשים  שאילתות,  שמעלים  המליאה  חברי 

ים לפי  משחק  –מתן התשובה לשאילתא, גם היא מחויבת לתת את התשובה שלה. אבל אם משחקים  

  הכללים. אנחנו מתקדמים.

 

 תפקידי סגן ראש המועצה. 7

 

ראש המועצה. טוב, תפקידי סגן ראש המועצה נחלקים,   תפקידי סגן   מר ניר ים:

אחריות,   ותחומי  תפקידים  זה  הראשון,  הסעיף  סעיפים.  לארבעה  נחלקים  פה,  שמוצג  בדף  לפחות 

 .  28אנחנו בעמוד מספר 

ודם בוועדות המועצה, אחר כך החלפת הסגן הקודם בהנהלות תאגידים,  אחר כך יש החלפת הסגן הק

 ובסוף זכויות חתימה. 

אני מניח שכולנו קראנו את שורת התפקידים שאנחנו חושבים שצריך להטיל על דודי, בתפקידו כסגן  

 ראש המועצה. האם יש למישהו הערות, תוספות? כן, חנניה. 
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התפקיד, פירטתם את כל האחריות של הסגן. לא    אני חושב שבהגדרת   מר חנניה אווקרט: 

פירטתם אף נושא אחד, אף מילה אחת על הסמכויות שלו. אי אפשר לקיים תפקיד כזה, בלי להגדיר  

 מה הסמכויות, של בעל תפקיד בכיר כזה. שאלה ראשונה.

, לא  איך האחריות מתחלקת בין אגף, מחלקה, רכז, ומחזיק תיק? אני חושב שאנשים  –שאלה שנייה  

יכול  כי אחרת הוא לא  ברור להם על מה מדובר. אבל הנושא העיקרי, זה מה הסמכויות של הסגן, 

 למלא את האחריות שלו.  

 

מה הכוונה, מה הסמכויות? מה הבעיה? הנה, זה הסמכויות שלו, זה     מר גדי ירקוני: 

 סמכויות, מה זה לא סמכויות? 

 

 ת. אף מילה אחת על סמכויו   מר חנניה אווקרט: 

 

תסביר לי למה, אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין, תסביר לי    מר גדי ירקוני: 

 מה זה סמכות.  

 

 אם האחריות של הסגן,    מר חנניה אווקרט: 

 

רוצה     מר גדי ירקוני:  אני  מתנגש,  לא  סתם,  אני  סמכות?  זו  החקלאות,  תחום  ניהול 

 להבין. 

 

אחרי  מר חנניה אווקרט:  שזו  הזה? כתבתם  בתפקיד  להחליט  שלו  הסמכות  מה  אבל  ות. 

 מה הסמכות? 

 

 יכול לקחת, מה, כל החלטה שהוא    מר גדי ירקוני: 
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 הוא צריך לקבל ממך את האישור?   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 על כל החלטה הוא צריך לקבל ממך אישור.    מר חנניה אווקרט: 

 

 חלטות.  לא כל הה   מר גדי ירקוני: 

 

 אז ש...   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, אבל,    מר גדי ירקוני: 

 

 אי אפשר בלי להגדיר סמכויות.   מר חנניה אווקרט: 

 

חושב,     מר גדי ירקוני:  גם  ושהוא  חושב  שאני  חושבים,  שאנחנו  החלטות  תקשיב, 

אוד מהותית,  ולפעמים אנחנו לא חייבים להסכים, שהן החלטות בעלות דרגה, או משמעות, מאוד מ

 מותר לראש המועצה גם להתערב וגם להגיד את עמדתו.

בסופו של דבר, יש היררכיה, אבל מצד שני, ברגע שאני נותן למישהו לנהל משהו, אני לא נכנס לו כל  

 יום למה שהוא עושה. 

  עכשיו, אתה שואל אותי מה מותר לו, מה אסור לו? קשה לי להגיד איפה הגבול, אין דבר כזה. אצלך, 

 תגיד לי אתה, אני אומר לך, שאני ניהלתי, לא כמוך, אבל ניהלתי כבר ארגונים. 

ראש  אם  עכשיו,  הנבחר.  בסוף  הוא  מועצה,  ראש  גם  רוצה,  שהוא  שלב  בכל  להתערב  זכותו  מנהל, 

שתהיה  רוצה  אני  בתפקיד.  תועלת  שום  לו  אין  אז  לו,  יתערב  יעשה,  שהוא  ושעל  צעד  כל  המועצה, 

אני חושב שדודי יכול למלא תפקיד מצוין, אני חושב שאנחנו יכולים לעבוד טוב,   תועלת בתפקיד שלו,

 וככה אנחנו הולכים לעבוד ביחד.



 אזורית אשכול מועצה 
 25.1.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 44 
 

עכשיו, זה נכון שיכולים להיות דברים, אני לא רוצה, אין לי דוגמא עכשיו, אוקיי? שאני עכשיו, אתה  

רכז   הוא בא לקבוע את הסמכויות של  באנו,  הנה,  בא,  הוא בא לשאול  יודע מה? שהוא  החקלאות. 

אותי מה דעתי על הדף שהוא עשה, אם אני חושב שצריכים להוסיף משהו, להוריד משהו, בגלל שזה 

 משהו, בדרגה ראשונה שאני קורא לו, בשינוי הארגון.

אנשים   יש  שהוא,  כמו  הזה,  לנושא  אישורי  את  אתן  שאני  שיצא,  לפני  מצפה,  שאני  משהו  זה  אז 

ושה  מתחתיו,  אני  במחלקות  עליה,  אחראי  שהוא  במחלקה  תפקיד  הגדרת  לעשות  ילך  מישהו  וא, 

 מצפה ממנהל האגף שיבוא לדודי, וישאל אותו מה דעתו על אותו הדבר.  

יכולים   אנחנו  יודע,  אתה  נתתי.  אחת  דוגמא  זהו,  האגף.  מנהל  מעל  הסמכות  בסוף,  שהוא,  בגלל 

 שזאת המטרה שלך. להתקשקש על זה המון, אבל אני חושב 

 

נושא.    מר חנניה אווקרט:  בכל  תפקיד  בעל  לכל  אחריות  גבולות  יש  טועה.  אתה  גדי, 

נושא.   בכל  להתערב  רשאי  מעליו,  כממונה  אתה  שלו.  התחום  זה  הזאת,  הגזרה  עד  הזאת,  מהגזרה 

לו   ויש  הכיוונים,  מכל  הזה  לצד  עד  הזה  מהצד  התייעצות  לו  יש  לפה,  עד  מפה  הזה,  בתחום  אבל 

 בגזרה שלו. הדברים האלה צריכים להיות מוגדרים.  סמכויות להחלטות 

 

 צריך להגדיר מה הסמכויות. אי אפשר בלי להגדיר,    מר חנניה אווקרט: 

 

תראו, כל אחד, אולי זה עניין של סמנטיקה, לפחות אני אגיד איך אני     מר ניר ים:

 דברים.רואה את הדברים, לא בהכרח זה צריך לתפוס לגבי כל אחד איך הוא רואה את ה

אז   אחריות,  שניתנת  מקום  בכל  אומרת,  זאת  סמכות.  לבין  אחריות  בין  מוחלטת  זהות  רואה  אני 

 ניתנת, במקביל, גם סמכות. אחרת, 

 

 לא מוגדרת.   מר חנניה אווקרט: 
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רגע. אחרת לא ניתן לקיים את האחריות, בלי הסמכות. זאת אומרת,     מר ניר ים:

אחד לצד השני. ולכן, בכל מקום שאפשר להחליף את המילים, זה  המונחים האלה, הם הולכים ביחד,  

 הכול בסדר. 

בכל מקום שאפשר להחליף את המילים, זה הכול בסדר. להחליף את המילים אחריות בסמכות, או 

אם    –סמכות באחריות, זה שני דברים מקבילים, שאחד לא יכול לחיות בלי השני. אז בוא נאמר ככה  

חבר'ה, נתתם לי אחריות, ולא הענקתם לי סמכות, אז    –ן, מישהו שבא ואומר  היה בא מאיזשהו כיוו

באמת, יש לו את כל הלגיטימציה, לא לעשות את מה שנדרש ממנו, אוקיי? אבל זה לא ככה בחיים.  

 נתנו סמכות. כך את זה כמונח אחד, אחריות = סמכות. –נתנו אחריות? 

