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 מידע .1

 

 . גדי, בבקשה.  2021, לשנת 3ערב טוב, ברוכים הבאים למליאה מספר    מר ניר ים:

 

ים קצת בין שבוע לשבוע,  ערב טוב לכולם, המידע יהיה קצר, רק דבר   מר גדי ירקוני: 

דברים חדשים. אז לצערי הרב, על התאונה שהייתה היום, הרוג אחד, יש פצוע גם, אני חושב, קשה.  

, לא אבשלום, בפניה שם, הייתה  בנוסף לזה, אני עברתי אתמול ליד תאונה נוספת, בצומת אבשלום

די   בפגישה  התחבורה  במשרד  היינו  חמישי  ביום  שרק  לי  הזכיר  זה  עם גם,  הפעם  אבל  שגרתית, 

 אחראי התכנון, מנהל התכנון, המהנדס הראשי של החברה.

בהתחלה   מישהו  גם  היה  איתנו,  לבוא  שביקש  יצחק  ניר  של  נציג  גם  יואב,  גם  בוריס,  גם  אני,  גם 

מיש"ע, אבל אחרי זה הם התחרטו, על אזור התעשייה, פתרנו את זה לפני. גם על הדברים הנוספים  

ב לעשות  מחכים  שצריכים  שאנחנו  היא  הבעיה  בעד,  הם  בסדר,  זה  הכיכרות,  כמו  פה,  אשכול 

 שתתחלף הממשלה, בגלל שאישרו את זה בתוכנית הממשלה, רק צריכים להביא כסף.

של   תכנון  על  לדבר  באמת  באנו  זאת,  עם  232לעומת  לפתוח  צריכים  שנהיה  ידענו  לא  שום...  בלי   ,

,  232יד, על הרוח הטובה, ובאמת, גם על המתכננים של  תאונות היום, באיזשהו שלב, אני חייב להג

ואת הנושא, גם את צומת יש"ע, בינתיים כמעט בטוח, עוד לא קיבלתי ,  וגם על המתכננים של נת"י

לא   גם  זה  בגלל  כתובים,  מקבל  שאני  לפני  דברים  להגיד  מפחד  כלל  בדרך  קצת,  אני  כתוב,  זה  את 

לקראתנו  הלכו  מאוד  מאוד  הם  אבל  שם,    פרסמתי,  המשמעות  את  פעם  עוד  להם  והסברנו  בנושא, 

לנו   אמר  הוא  ואז  טרקטורים,  של  שם  שעוברת  התנועה  כמות  על  צוחר,  הכי    –בצומת  אתם  איפה 

צריכים? מעבר אחד, עילי או תחתי, זה הם יחליטו שנעשה, אמרנו שלפי דעתנו, שם זה המקום הכי 

ננים וגם להכל, שיעשו שם מעבר, או תחתי או חשוב, והוא מעביר המלצה שלו בתור אחראי, גם למתכ

 עילי, בסוף בטח זה יהיה עילי, אנחנו מקווים, בצומת הזאת.

זה לא דבר מובן מאליו, אבל זה בהחלט המשיך את הרוח הטובה שיש לנו עם נת"י, גם לגבי הפניה  

, אבל את כל  בבארי, אני יכול להגיד, גם דרך אגב, בחימדס, אמנם לא תהיה, כנראה, פניה שמאלה
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זו הפניה כנראה, הכי   שאר הצמתים יהיו, שזה חשוב מאוד. גם כן ראינו שזה מסוכן, שמאלה, וגם 

 פחות שצריך. 

התקדמו   הם  באגו  גם  בהתחלה,  מימינה  חוץ  כניסה,  להיות  אמורה  הייתה  לא  גם  בהתחלה,  שם 

וצאים לתכנון, אחד כבר בבקשה שלנו, שיהיה ימינה וימינה, גם את זה הם נענו. וגם מקווים, הם י

ראינו, תכנון של בארי, תכנון חדש של הצומת שם ביציאה, כמו שאמרתי, ביציאה ממגן יהיה תכנון 

חדש, ותהיה בדיקה גם בכיסופים, על היציאה הקשה שם. והם גם הלכו מאוד לקראתנו בנושא של  

יש"ע,   אזור התעשייה של  ועיכבו מאוד את  להיות,  ושל תחנת הדלק, שהיו הכיכרות שהיו אמורות 

חייבות להיות שם כיכרות, לפי התב"עות שעשו, זה הוא ייתן המלצה שלא צריך שם כיכרות. הדבר 

הזה יקדם מאוד את הבניה, גם של הגמר של התחנה, וגם את הפיתוח של אזור התעשייה של יש"ע,  

 שמתוכנן.