 

צה לבוא לשאול או לפתור בעיה בתחום תיק  אני, כתושב המועצה, רו  מר חנניה אווקרט: 

 עסקים קטנים, או תיק בריאות. 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

מי    מר חנניה אווקרט:  למי?  שלו?  לתיק  המחלקה?  למנהל  האגף?  למנהל  בא?  אני  למי 

 מקבל את ה... מי נותן את התשובות לשאלות האלה, ובסמכותו לקבל החלטה.  

 

 ך איך אני מצפה? אני אגיד ל   מר גדי ירקוני: 

 

אני, רגע, אני אגיד לך איך היית מציע לך לנהוג. היית מציע לך לנהוג,    מר ניר ים:

נגיד, בתור דוגמא, את אגף   ניקח,  זה קודם כל, כמובן, לפנות באופן טבעי למי שנוח לך לפנות. אם 

נכון להיום. יש מי שמנהל אותה,    איכות הסביבה, בוא ניקח את זה כדוגמא, יש לאגף הזה מנהלת, 

מי  ויש  המועצה,  ראש  סגן  שזה  הזה,  התיק  כל  את  שמחזיק  מי  את  יש  המנכ"ל,  להיום  נכון  שזה 

 שיושב מעל הכול, שהוא ראש המועצה.

אוקיי?  מיניסטריאלית,  סמכות  לזה  נראה  תיק,  מחזיק  אסביר,  אני  לעניין,  בהתאם  עכשיו,  אוקיי, 
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שיכול להיכנס, אני יודע מה? מירי רגב בתחבורה, יכולה  מדיניות. זה מחזיק תיק. כמו שיש היום שר  

הוא  בהכרח  לא  משרד,  מקבל  לכיסא,  מכיסא  מדלג  שר  אבל  והמדע,  הספורט  במשרד  כמו  להבין, 

ולכן  קובע את המדיניות,  כן  הוא  קובע את המדיניות.  כן  הוא  האיש המקצועי במשרד שהוא, אבל 

 מחזיק תיק, זה בהחלט קובע מדיניות. מנכ"ל,  

 

 נתת דוגמא לא טובה, לא מבינה לא בזה ולא בזה.    מר חנניה אווקרט: 

 

מבצע,    מר ניר ים: לא  אומרת  זאת  דואג,  אוקיי?  מבצע,  זה  מנכ"ל  משנה.  לא 

 שהאגף יתפקד, ויתפקד נכון. מנהל האגף, דואג שהאגף יבצע. זה הסדר.מנכ"ל דואג 

א נוגע, אפשר לפנות, תלוי למי רוצים. אם זה  עכשיו, בהתאם לגודל העניין, למהות שלו, למקום שהו

עניין, נגיד, שהוא מפגע תברואתי כזה או אחר, טבעי לפנות ישירות למוקד, או למנהלת האגף. אם זה  

משהו בתחום של תפקוד האגף, אז טבעי לפנות למנכ"ל. אם זה משהו בתחום, בכלל, מדיניות האגף, 

ות למי שמחזיק את התיק הזה, כי הוא רואה את הכול  או רוחב הגזרה שהאגף הזה תופס, כדאי לפנ

 מלמעלה. זאת החלוקה.  

 

איכות    מר חנניה אווקרט:  ועדת  הסביבה,  איכות  אגף  מתעסקים  הסביבה  באיכות 

באיכות  מתעסק  כן  גם  הוועדה  ראש  יושב  החקלאית,  בוועדה  המועצה  סגן  המועצה,  סגן  הסביבה, 

 , בלי שיש תחומי אחריות וסמכות. הסביבה בצד החקלאי, אינסוף של שרשראות

 

אני חושב שהצלחתי להגדיר בדיוק את תחומי האחריות של כל אחד    מר ניר ים:

 בשרשרת הזאת. נכון שיש שרשרת, 

 

 חנניה,    מר דודי אלון:

 

 אבל בלי סמכות.    מר חנניה אווקרט: 
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לפקח     מר ניר ים: כולל  אחד.  לכל  סמכות.  יש  למקומו,  אחד,  לכל  הבודד  יש 

שמסתובב בשטח, גם לו יש סמכות, למנהלת האגף שלו יש סמכות מסוימת ולמנכל יש סמכות אחרת, 

 ולסגן, ועד ראש המועצה. כל אחד יש לו גזרה,  

 

 למה היא לא מוגדרת כמו אחריות, הסמכות?    מר חנניה אווקרט: 

 

ביניהן.    היא מוגדרת כמו אחריות. שתי המילים האלה, אסור להפריד   מר ניר ים:

 הן שתי מילים מקבילות, הולכות ביחד, משלימות, חופפות.

 

 אחריות שווה סמכות.   –למטה תרשום, למטה בסוף   מר חנניה אווקרט: 

 

 סגרנו, מבחינתי סגרנו.     מר ניר ים:

 

,אתה    מר דודי אלון: עכשיו  ולבן.  שחור  פה  אין  אחד,  מפשט  אגיד  רק  אני  חנניה, 

גדול המון וייעצתי    מנהל ארגון  ליוויתי  נגיד  ניהלתי את הארגון שלי גם כמה שנים, בוא  שנים, אני 

אומרים   תמיד  בצבא  בסוף,  סמכויות.  אחריות,  ניהול,  סוגי  של  רחב  מגוון  שראיתי  ארגונים  בהמון 

שאחריות לוקחים ולא מקבלים, ובסופו של דבר, יש אגפים, שכולנו מכירים אותם פה, שהרזולוציה, 

אותה, שלי, צריכה להיות הרבה יותר קרובה, ומה שנקרא, אקטיבית, ויש תחומים, ככה אני תופס  

 שהרזולוציה צריכה להיות יותר ממעוף הציפור, ופחות יומיומית.

לעבוד    –א'    –בסוף, הגישה שלי אומרת, דרך אגב, זה קשור לא לתחומי אחריות, בסוף המטרה היא  

נכון שאתה מטפל בדברים מסוימים שאתה רוצה לקדם,  בשיתוף פעולה בכל תחומי החיים, ולא... זה  

בכלל   וחשובה  טובה  היא  המעורבות  וכן  רוחבי,  שנקרא,  מה  שהוא,  זה ארגון,  בסוף  שני,  מצד  אבל 

 תחומי החיים, כי הכול בסוף משיק להכל.  

העס לכל כי  משיק  וההנדסה  להנדסה,  משיק  והפלח  לפלח  משיק  והתברואה  לתברואה,  משיק  קים 
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אני הייתי מציע לך, לבחון במעשים, במהלך הדרך, תוצאות. ולסמוך על זה שיש הנהלה,    דבר אחר.

 או הנהגה, נבחרת, במבחני התוצאה, אחר כך. פחות חשובה הסמנטיקה, ככה אני רואה את זה.  

 

נושאים   מר חנניה אווקרט:  אילו  ויבדוק  השנה  בסוף  יבוא  כשהמבקר  יעילות,  חוסר  זה 

 תובת למי לפנות. כי לא מוגדרת הסמכות. לא בוצעו, לא תהיה כ

 

 אה לא, אשמה זה ראש המועצה רק.    מר דודי אלון:

 

 לא, זו מילה גדולה, יפה מאוד.   מר חנניה אווקרט: 

 

מהות,     גב' דנה אדמון:  על  שמדובר  זה  פה,  להבהיר  מנסה  שחנניה  שמה  חושבת  אני 

סמכות לפעול, ללא אישור מראש המועצה.  האם באמת סגן ראש המועצה לוקח אחריות, וגם יש לו  

ראש   האם  מהותית,  היא  השאלה  מסוימים.  בתחומים  מלאה  סמכות  חנניה?  מדבר,  אתה  זה  על 

 המועצה משחרר את הניהול של התחומים האלה, לטובת סגן ראש המועצה, זאת השאלה המהותית.  

 

ע    מר דודי אלון: נלך  בואי  שלי,  שמהצד  לך  אגיד  אני  כן.  קרדינאלי,  לשיטתי  דבר  ל 

שינוי הפיגורה שעומדת באיזשהו תחום מסוים. אני חושב שזה דבר שהוא מספיק משמעותי וחשוב, 

 שהוא צריך להיעשות לא רק על מי שמחזיק את הסמכות של אותו תחום, אלא בשיח יותר מכובד.  

 

ישהו ברור, אנחנו לא מדברים על זה שאתה תרצה שיתוף פעולה, או מ   גב' דנה אדמון: 

אחר ירצה שיתוף פעולה, או סיעור מוחות על זה. אלה דברים שהם ברורים, ולגיטימיים, אנחנו לא 

האם יש סמכות מלאה לפעול בתחומים האלה,    –מדברים על הסיטואציות האלה. אנחנו מדברים על  

 לסגן ראש המועצה, זאת השאלה. 

 

ד לך את זה הכי פשוט והכי לא אז בואי אני אגיד לך את זה. אני אגי   מר גדי ירקוני: 
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ולהתערב בכל מה שהוא חושב. אם הוא יחשוב שבכל דבר הוא  נעים. לראש המועצה מותר לשאול 

צריך להתערב, אז גם לדודי אין מה לעשות פה, וכנראה גם לאגפים לא יעבדו כמו שצריך, ולא יעבדו  

 טוב עם ראש המועצה. 

אנ סחור,  סחור  נלך  לא  בואו  הסיפור,  כל  משהו  זה  חושב  שאני  מדויק,  הכי  הדברים  את  אומר  י 

זה, אני אבוא ואשאל אותו. אני לא בא לשאול  ולמה הוא עשה את  שהייתי רוצה לשאול את דודי, 

 אותו כל דבר מה הוא עושה. זה מעניין אותי, אבל אני נותן חופש פעולה.  

 

 הוא עושה. השאלה היא אם הוא צריך לשאול אותך על כל דבר ש   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, הוא יודע שלא.     מר גדי ירקוני: 

 

 יפה. אז עכשיו, הסמכות... אני חושבת שכולנו...     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, ואני חושב שזה גם לוקח זמן לאנשים ללמוד לעבוד ביחד.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא אמר שהוא... יחכה לפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

 צריך להצביע על זה.    מר גדי ירקוני: 

 

של    מר ניר ים: הזה  בהקשר  להעלות  רוצה  שמישהו  נוספים  עניינים  נצביע. 

 תפקידי הסגן?   

 

 שיהיה לו בהצלחה.      דוברת:

 

 שיהיה לו בהצלחה. מי בעד לאשר את רשימת התפקידים שמוצעים?     מר ניר ים:
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 דודי, אתה מאשר?     גב' דנה אדמון: 

 

 בעד. מי נגד? אין מתנגדים. אושר.  21יפה מאוד,  ,21   מר ניר ים:

 בעד( לאשר את רשימת התפקידים שבסמכותו של סגן ראש המועצה.   21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ניר, על זכויות חתימה צריך להצביע לחוד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 טוב,    מר ניר ים:

 

ו  גב' כבי שקולניק:  להגיד, שבעלי זכויות החתימה של צריך להצביע בפני עצמו, ולחזור 

הם   חתימה    –המועצה  וכל  המועצה,  וגזברית  המועצה  מנכ"ל  המועצה,  ראש  סגן  המועצה,  ראש 

נדרשת, כל חתימה לפחות במסמכים פיננסיים, נדרשת חתימת גזברית המועצה, עם אחד מהשלושה.  

ורך דין יכתוב לנו אותו. אבל זה חשוב, אנחנו לא הכנו את הנייר, אני מצטערת, אבל יש נייר כזה, שע

 צריך שהמליאה תאשר את זה. 

 

 אז אנחנו,    מר ניר ים:

 

 אז תביאי את זה,     גב' דנה אדמון: 

 

 תביאי את זה למליאה הבאה.     מר אמיר פלג:

 

 . ףלא, אני לא רוצה, חסרה לנו זכות החתימה, זה כן דחו  גב' כבי שקולניק: 
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 ט.  אז תחזרי על זה פשו    דובר:

 

 לא צריך.    מר ניר ים:

 

אותו?   מר חנניה אווקרט:  מחליף  הסגן  המועצה,  ראש  של  בנבצרות  או  בהיעדרות  האם 

 תוקף מלא? 

 

 זה לא קשור לזכויות הצבעה, אל תשאל אותי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 התשובה היא כן, זה הסעיף,    מר דודי אלון:

 

 ה. יש בטח בספר כתוב את ז    מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודעת, זה לא קשור לזכויות הצבעה, אלה זכויות חתימה.   גב' כבי שקולניק: 

 

ות החתימה, האם יש למישהו הערה? אין סיבה להביא את  בעניין זכוי   מר ניר ים:

 זה, 

 

 מה היא אמרה? לא שמענו כי היא הייתה בלי מיקרופון.     דובר:

 

ה שלא הבאנו, אבל אני אומר שאנחנו  היא אמרה דבר כזה, היא אמר   מר ניר ים:

מארבעה   להיום,  נכון  מורכבת,  הכול  שבסך  החתימה,  מורשי  רשימת  את  להביא  נדרשים  לא  גם 

שאנחנו   במליאה,  פה  שאנחנו  החלטה  לקבל  יכולים  כן  אנחנו  האנשים.  אלה  גודל.  סדר  אנשים, 

לסגור אפשר  ולכן,  בסדר.  וזה  החתימה,  מורשי  לרשימת  דודי  את  בוא    מוסיפים  תראה,  הכול.  על 

 נאמר ככה, 
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   זה מחייב שתי חתימות.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שתי חתימות.     מר גדי ירקוני: 

 

 כל דבר מחייב שתי חתימות.   גב' כבי שקולניק: 

 

בגדול, יש רק דבר אחד שיכול לחייב את המועצה, אוקיי? לחייב, על     מר ניר ים:

לחייב את המו דין. מה שיכול  כל  כל שאר הקשקושים שכל פי  זו חתימה של מורשה חתימה.  עצה, 

עובד מועצה יכול לרשום על דף כזה או אחר, משפטית, לא מחייב את המועצה. מה שכן מחייב, זה  

עם   על הסכם  בנקאית,  על העברה  צ'ק,  על  על מה,  ולא חשוב  לא,  או  זכות חתימה חתם  בעל  האם 

 יב את המועצה משפטית.  ספק, על הסכם שכירות, לא משנה מה, זה מחי

 

 וראש המועצה רשאי לבטל את זה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה, חתימה של שניים?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה פתאום, איך הוא יכול לבטל?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

הקודם,   מר חנניה אווקרט:  הסגן  של  ההחלטה  את  ביטלת  איך  השתתפות    אז  לגבי 

 בהסעות הילדים?  
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 של מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 הסעת ילדים,   מר חנניה אווקרט: 

 

 הוא לא קיבל אותה כדין,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא היו שם שתי חתימות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא לא קיבל אותה כדין.     מר גדי ירקוני: 

 

 ה לא קיבל אותה כדין? מה ז  מר חנניה אווקרט: 

 

הפוכה.     מר גדי ירקוני:  החלטה  הייתה  כדין,  אותה  קיבל  ברורה  לא  החלטה  הייתה 

 של ראש המועצה לפני.  

 

 יש כללים, בואו, חבר'ה, זכויות חתימה זה דבר ש... בואו נגיד ככה,     מר ניר ים:

 

 לא, עזוב את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

מ   מר ניר ים: כולנו  אוניברסאלי,  כמעט  שהוא  דבר  זה  מעולמו.  אחד  כל  כירים, 

 דני ברזילי בקיבוץ מגן ולא חשוב איפה.  סטנדרטי, קיים בכל ארגון, גם אצל 
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 בעיקר.    מר דני ברזילי: 

 

נתעכב     מר ניר ים: לא  בואו  חתימה,  זכויות  מגן.  בקיבוץ  ברזילי  דני  אצל  בעיקר 

 על זה, כי זה טריוויאלי.  

 

לחברי    זה: מר תמיר בוקוב מהפרוטוקול,  כחלק  ישלח  עצמו  שהמסמך  מבקש  רק  אני 

 המליאה. 

 

 המה?    מר ניר ים:

 

ייכנס,    מר תמיר בוקובזה:  שדודי  אחרי  המתוקן,  החתימה  זכויות  אישור  המסמך, 

 שישלח, יפורסם פשוט.  

 

 אין בעיה, נפרסם ואתו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 דר, אוקיי, זה בסדר, זה בס   מר ניר ים:

 

 שישלח.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אחרי    מר ניר ים: להיום,  נכון  החתימה,  זכות  בעלי  אלה  מי  כמובן,  כן,  זה 

 שאישרנו את דודי, אם נאשר אותו, יכנס לחלוטין. לגמרי, כל ה... 

 

 אישרנו אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

בר   מר ניר ים: אנחנו,  עכשיו  בנפרד.  הצבענו  לא  עוד  אישרנו,  נצביע  לא  שותכם, 
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 . מי נגד? אין מתנגדים.  20בנפרד על מתן אישור זכות חתימה לדודי, מי בעד? בבקשה, תרימו את היד, 

 

 . רבקה הצביעה מאוחר יותר. 21   גב' דנה אדמון: 

 

 , נגד? אפס. 21בעד    מר ניר ים:

 

 ן ראש המועצה.  בעד( לאשר את מתן זכויות החתימה למר דודי אלון סג 21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מי כל הזמן ביחד?    מר חנניה אווקרט: 

 

 תמיד הגזבר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 גזבר, ואחד משלושתם?    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אנחנו משתדלים, זה לא חובה, כן?    מר גדי ירקוני: 

 

של     מר ניר ים: זה  האזורית,  במועצה  האחריות  מי  של  שאלת  אם  הגזבר.  בסוף 

 אוקיי? בוא, לא דודי, לא גדי ובטח לא אני.  