ם שנקבל כסף. היום, לפני התאונה  אז זה מאוד, כמו שאני אומר, תמיד עם נת"י, והם גם מאוד לוחצי

של היום, לפני שאנחנו ידענו, כבר יצא המכתב לשרת התחבורה בנושא, גם להשיג עוד כסף לכביש,  

וגם אנחנו מנסים, זה מאוד קשה כבר כמה זמן, אולי עכשיו זה ילך, שהמשאיות יקדימו את השעה  

 לשבע, משבע וחצי. שעות האוטובוסים הן משבע. 

פשוט, מפני שזו החלטת בית משפט, מי שזוכר, במליאות הקודמות, נראה אם עכשיו  זה לא כל כך  

 הם יצליחו לעשות מזה משהו. אז זה בנושא הזה.  

 

החדשים,    מר תמיר בוקובזה:  בצמתים  הדרכים.  תאונות  לגבי  מילה  אפשר  אם  ניר גדי, 

תאונות דרכים, כשאני באופן    10, מאז שפתחו את הכביש, היו למיטב זיכרוני, מעל  ...יצחק, חולית וה

שאמור  ההרחבה,  אחרי  השיפוץ,  אחרי  כביש  זה  באנשים.  וטיפלתי  מהן,  בחמש  נוכח  הייתי  אישי, 

 להיות מאוד בטוח.  

בכל השנים שהיו לפני כן, לא היו את מספר התאונות כמו השנה האחרונה. משהו לא תקין שם, אני  

להסביר מה, אבל לא יכול להיות שיהיו כל כך הרבה  לא יודע, אני לא מהנדס כבישים, אני לא יודע  

תאונות, בצמתים חדשים לחלוטין, שאמורים להיות הרבה יותר בטוחים מהמצב הקודם. זה משהו  

שצריך להתייחס אליו, ולבדוק את זה עם נתיבי ישראל או עם מי שמטפל בזה, כי עד היום לא היו  
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ונתה במסוק עם פגיעת ראש, אבל ההרוגים יגיעו הרוגים, התאונה של אתמול הייתה פצועה קשה שפ

בסוף. היו שם משפחה, בתאונה קודמת, הייתה משפחה עם ארבעה ילדים ברכב, שגם כן פצועים קל  

 כולם, אבל בקלות התאונות הופכות להיות אסון.  

 

ויכוח איתך. אני מנסה מאוד לא להתערב    –א'     מר גדי ירקוני:  לי  עם העובדות, אין 

ה באחת  בנושא  הזאת  הסוגיה  את  אעלה  אני  מזה.  יותר  מבין  שאני  חושב  לא  שאני  מפני  תכנוני, 

השיחות שלי עם מהנדס נת"י, את העובדות, עם עובדות אי אפשר להתווכח. יכול להיות שזה קורה 

בגלל שהכביש הפך להיות כביש שאנשים נוסעים בו יותר מהר, ויכול להיות שפחות נזהרים, אני לא  

 ע, חס וחלילה, אבל סוגיה מעניינת שאני אעלה.רוצה לקבו

לי זה נראה כביש מאוד בטיחותי, אבל אני אעלה בפניו את זה, אני לא מבין בנושא, אני לא יודע אם  

היו את המספר שהיית, אבל בהחלט יש כמה בצמתים, לפחות בחודש האחרון אני זוכר שתיים, אחת 

יצאו מהצמתים ומישהו בא בכביש המהיר, והייתה    בסופה ואחת אתמול, שהיו שם תאונות, שבאמת 

 תאונה. סוגיה מעניינת, אני מבטיח שאני אעלה אותה. 