 

 אש"ח(  850חלוקת תקציב מפעל הפיס ). 8

 

יצאנו    850. הנושא של  10סעיף     מר ניר ים: אלף ₪ מפעל הפיס, זה דבר שאנחנו 
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איזשהו מדרג העדפות, שכלל האם  לנו  היה  לצערי, אבל  פה,  לא  לנו  יש  ליישובים,  איתו קול קורא 

+, האם הוא יישוב קהילתי או לא, כאילו, נקרא לזה איזשהו סוג של אפליה מתקנת,  7היישוב הוא  

יישובים, שיקבלו כל אחד את    6אומרים את זה. ולאור זה, אנחנו למעשה בחרנו במסגרת הזו, בחרנו  

חלקו, על בסיס הצעות שהם ביקשו, שכמובן, עמדו בתנאי הסף הראשוניים, אני מדגיש, בתנאי הסף  

ים של מפעל הפיס. לא בהכרח, כמעט בוודאי שלא כולם יגיעו לגמר, כי זה מסלול מכשולים. הראשוני

שחלק  להיות  מאוד  ויכול  אחרת,  ולא  והככה  האישורים  ההיתרים,  רמת  עד  זה  אומרת,  זאת 

 מהיישובים לא יצליחו לממש את הזכות הזאת שניתנת להם.

 

 עם הכסף?  אם הם לא מממשים, אז מה קורה   מר תמיר בוקובזה: 

 

אז הכסף מתגלגל. תיכף אנחנו נגיע לקטע הזה. גבולות ביקש מתקני     מר גדי ירקוני: 

מסלול   בונה  אליהו  תלמי  שעשועים,  גן  משדרג  ניצן  שדה  ישיבה,  פינת  שיקום  ביקש  צוחר  הצללה, 

 נינג'ה, צאלים משפץ מועדון, ואבשלום מפתח שביל הליכה ביישוב. 

 

 ולה...? אני יכ  גב' כבי שקולניק: 

 

בני    מר ניר ים: יישובים, הגישו  עוד מספר  עכשיו, הגישו, במסגרת הזאת, הגישו 

המועצה,    –נצרים, חולית, מבטחים, נווה, עמיעוז, פריגן, שלומית ותלמי יוסף, ואנחנו אומרים ככה  

שאחד  בהינתן  פרויקטים.  קיום  לצורך  לתושבים  יפנו  השרון,  בסיוע  ההנדסה,  אגף  באמצעות 

העברת הפר את  לבחון  שוב,  הוועדה  תתכנס  שהיא,  סיבה  מכל  לפועל,  יצא  לא  שנבחרו,  ויקטים 

 התקציב ליישוב אחר, זה מה שיקרה. 

 

 ניר, אני רוצה... כבי, תגידי.    מר גדי ירקוני: 

 

שנים.    גב' כבי שקולניק:  הרבה  לדי  מחזיקים  הם  האלה  שהמענקים  להגיד  רוצה  אני 
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ת שצריך  לא  זה  אומרת,  שלוש  זאת  כלל  בדרך  אותם,  לסיים  שנה  ובמקרים    –וך  שנים,  ארבע 

 מיוחדים, אפילו יותר.  

 

לשלוש    מר תמיר בוקובזה:  הוא  המענק  של  לא    –התוקף  זה  אומרת,  זאת  שנים?  ארבע 

, לצורך העניין?  2024-, אלא יכול להסתיים הפרויקט, לא משנה איזה מהם, ב2021-צריך להסתיים ב

 בלי להיכנס, 

 

בעיקרון, אנחנו לא אוהבים את זה, וגם מפעל הפיס לא אוהב את זה,    בי שקולניק: גב' כ

תוך    –וגם כל הגופים האחרים שמממנים אותנו. אבל בפועל, עד היום לא הגבילו אותנו, לא אמרו לנו  

 כך וכך אתם צריכים לסגור, אז אנחנו לא סוגרים. אם יבואו ויגידו, אז אנחנו נסגור. 

 

 אבל כשנותנים כסף,    בזה: מר תמיר בוקו

 

יותר   גב' כבי שקולניק:  שאפשר  כמה  לבצע  כדאי  לקחת,  כדאי  כסף,  כשנותנים  אבל 

מהר. אבל אני רוצה גם להגיד, שגם אם נקבל את ההחלטה פה עכשיו במליאה, שלא ירוצו, אל תרוצו  

לפנות למפעל הפיס, ליישובים, תגידו להם לצאת לעבודה, כי יש פה תהליך. צריך להקים תב"ר, צריך  

 לקבל הרשאה, להקים תב"ר, ורק אחרי זה אפשר.  

 

 הקריטריון של,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כל יישוב לפני ביצוע, צריך לעבור אצל כבי.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

ליישוב   מר תמיר בוקובזה:  יועבר  הכסף  יתבצע,  שלא  פרויקט  של  הסוף,  של  הקריטריון 
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 אחר. מי קובע שהפרויקט לא יבוצע, אם יש לנו טווח של ארבע שנים קדימה כדי לנצל את הכסף?  

 

 תעזוב את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

ויגיד    גב' כבי שקולניק:  יישוב  יבוא  אם  הפעיל.  הצוות  אני    –אנחנו,  התחרטתי,  שמעו, 

 לא רוצה, אני רוצה למשהו אחר. לא יודעת, במהלך העבודה הרגיל.  

 

מתוך   מר רביבו קובי:  קהילתיים,  יישובים  שתעדפתם  דבריך,  בפתח  ניר,  אמרת, 

ולא כל היישובים הקהילתיים קיבלו, למרות שהם הגישו.   איזושהי הסתכלות של הנהלת המועצה, 

קיבלו,  מהם  שניים  אשכול,  אזורית  במועצה  קהילתיים  שהם  יישובים  שלושה  הכול  סך  יש  אם  אז 

 ם השלישי יקבל. נראה לי מן הראוי שג

 

 הם לא שבע פלוס.     דובר:

 

 סליחה?   מר רביבו קובי: 

 

 הקריטריון שהוועדה ראתה הכי גבוה,     מר גדי ירקוני: 

 

 + שהוא קיבל.  7יש גם יישוב קהילתי שהוא לא   מר רביבו קובי: 

 

 לא, רגע, הקריטריון הכי גבוה שראתה המועצה,     מר גדי ירקוני: 

 

אומר    מר רביבו קובי:  רק  אני  ודיון,  שיח  נעשה  שבוא  לומר  עכשיו  בא  לא  אני  רגע, 

שאם מסתכלים על יישובים קהילתיים כאיזשהו גוש אחד, אז מסתכלים על יישובים קהילתיים כגוש 

 אחד. 
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אני אומר עוד פעם, בואו תסתכלו על המהות גם. אם אני זוכר נכון,    מר גדי ירקוני: 

שהוא יישוב קהילתי, קיבל סכום מאוד קטן, הוא    7-האחד בתוך ה  ולא פתחתי את הרשימה, היישוב

 היה צריך שם איזו השלמה, לפי דעתי. 

 

 אלף ₪.   158קיבלו   גב' כבי שקולניק: 

 

אבשלום    מר גדי ירקוני:  לא,  כמה...  לקחו  פעם,  עוד  אומר  אני  אבל  פחות.  חשבתי 

 כמה קיבל? 

 
 אבשלום מקבלים...    גב' כבי שקולניק: 

 

 קיבלו תעדוף.      ברת:דו

 

 אלה שמחוץ לשבע קיבלו... ויישובים קהילתיים קיבלו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 גם היישוב הקהילתי שהוא בתוך השבע, שהוא קיבל,   מר רביבו קובי: 

 

 אני אגיד לך למה, עכשיו אני נזכר, המגרש כדורגל שכחת.    מר גדי ירקוני: 

 

 של מה?   מר רביבו קובי: 

 

 ואת הבריכה.      :דוברת

 

 לא, הבריכה לא קשורה. את מגרש הכדורגל שרצית, את ה...    מר גדי ירקוני: 
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 הסחבק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 סחבק.    מר גדי ירקוני: 

 

 חלק מהיישובים קיבלו,    גב' כבי שקולניק: 

 

חלק מהדברים האחרים, אני רק בא לומר מילה אחת ברורה, ונראה   מר רביבו קובי: 

 לי גם הגיונית, בואו נתייחס למרכזים הקהילתיים כגוש אחד? כי אני חושב, שנייה חברים. 

 

 קובי, עזוב, תעשה לי טובה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא מסכים, אני אגיד את דעתי, קחו את זה, מי שלא יסכים,   מר רביבו קובי: 

 

 לא, אתה לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 ע, מה הבעיה להגיד את דעתי? אבל רג  מר רביבו קובי: 

 

 לא, אני אגיד לך, דעתך נכונה, אבל כמו ביבי, תגיד את כל הדברים.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה אני אגיד את כל הדברים?   מר רביבו קובי: 

 

 כמה בצדק אתם קיבלתם, ואתם הולכים לקבל עוד משהו.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, בסדר,   מר רביבו קובי: 
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 שלא הגיע למליאה.     ירקוני: מר גדי 

 

 יכול להיות.   מר רביבו קובי: 

 

 אז אתה יודע. אז צריכים גם לראות מה מקבלים לכל,    מר גדי ירקוני: 

 

זה    מר רביבו קובי:  למליאה,  פה  עכשיו  שעלה  מה  עכשיו,  אנחנו  שנייה,  בעיה,  אין 

כל הדברים שהיו בעבר ודברים    הנושא הזה. אני מעיר על הנושא הזה. אתה רוצה שעכשיו נפתח את 

 זה לגיטימי.  ?שיהיו בעתיד

 

אתה יודע, זה כמו הבן שלי, שאני קונה לו ... אחרי זה הוא אומר לי,     מר גדי ירקוני: 

 אבא, לא קנית לי ג'ינס.  

 

חברים, בואו שנייה, אני רוצה שנייה לשים את הדברים בפרופורציות.    מר רביבו קובי: 

וגם אמרתי, ואני אחזור ואומר שוב. אני לא בא עכשיו לומר שעכשיו יש לי צורך גם אמרתי בדבריי,  

לעסוק בחשיבה. רק שמתי נקודה, כשאומרים על יישובים קהילתיים שהם עושים בהם חשיבה, צריך 

 לשים את כל היישובים הקהילתיים, בעיניי, באותה מטריה. 

 

 למה?     דובר:

 

זו    מר גדי ירקוני:  די.  בערוץ    חבר'ה,  זה  איך  והיא    2דעתו,  דעתי  זו  שישי?  ביום 

 צודקת, לא? איך אומרים.  

 
 ואני מחזיק בה.    גב' כבי שקולניק: 
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 ואני עומד מאחוריה.      דובר:

 

 אוקיי, זה בסדר, בשלים להצבעה.    מר ניר ים:

 

 זו דעתי והיא קובעת.     מר גדי ירקוני: 

 

 בעד, מי נגד? אין מתנגדים.   19מוצעת? לאשר את הרשימה המי בעד    מר ניר ים:

 
)החלטה אחד  פה  הוחלט  את    19:  לאשר  )בעד(  הפיס  מפעל  תקציב  פי   850חלוקת  על   )₪ אלף 

 הרשימה המוצעת. 

 

 אנחנו נשארנו עם חוק עזר לסלילת כבישים.     מר ניר ים:

 

 ניר?     דובר:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 יז. חילופין במליאה גם כדאי שתכר    דובר:

 

 אני עוד לא מכריז, כי זה עוד לא קרה.     מר ניר ים:

 

 הוא רק נוכח פה?      דובר:

 

 הוא בא לראות.     מר גדי ירקוני: 
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וישב     מר ניר ים: קיסין,  עופר  לו  קוראים  מכובד,  אורח  הוא  לראות,  בא  הוא 

 בשקט, 

 
 לא הבנתי למה הוא לא מצביע.     דובר:

 

 בהצלחה.     דוברת:

 

הוא בא, האמת היא, הוא בא בעילום שם, אבל כבר חשפנו אותו, אז    ניר ים: מר

 זה בסדר. 

 

 זהו? ניר?   גב' כבי שקולניק: 

 
 אישור חוק לסלילת כבישים ומדרכות )עופר, כבי(. 9

 

להגיד     מר ניר ים: רוצה  את  כבי,  ומדרכות,  כבישים  לסלילת  עזר  חוק  חברים, 

 כמה מילים? 

 

 לא, אני יכולה להגיד שחוק העזר הזה, אני גם כתבתי, אני חושבת,    ק: גב' כבי שקולני

 

 ההסבר.   31עמוד    מר דודי אלון:

 

הצורך שלנו בחוק הזה, למקרה ואנחנו נרצה לפתח אזורי תעשייה, או    גב' כבי שקולניק: 

ם, כל  אזורי מסחר, לטובת אנשים אחרים, שיבואו להקים שם כמו אזור תעשייה באבשלום. עד היו

גופים מהסוג  ידי משרד התמ"ת, או רשות מקרקעי ישראל, או  על  אזורי התעשייה שלנו מומנו, או 
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 הזה. 

הדרך אבל יכול להיות בהחלט מצב, שנדרש אנחנו, או שנרצה להקים בעצמנו אזור תעשייה כזה, ואז  

אנחנו שלהם.  המשרדים  את  שם  לבנות  שבאים  מהאלה  היטלים  לגבות  זה  זה,  את  בעיקר   לעשות 

כי  המרלו"ג,  על  כשדיברנו  אבל  הזה,  הדבר  רץ  בערך  שנתיים  איזה  כבר  זה  מיהרנו,  לא  מיהרנו, 

לעשות,   נצטרך  אנחנו  הפיתוח  את  לפועל,  יצא  הוא  דבר,  של  בסופו  שאם,  לוודאי  קרוב  המרלו"ג, 

נוכל לגבות את ההיטלים מהאנשים או מהזכייני ם, או  ואנחנו צריכים שיהיה לנו חוק עזר, שאנחנו 

 הזכיין, שיבואו לבנות שם את המחסנים שלהם. 

על   מדובר  לא  כאלה,  דברים  או  ומלאכה,  ומסחר  תעשייה  לאזורי  עזר  חוק  על  רק  בהחלט,  מדובר, 

 בתים של אנשים, על אזורי מגורים בכלל.  

זהו, הפרוצדורה היא כזאת, שאנחנו החלטנו על הצורך בהנהלת המועצה, אנחנו הכנו תחשיב, חברת  

היועץ  או ג'יגה.  בשם  מחברה  לתחשיב  אישור  קיבלנו  אנחנו  התחשיב.  בהכנת  לנו  עזרה  רבאניקס 

המשפטי שלנו, חיימסון, כתבו את חוק העזר, ועכשיו אנחנו צריכים לקבל את אישור המליאה לחוק 

 העזר. ככה זה עומד. כן?  

 

האריזה  מר תמיר בוקובזה:  בית  את  אשכול?  סופר  את  למשל,  כולל,  זה  ...  האם   ?

 תעשייה...? 

 

זה לא כולל שטחים, זה כולל, בעיקרון כן. אבל זה לא כולל שטחים   גב' כבי שקולניק: 

שהפיתוח שלהם, המימון לפיתוח שלהם, בוצע על ידי גורם ממשלתי. למשל, סופר אשכול, הם באזור  

 תעשייה אבשלום. מי שפיתח את אזור התעשייה אבשלום, זה, 

 

 א שואל על צוחר.  הו   מר גדי ירקוני: 

 

 צוחר.   מר תמיר בוקובזה: 
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יודעת מי מפתח שם, אבל    גב' כבי שקולניק:  יודעת להגיד, אני לא  יכול להיות, אני לא 

, של הפיתוח, מים, ביוב, כבישים יכול להיות שכן. אם אנחנו נדרש לעשות שם את עבודות התשתית

 וכו', אז נוכל לגבות את ההיטלים האלה, כן?  

 

 כשזה באזורי תעשייה.    מיר בוקובזה: מר ת

 

 אזורי מסחר ותעשייה.    גב' כבי שקולניק: 

 

זה    מר תמיר בוקובזה:  את  מגדיר  או  שלב,  בשום  מתייחס  לא  והחוק  החוק,  את  קראתי 

הכביש  את  לשפץ  יחליטו  מחר  העניין,  ולצורך  מסחריים,  לאזורים  או  תעשייה,  לאזורי  שזה 

שהא קהילתי,  כיישוב  שם באבשלום,  להטיל  תחליט  המועצה  המועצה,  של  היא  הכביש  על  חריות 

 היטל כביש, על סמך החוק הזה, והחוק הזה מאפשר את זה. וגם מתייחס לזה. האם, 

 

 יכול להיות שזה יהיה נכון, ויכול להיות שזה יהיה, אפילו, לגיטימי.    גב' כבי שקולניק: 

 

פה להתייחס אך ורק לאזורי תעשייה יכול להיות, אבל כשאת מציינת    מר תמיר בוקובזה: 

 ולאזורי מסחר, זה קצת להטעות את המליאה. 