 

 גדי, כדאי גם... צומת מעון,   גב' סילביה גרין: 

 

 איזה צומת מעון?     מר גדי ירקוני: 

 

 צומת מגן.     דובר:

 

רוב   מר גדי ירקוני:  פה,  הצומת  את  יסדרו  אם  אנחנו,  מגן,  שיסדרו    צומת  הסיכויים 

גם את הצומת ההוא. אנחנו צריכים לזכור שהכביש, לפחות עד צומת מגן, אמור לעבור שדרוג. אז מה  

שהם עושים, הם עושים רק את הדברים המחויבים והדחופים, כמו הכניסות לבתי הספר והדברים 

 האלה.

מעון,   צומת  שעד  מאוד,  מקווה  הדבאני  את  ישלימו  במתן...  יעזור  לעבור הלחץ  רוצה  אני  הזה.  ר 
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 מהדבר הזה, להגיד, 

 

 צומת גבולות... יש צמתים שקיימים בלי שום קשר להרחבה.     דובר:

 

מה    מר גדי ירקוני:  שמעתי  כיכרות.  על  שדיברת  שמעתי  אני  אנחנו,  בואו  חבר'ה, 

מתים, נגיד  אמרת, לא נורא, אני רוצה להגיד פה, בצניעות, בואו אנחנו לא נחליט מה צריך לעשות בצ

שצריכים לסדר אותם. אז את הצומת, באמת, של מבטחים, אמורים, הכביש היה, אם לא היו גונבים  

לנהוג   צריכים  אנחנו,  בינתיים  זה,  ואחרי  השיפוץ.  עם  לשם  עד  שיגיעו  לזה,  כבר  הגענו  הכסף,  את 

ל גם  מזכיר  אני  קצב,  זה  אבל  וחלילה,  חס  אשמים,  שאנחנו  אומר  שאני  לא  פה,  בזהירות.  אנשים 

שפעם רצינו לעשות מהומות גדולות, והציבור לא רצה לעשות מהומות בכביש. זה מעביר אותי לסעיף  

 האחרון שרציתי לדבר עליו, הייתה הפגנה ביום שישי, כנגד הפשיעה החקלאית. 

כתוב   שלט  בשום  היה  לא  למה,  יודע  לא  אני  הבדואים,  נגד  זה  את  שלקחו  אנשים  יש  הרב,  לצערי 

כתב לי בווטסאפ שהוא הוריד   –זה, אפילו אתמול מישהו הוריד את אחד השלטים ואמר לי  הדבר ה

אני לא חושב שיש פה גזענות, לא אמרנו מי הם הפושעים, אלא את זה, הורידה, בגלל שזה גזענות.  

אמרנו שיש פשיעה חקלאית ופשיעה שמורידה את הביטחון האישי ביישובים. אני יכול להגיד שחבל  

הי באים  שלא  אנחנו  אחד,  מצד  אז  מאוד.  מאוד  מאוד  מעטים  היינו  מגן,  בצומת  אשכול  תושבי  ו 

 וטוענים, 

 

שהתפרצתי,    גב' מזל ערוסי: סליחה  ש...  אחרי  הגיע  זה  מספיק,  אותנו  הכנתם  לא 

 אחרי שהעלתה את העניין, איך קוראים לה,  

 

 נעמי סלע.     מר אמיר פלג:

 

 , איך קוראים לה? ואתה לא, נו   גב' מזל ערוסי:
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 נעמי.    מר גדי ירקוני: 

 

נעמי העלתה את זה, ואתם לא הגבתם על העניין, ולא ידענו בכלל מה    גב' מזל ערוסי:

 התוכניות שלכם, ואז יום קודם, אנחנו מקבלים הודעה, 

 

 נו, אז מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 נה.  יומיים קודם, שאנחנו צריכים לצאת להפג   גב' מזל ערוסי:

 

בכל    מר גדי ירקוני:  שהתארגנה  הפגנה  זו  להרגע,  מהרגע  מארגנים  הפגנות  נו? 

היינו   ואנחנו  האזוריות,  המועצות  זה  את  ארגנו  אשכול.  האזורית  המועצה  רק  לא  זה  המדינה, 

 שותפים. 