ואומרים שהוא מתייחס לאזורי מסחר ותעשייה, או שמבהירים   אין בעיה, או שמתקנים את החוק 

 שהחוק הזה חל גם על יישובים קהילתיים, ועל כל כביש, לרבות כביש ביישוב, שהמועצה תממן אותו.  

 

אז מה שתופס זה החוק, לא מה שאני אומרת. אני אומרת מה הייתה    יק: גב' כבי שקולנ

תעשייה   אזורי  פי  על  נעשה  התחשיב,  גם  יהיה  שזה  הייתה  שלנו  הכוונה  שהסתתרה.  שלנו  הכוונה 

משרד   זה  הפיתוח,  שעושה את  מי  היישובים,  בתוך  כלל,  בדרך  ביישובים.  אזורים  לפי  ולא  ומסחר, 

שלם את חלקו בפיתוח, המועצה לא שמה שם כסף, אז היא גם לא  השיכון, בתוספת המתיישב שמ

 תגבה כסף.
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זה הכול, המקומות היחידים שהמועצה גובה, זה מכוח חוק אחר, זה מכוח היטלי ואגרות ביוב, שזה 

 חוק אחר. זה לא חוק בכלל, זה... זה תקנות אחרות, 

 
 אז אני מציע,   מר תמיר בוקובזה: 

 

החוק, מה שתופס, זה החוק הזה. ויכול להיות, שאם זה יתאים אבל    גב' כבי שקולניק: 

לטובת סלילת כביש, כמו בעיר הגדולה, מה עושים בעיר הגדולה? יש להם היטלי סלילה, והם גובים  

 סלילה. אבל פה מדובר על... 

 

 את חוקי העזר לגבי היטלי... וגם את היישום של ...  אני מכיר  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.   קולניק: גב' כבי ש

 

וזה בסדר גמור. ואני אומר שוב שהפרסום, לאורך כל הדרך, התייחס   מר תמיר בוקובזה: 

ויתייחס אך ורק לאזורי  ועוד בהדגשה, לאזורי תעשייה ומסחר, ואני מציע שהחוק ישונה,  אך ורק, 

 מסחר ותעשייה.  

 
 למה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 ר לאורך כל הדרך. כי זה מה שהוסב  מר תמיר בוקובזה: 

 

שאין    גב' כבי שקולניק:  מקום  בכל  היטלים  להטיל  היא  החוק  מטרת  ש,  מה  כי  בסדר, 

 מימון של משרד אחר. זו מטרת החוק.  

 

 אני מבין, אבל זה לא דברי ההסבר לחוק,    מר תמיר בוקובזה: 
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 יכול להיות שבדברי ההסבר, כי אנחנו,    גב' כבי שקולניק: 

 

בסדר, אז אני מציע למליאה שלא נאשר את החוק הזה בצורה הזאת,    מר תמיר בוקובזה: 

 לא נאשר את ההסבר... נתקן אותו, שיחול רק על אזורי תעשייה ומסחר, ולא על אזורי מגורים,  

 

אוקיי, אם אתם רוצים שאני אשנה את דף ההסבר, אני אשנה את דף    גב' כבי שקולניק: 

 ההסבר. 

 
שני   מר ניר ים: כבי  האמת דקה,  עליו,  שחשבתי  בלי  משהו,  להגיד  רוצה  אני  יה, 

איזושהי   או  סוחר,  איזשהו  מגיע  מסחר,  ואזור  תעשייה  באזור  תראו,  מראש.  זמן  מדי  יותר  היא, 

איזושהי על  לזה,  שתקראו  איך  חשוב  לא  העניין,  לצורך  זכיינות,  מקבל  עם    עסקה,  קרקע,  חלקת 

 ה בו, כדי להביא אותו. כבישים ועם מדרכות, ועם כל מה שהמועצה השקיע 

כשאנחנו ניגשים ליישוב קהילתי, ואנחנו מחפשים את אותה ישות שמשתמשת בכביש, וגם אם נרצה  

 להטיל עליה את ההיטל הזה, לא נמצא אותה, אוקיי?

זאת אומרת אין תושב יישוב קהילתי, שיש לו חלק, מסומן לו חלק בכביש של היישוב. ולכן, בהיעדר  

חייב אותו, לא ניתן לחייב. אז ההסבר הוא, לדעתי, הגיוני לגמרי. אם תראה לי מי שאפשר לבוא ול

מועצה,   תושב  יושב  שבו  טעם  מקום  יש  אז  אוקיי?  אותו,  סללה  שהמועצה  כביש  על  הפרטי,  בביתו 

 בטענה שלך, אבל אני חושב שזה לא קיים.  

 

סעיף    מר תמיר בוקובזה:  את  אקריא  אני  ב  2אז  ההיטל2לחוק,  מי  על  תחילת   ,  יחול, 

בעל   נכסו של  כלול  שבו  רחוב, שבעבורם מוטל ההיטל באזור סלילה,  סוגי  או שדרוגם של  סלילתם 

 הנכס, ואשר משרתים, במישרין או בעקיפין, את בעל הנכס. 

כל   על  בעקיפין,  בין  בין במישרין,  הזה,  למועצה להטיל את ההיטל  אחד שדרך  הסעיף הזה מאפשר 

ברת דרך הכביש הזה, כי זה יספיק כדי להחזיק את המילה "בעקיפין". אני הגישה לבית שלו, היא עו

ואז   ומסחר,  תעשייה  אזורי  על  רק  שיחול  אותו  לשנות  הזה,  החוק  את  לאשר  לא  למליאה  מציע 
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 בשמחה, אני אתמוך באישור שלו. לא בצורה הזאת.  

 

לו מימון, לא    ואם מחר בבוקר המועצה תידרש לבנות כביש שלא יהיה  גב' כבי שקולניק: 

 ממשרד השיכון, ולא ממישהו ממשרד אחר, ולא משום גורם אחר, באמצע אבשלום, סתם. 

 

 מצוין, שהמועצה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז מי צריך לממן את זה?    גב' כבי שקולניק: 

 

שהמועצה תאשר את הכביש הזה בנפרד, ולא בחוק, שמיועד לדברים    מר תמיר בוקובזה: 

 פורסם.  אחרים, כפי ש

 

 לא, ואיך היא תגבה את זה מהתושבים?    גב' כבי שקולניק: 

 

הזה   מר תמיר בוקובזה:  החוק  אם  הזה,  הפרסום  אם  זה.  לגבי  בנפרד  עזר  חוק  שתוציא 

 ודברי ההסבר יתייחסו לאורך כל הדרך, אך ורק למסחר ותעשייה, שיישאר שם. 

 

מהדברים    גב' כבי שקולניק:  מקבלת  שאני  היחיד  צריכה  הדבר  שאני  זה  תמיר,  שלך, 

 לשנות את דברי ההסבר.  

 
 או לשנות את דברי ההסבר, או את החוק.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, נשנה את דברי ההסבר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני רוצה לשאול את חברי המליאה,    מר גדי ירקוני: 
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טן, אתה יודע שבכל  נשנה את דברי ההסבר, בכל מקום, אם אתה משפ  גב' כבי שקולניק: 

 מקום כתוב שמה שקובע זה החוק, ולא דברי ההסבר. 

 

ואני מבין את    מר תמיר בוקובזה:  כי אני קראתי את החוק,  זה אני מתנגד,  ובדיוק בגלל 

 המשמעות שלו. 

 
 בסדר .   גב' כבי שקולניק: 

 

כבי   מר אלי אהרון:  כל  אומר,  הכלל  הבנו.  בסדר,  די,  משהו,  להגיד  רוצה  ש  אני 

שהמועצה, לך אני אומר, כל כביש שהמועצה סללה, מה זה לא כולל, לא כולל ביישובים... כמו שפה 

אמרו,  ... קודם כל אני מדבר ברמה התיאורטית, למה ברמה התיאורטית? כי לא קרה מעולם, מאז  

 שאני זוכר את עצמי פה, שבכל התשתיות של היישובים עצמם, המועצה שמה כסף. לא קרה.

תיאורטית, אם המועצה סללה כביש, היא רשאית, על סמך החוק הזה, לגבות  באופן עקרוני,  אבל,  

 היטל סלילה. אין ויכוח, זה לא יקרה, מכיוון שהיא לא עושה את זה. 

דרך אגב, בזמנו, היום אני לא יודע למה הם ביטלו את זה, אבל אנחנו לקחנו על עצמנו אחריות, לא  

מ מתקציב  אלא  שלנו,  למרכז  מהתקציב  על  מע"צ,  מכביש  כבישים,  לשדרג  אחריות  הפנים,  שרד 

היישוב. פעם היינו עושים את זה, היום לא. אבל גם אז, זה לא מתקציב המועצה בא, זה בא מתקציב  

 חיצוני. 

 
לאזורי    מר תמיר בוקובזה:  מתייחס  הזה  החוק  שאם  שאומר,  דבריי  את  מחזק  רק  זה 

 ורי מסחר ותעשייה. תעשייה ומסחר, בואו נגביל אותו לאז

 

רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את חברי המליאה, רגע תנו, אני     מר גדי ירקוני: 

לא מבין ממה אנחנו חוששים. כאילו, בסוף יש חוק, שאם המועצה תרצה, והמועצה זה גם המליאה,  

להפעיל   יבתלהפעיל אותו, היא תוכל להפעיל אותו, ואם היא לא תרצה להפעיל אותו, היא לא מחו
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אותו. זה לא שהיום, נכון? אני לא טועה, כבי, תתקנו אותי, מפני שאני לא קראתי, אתה, תמיר. זה 

לא מחייב שהיום, על כל כביש אני עשיתי, אני חייב לקחת כסף. זה אם אני ארצה, אני אוכל לקחת,  

 נכון?

ו, זה לא משנה אם עכשיו זה  אז זה חוק מאפשר, עכשיו, לא צריך, המועצה זה אנחנו, זה תמיד אנחנ

   אני, מחר זה מישהו אחר, או חברי המליאה. 

 

 אני בעד להגביל את הכוח של המועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בסדר, הבנתי. אני חושב שזה חוק שנותן סדר. ואם לחברי המליאה,     מר גדי ירקוני: 

עושי אני חושב שזו הזדמנות שאנחנו  נשמע...  זה  עוד  אני מבקש, אחרי  יבוא  עוד מעט  עזר.  חוקי  ם 

חוק עזר, ואני חושב שלא בכל יום כדאי לשנות חוק עזר. אם כבר עושים, אותו, בואו נעשה אותו כמה 

שיותר מאפשר לנו. הכי הרבה, אנחנו לא חייבים להפעיל אותו. ולמה כל פעם, עוד שנה, או שנתיים  

 זר? למה? אוי, צריכים את זה, לכו עוד פעם תעשו חוק ע –יגידו 

 

אב   מר תמיר בוקובזה:  בית  כל  על  ישיר  באופן  משפיע  הזה  הדבר  כי  למה,  אסביר  אני 

ובשביל   במועצה.  אב  בית  כל  על  פוטנציאלי  באופן  משפיע  הזה  החוק  פוטנציאלי.  באופן  במועצה, 

ציבורי, דיון  בעניין  לקיים  צריך  ציבורית,  לפחות,  שלי  בראייה  נכונה,  בצורה  יעבור  הזה   שהחוק 

 ושהציבור יהיה חשוף להשלכות שלו. ואין שום בעיה עם החוק הזה באופן עקרוני.

כי   גורם,  מכל  שומע  אני  אליו,  חשוף  שאני  מונח,  הזה  שהחוק  וחצי  חודש  בערך  במשך,  אם  אבל 

נוצר  והוא  תעשייה,  לאזורי  ורק  אך  מתייחס  הזה  שהחוק  הפסקה,  ללא  וביררתי,  וביררתי  ביררתי 

לבתים פרטיים, והיום אנחנו רואים שהחוק הזה כן    השלום, ואין לו שום נגיע  בגלל המרלו"ג בכרם

 יכול לחול בבתים פרטיים, וכן יכול להשפיע בעתיד, ומאפשר למועצה.

אני חושב שהחוק הזה צריך להידחות על ידי המליאה, ולא לעבור בצורה הזאת, לא לפני דיון ציבורי,  

לא דרך להעביר חוקים, כשהפרסום וההסבר של החוק, יהיה ולא לפני פרסום ראוי של החוק. וזאת  

תואם את היכולות של החוק. ולא להגיד, זה רק לגבי אזור תעשייה, רק לגבי המרלוג, כשבפועל החוק 
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עניין   זה  שלו.  החובות  מה  לקבל,  הולך  שהוא  החוקים  מה  ידע  שהציבור  יותר.  הרבה  מאפשר  הזה 

 זה לא עניין אישי שלי בשום צורה.  ציבורי, ושקיפות מלאה מול הציבור, 

 

 אוקיי, אין שום בעיה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הציבור, הרי, לא,     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, בוא נמשוך את החוק, וזהו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

  נכתוב דברי הסבר אחרים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ריך למשוך כל דבר, רגע, חכי. לא צ   מר גדי ירקוני: 

 

 נכתוב דברי הסבר אחרים.   גב' כבי שקולניק: 

 

רגע, קודם כל שנייה, קודם כל בואו נעשה סדר שנייה, תיכף גדי ידבר.    מר ניר ים:

זו הכנסת. מי שמציע את החוקים, זה בדרך כלל חברי   תראו, מי שמחוקק חוקים במדינת ישראל, 

לציבור, כדי לשמוע מה דעתו על החוק, כי אחרת אף חוק  ן. הם לא פונים  הכנסת, נעזרים בעורכי די 

לא היה עובר. הציבור אין לו עניין, לא בחוקים על חניות, ולא בחוקים על ארנונות, בסדר? לכן, מי 

 שמחוקק, זו הכנסת. 

תאשר את החוק הזה, תרצה    –מי שמחוקק במועצה אזורית אשכול, זאת המליאה. תרצה המליאה  

להמ לצאת  תמיר,  מפה,  זכותה.  אחר,  או  כזה  בשינוי  פעם  עוד  אותו  לקבל  תבקש  אלף    16-ליאה, 

 תושבים ולשאול כל אחד מה דעתו, המרחק מאוד גדול. זה לא ישים.  
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זה ממש לא מה שאמרתי, וזה שוב עיוות של הדברים. שקיפות צריכה    מר תמיר בוקובזה: 

ו והציבור צריך לקבל את הפרסומים  ואולי תעלה  להיות,  גם שלחתי הצעה לסדר היום שלא עלתה, 

בצורה   היה  היום,  עד  ההסבר,  ואם  לקבל.  צריך  שהציבור  והדברים  השקיפות  בעניין  בהמשך, 

 או בחוק חדש, שלא הוסבר נכון.  מסוימת, זה ההסבר שאני אתמוך בו במליאה, ולא בהסבר חדש, 

 

 אני רוצה להגיד משהו.     מר גדי ירקוני: 

 

 ההגדרה צריכה להיות תואמת להסבר.     דובר:

 

לא רק שההגדרה צריכה להיות תואמת להסבר, יתרה מזאת, הצורך    גב' דנה אדמון: 

מחוקקים  אנחנו  שלשמו  בחוק  מעוגן  להיות  אמור  הזה,  העניין  מסוים.  עניין  בגלל  עלה  הזה  לחוק 

חרת. לא כולנו נשב פה מחר  אותו. אנחנו לא רוצים לייצר מצב שיש אפשרות למניפולציה כזאת או א

לחוקק   פקוחות,  בעיניים  צריכים,  אנחנו  ארבע.  בעוד  או  שנתיים,  בעוד  או  שנה,  בעוד  או  בבוקר, 

עליו, או מחרתיים   ישב מישהו שאתה פחות סומך  ולקחת בחשבון שמחר, על הכיסא שלך,  חוקים, 

 ישב פה מישהו שהכוונות שלו יהיו אחרות.  

עניין מסוים, הוא צריך להיות מוגדר לטובת העניין    ולכן, אם אנחנו צריכים את החוק הזה לטובת 

אני תומכת   ולכן,  לעניינים אחרים.  אותו  יכולים להסיט  כזה, שאנחנו  פרוץ באופן  להיות  ולא  הזה, 

בדברים שתמיר אומר, ומציעה להידבק לעניין הזה, ולתקן את החוק, ולא את ההסבר. כי לתקן את  

 ירה הזאת. ההסבר, יעשה עוול לאמ

 

אני רוצה להגיד משהו, דווקא את העמדה ההפוכה. אני חושב שברגע     מר גדי ירקוני: 

א'   ואני חושב שנדייק אותו. זה לא    –שהולכים,  אני מסכים שכנראה ההסבר שלנו היה לא מדויק, 

קשור עכשיו, ההצבעה לא צריכה להיכשל בגלל הסבר כזה או אחר. אני אסביר איך אני רואה את  

 החוק הזה. 
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חודשיים,    -א' עוד  המרלוג.  בשביל  באמת  הזה,  החוק  את  צריכים  יש,  שעכשיו  זה  את  רואה  אני 

שלושה או שנה, יהיו צריכים אותו בגלל משהו אחר. לא כל יומיים משנים חוק בגלל סיבה כזאת או  

 אחרת, או סעיף כזה. 