והשגנו  לזה,  נכנסו  אנחנו  גם  זה,  את  לפרסם  שהתחילו  וביום  מראש,  ימים  שלושה  זה  את  ארגנו 

מהמשטרה, ויומיים, אני חושב שיומיים להתארגן מראש, בשביל לבוא לרבע שעה לצומת מגן,    אישור

 זה מספיק, אבל יכול להיות שאני טועה. זהו, זה מה שיש לי להגיד להיום, להתחלה. ניר? 

 

כן. לפני שתזמין את דורית בעניין סגר התושבים, אז יש לנו נושא של     מר ניר ים:

זה  מחילופין במליאה.   ומי שמחליף אותו, חבר חדש במליאה,  זה אלי אהרון,  י שסיים את תפקידו 

 איתן אהרון, ברוך הבא.  

 

  תודה רבה.  מר איתן אהרון: 

 

 יפה שאתה הולך בדרכי אביך. שיהיה בהצלחה.     מר ניר ים:

 

ניר, יש לי שאלה, זה לא מפריע, כשראיתי אותך למטה לא חשבתי על     מר גדי ירקוני: 
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 מה אתה, מזכיר עכשיו? זה. 

 

 זה לא קשור פה.     מר ניר ים:

 

 זה לא מפריע, נכון?     מר גדי ירקוני: 

 

 הכול בסדר.    מר ניר ים:

 

 לא, נזכרתי בזה עכשיו, כשראיתי אותו פה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז איתן, ברוך הבא.     מר ניר ים:

 

 תודה.   מר איתן אהרון: 

 

 גדולה.   בהצלחה   מר גדי ירקוני: 

 

 מה זאת אומרת זה לא מפריע?   מר תמיר בוקובזה: 

 

ונברר     מר ניר ים: יבוא  שאלה,  לו  שיש  ומי  בסדר.  הכול  בסדר,  הכול  חברים, 

 אותה, ואתן תשובה מוסמכת ומנומקת. זה הנוהל, ואנחנו הולכים בדיוק על פיו. 

 

 מותר, בסדר.   –אם מותר    מר גדי ירקוני: 

 

 ותכם, הסעיף הראשון. ברש   מר ניר ים:
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לסעיף הראשון שרשום בסדר היום, אני שלחתי מכתב לפני שהולכים    מר תמיר בוקובזה: 

 מסודר, בעניין השאילתא שלא קיבלתי עליה תשובה במליאה הקודמת,  

 

 אפשר לעשות את זה אחרי שהאורחת תסיים את הסעיף שלה?    מר גדי ירקוני: 

 

 ם דיון בעניין אחרי שהאורחת תסיים את הסעיף שלה? אנחנו נקיי  מר תמיר בוקובזה: 

 

, מבטיח שניתן  ניתן לךאני לא יודע מה אתה רוצה, אתה תציג ואנחנו     מר גדי ירקוני: 

 לך להציג במקום עכשיו, אחר כך, אותו הדבר.  

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא הגיעה מחיפה,      דוברת:

 

 אוקיי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא הסכים, חבר'ה, מה קרה?    גדי ירקוני:  מר

 

    בבקשה, דורית, בואי תפסי את המקום שלי.   מר ניר ים:

 

 סקר שביעות רצון תושבים .2

 

לאחרונה   גב' דורית בן ברוך:  שערכתי  לסקר  בהמשך  פה  להיות  שמחה  אני  טוב,  ערב 

 במועצה. היה איזשהו ניסיון, לפני שבועיים שלושה, בזום, 
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 לפני חודש, אבל מי סופר?     די ירקוני: מר ג

 

מהנופים    גב' דורית בן ברוך:  נהניתי  וגם  לכאן,  ובעצמי  בכבודי  הגעתי  אז  צלח.  שלא  כן, 

הנפלאים שהתברכתם בהם. אז זכיתי פעמיים. אני מאוד מתרגשת, כי זו באמת פגישה ראשונה שאני  

 ן היום.  הסגרים והקורונה, ואני שמחה להיות כאיוצאת מאז תחילת 

, SMSקצת על הסקר, יכול להיות שבחלקכם השתתפתם בו, אנחנו הפצנו קישורית באמצעות הודעת  