לאפשר למועצה, למועצה זה לנו,   אני חושב שאם כבר הולכים ועושים חוק, כמו שאמרתי, הוא צריך

מזה   חוששים?  כולנו  אנחנו  מפחדים, כאילו?  אנחנו  מה  עכשיו,  הנושא.  כל  את  יכלול  שהוא  לכולם, 

 שיבוא פה מחר ראש מועצה, וירצה לגנוב סוסים? מה, לחייב את התושבים,  

 

 גדי, זו לא הזיה,      דוברת:

 

ל   מר גדי ירקוני:  למה,  לך  אגיד  אני  הזיה,  דעתי,  זו  לפי  למה  לך  אגיד  אני  דעתי,  פי 

 בגלל שאני חושב שכל מי שיבחרו לשבת בכסא הזה, או בכסא פה, יעשו לטובת המועצה. 

או   חניה,  על  שקלים  עשרה  לקחת  לנו  כדאי  באבשלום  שבבריכה  כולנו,  נחליט  פתאום  אם  עכשיו, 

י זה, בואו נעשה חוק רק  מאה, אז בואו שיהיה לנו חוק שיאפשר את זה. למה אחרי זה, להגיד אחר

 בשביל החניה באבשלום? 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

לא, אז אני חושב שחוקי עזר, עושים אותם כוללים ורחבים, ואחרי זה    מר גדי ירקוני: 

מפעילים אותם לפי ההיגיון והשכל הישר. אני לא חושב שהשכל הישר רק אצלי, והוא גם לא רק אצל 

 ל מי שיפעיל שכל ישר, יחליט על מה.מישהו אחר. אני חושב שכ 

אני אומר עוד פעם, אני לא רואה אסון, לא לפה ולא לשם, אבל אני רואה בחוק עזר כדבר כללי, ולא  

 דבר נקודתי. זו עמדתי.  –דבר נקודתי. אי אפשר לעשות כל דבר 

 

 עד לאן הוא יכול להגיע, לכל יישוב, או רק ליישובים הקהילתיים?     דובר:
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הסוף,    גדי ירקוני: מר  עד  החוק  את  מכיר  לא  אני  לך,  אמרו  מה  תקשיב  פעם,  עוד 

עשו את החניה, הם    –אוקיי? אבל תראה מה אמרו   אגב, אם מחר בארי  דרך  כל מקום שהמועצה, 

הם   העזר,  חוק  את  יש  אם  יכולים.  לא  הם  דעתי  לפי  הזה,  העזר  חוק  את  ואין  החניה,  את  ייצרו 

 יכולים. 

 

 מה?    ן: גב' דנה אדמו

 

 לקחת חניה בכסף.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא חוק חניה.    גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

 עלות הסלילה של הכביש, זה בכלל לא קשור לקחת כסף על חניות.      דובר:

 

 זה גם לחניות.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא בחוק הזה.      דובר:

 

אבל אי אפשר, אם תצא לדיוני תעשייה, ואז אם צריך להביא תיקון    בזה: מר תמיר בוקו

 לחוק, אם פתאום יש בעיה, מביאים תיקון לחוק ומאשרים אותו במליאה, עוד חצי שנה או שנה.  

 

גדי, אני מציעה, בעקבות הדיון שעולה פה, שאנחנו נמשוך את הסעיף    גב' כבי שקולניק: 

 הזה, לא נצביע עליו היום.  

 

 אין בעיה.    מר גדי ירקוני: 
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ידיעתי,   גב' כבי שקולניק:  נתייעץ עם חי, בדיוק מה מותר ומה אסור. לפי מיטב  אנחנו 

בכלל אי אפשר להחריג אזורי תעשייה או לא, אבל אנחנו נתייעץ ואנחנו נחזור אליכם עם הסבר נכון, 

 ועם חוק נכון.  

 

 במליאה הבאה, נכון ניר?  יש לי הצעה, חי אמור להיות   מר גדי ירקוני: 

 

 חי אמור להיות במליאה הבאה.    מר ניר ים:

 

 נהיה מוכנים עד המליאה הבאה.   גב' כבי שקולניק: 

 

באותה מליאה שהוא יבוא להסביר על ועדים, נדבר גם על חוק העזר     מר גדי ירקוני: 

 הזה, ונחליט אחרי זה מה מקבלים ומה לא.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אני אשמח שאתם תדברו איתו לפני.    דנה אדמון:  גב'

 

 מותר לנו, אני מקווה.     מר גדי ירקוני: 

 

בהערה האחרונה שלך, גדי, אמרת שבעקבות חוק העזר הזה, הוועדים     דובר:

 המקומיים יהיו רשאים לגבות חניה ביישובים.  

 

 אני חושב, אבל יכול להיות שאני טועה.     מר גדי ירקוני: 
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   לא, לא, לא, ממש לא.  כבי שקולניק:  גב'

 

 אבל יכול להיות שאני טועה.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, ממש לא, גדי. זה לא חוק עזר... ניר, תעשה את הסעיף של...   גב' כבי שקולניק: 

 ניר, 

 

 חברים, משהו נוסף, כבי?    מר ניר ים:

 

 חברת טלרן –הגדלת חוזה קבלן . 10

 

הגדלת  סע   מר ניר ים: של  הנושא  וזה  ברשותכם,  אחרון  סעיף  היום,  סדר  על  יף 

על   פה  מדובר  אז  קבלן,  עם  בחוזה  אותו  שמגדילים  שלום,  בכרם  פרויקט  על  חוזה,  , 34%-הגדלת 

אלף ₪, וההסבר זה שבמסגרת עבודת התשתיות בשכונה החדשה,   786זה    34%פרויקט לא קטן, אבל  

ת, לבצע עבודות תשתית בעשר יחידות יבילות, שהחטיבה  ביישוב, הייתה פניה מהחטיבה להתיישבו

 להתיישבות דאגה לשפץ, לשדרג, ויש לבצע עבודות פיקוח במקום.

יש   האם  מועצתי.  כסף  לא  שהוא  בכסף  מכרז,  בסיס  על  תב"ר  הגדלת  פעם,  עוד  תחתונה,  שורה 

 שאלות?  

 

 המקור של הכסף זו החטיבה להתיישבות, בעצם?      דובר:

 

 .  19-. למדתי לספור מהר, הגעתי ל19כן. מי בעד לאשר את ההגדלה?    :מר ניר ים

 

 אני, ניר, אני.     מר גדי ירקוני: 
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 הגעתי לעשרים עם גדי. האם יש מישהו מתנגד? אין מתנגדים.    מר ניר ים:

 

 חברת טלרן –בעד( לאשר את הגדלת חוזה קבלן  20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 
 30.12.20מיום  2020#18אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

 נגד( לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת.   2בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 אישור תב"רים . 6

 

 תשתיות להרחבת יישוב גבולות.  – 160ר  בעד( לאשר את תב" 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

אחד)החלטה פה  הוחלט  תב"ר    19:  שינוי  את  לאשר  ברית    -גבולות    –  1099בעד(  ושיפוץ  שדרוג 

 שחיה מחוממת ובריכת פעוט. 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    17:  הגבלת  את  לאשר  שחייה    –חלוציות    –  1263בעד(  בריכת 

 ליישובים. 

 

ל  –אוהד    –  1274בעד(, לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה ופיתוח   70-תכנון תשתיות 

 נחלות. 

 

 שחר אשכול  –מימון שיפוץ חדר מורים  - 1275בעד(, לאשר את תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 חישוף צמחייה. – 1276בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תפקידי סגן ראש המועצה. 7
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 בעד( לאשר את רשימת התפקידים שבסמכותו של סגן ראש המועצה.   21לט פה אחד ): הוחהחלטה

 

 בעד( לאשר את מתן זכויות החתימה למר דודי אלון סגן ראש המועצה.   21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אש"ח(  850חלוקת תקציב מפעל הפיס ). 8

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  את    19:  לאשר  )בעד(  הפיס  מפעל  תקציב  פי   850חלוקת  על   )₪ אלף 

 הרשימה המוצעת. 

 

 חברת טלרן –הגדלת חוזה קבלן . 10

 

 חברת טלרן –בעד( לאשר את הגדלת חוזה קבלן  20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 

 

 

 

 

 