וזו פעם ראשונה שאנחנו מעבירים סקר במתכונת כזו. הייתה הצלחה, לדעתי, מאוד מרשימה, כאשר 

 הן נשים.  57%-, כש18-77תושבים השתתפו בסקר הזה. טווח גילים   700כמעט 

הנתונים נאספו באמצעות ראיונות מקוונים, זאת אומרת, שלחנו קישורית דרך הודעת  כמו שאמרתי,  

SMS  אני לכלל התושבים. משהו,  היה פתוח  ובעצם המענה  עליו,  להיכנס לסקר, להשיב  היה  ניתן   ,

שבועיים, הסקר הזה היה באוויר, ואפשר היה להשיב ולהשתתף.  –חושבת, בסדר גודל של שבוע וחצי 

-36  -  42%במעמד של תושבים ותיקים, קבוצת הגיל הגדולה,    77%,  2020בחודש אוגוסט  ערכנו אותו  

 במעמד של חברים בקיבוץ/מושב.  74%-, ו50

מענה   וחוסר  אחד,  מיישוב  יתר  מענה  יש  לעיתים,  אז  הזה,  בסגנון  סקר  הסקר  של  היותו  מתוקף 

בה,  נוקטים  ודרך השיטה הסטטיסטית שאנחנו  זאת אומרת,  בצורה של    ביישוב אחר.  אנחנו בעצם 

 חישוב מאזנים.  

זאת אומרת, גם אם יש יישוב, אם יישוב, החלק היחסי שלו במועצה הוא, נגיד, עשרה אחוזים לצורך  

מראה   שאני  מה  אומרת,  זאת  לפרופורציה.  ההתאמה  את  מקבל  הוא  אחוזים,  חמישה  וענו  העניין, 

חינת חלוקת היישובים. זאת אומרת, גם לכם עכשיו, זה באמת מייצג את הפרופיל המועצתי, גם מב

 אם היו יישובים שהיו בהם יותר משיבים, הייתה יותר היענות לסקר.  

זה דבר אחד, ודבר נוסף שאני רוצה לציין, מה שאני מראה לכם עכשיו מבחינת הנתונים, זה ממעוף  

לא אני  יישובים,  לפי  חלוקה  של  מסודרות,  מאוד  וטבלאות  גיליונות  ישנם  כאן,    הציפור.  מרחיבה 

ולכן אני מראה לכם את התמונה הכוללת,   יודעת שזמני קצוב במפגש הזה,  מפאת קוצר הזמן, אני 

כאשר אפשר, באמת, לבקש מניר, ממי שאחראי על הנושא כאן, אם רוצים לעשות איזשהו זום אין 

 לתוך היישוב, לתוך נושא מסוים, וגם כמובן אני זמינה לכל שאלה ובקשה. 
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, לגבי הנושאים, זאת הייתה שאלה פתוחה, סוג של שאלה  לה בעצם, הראשונה שנשאלהאוקיי, השא

ניתן   נושאים מרכזיים, שבהם צריכה המועצה להשקיע בשנים הקרובות.  לסמן  היה  פתוחה, שניתן 

הכי   שהם  כנושאים  לנו  עולה  מה  ולראות  זה,  את  לזקק  באמת  כדי  נושאים,  שני  עד  לבחור  היה 

יים, מבחינת סדר היום שהתושבים רואים אותו. ואנחנו רואים, לפי הסקר,  אקוטיים, הכי משמעות

תשתיות, וזה מתחבר למה שגדי הציג    –שבאמת באופן כמעט שווה, שלושים וארבעה אחוזים אמרו  

 עלה מאוד חזק במשובים המילוליים.  232פה בתחילת המפגש, כשבאמת הנושא של כביש 

ת של  לסימון  בנוסף  אפשרות,  נתנו  ולתת  גם  מילולי,  באופן  להגיב  גם  שונות,  וקטגוריות  חומים 

 איזשהו היבט נוסף, וגם המשובים המילוליים האלה, הם זמינים.

ספר,   ובתי  גנים  יום,  מעונות  הפורמאלי,  החינוך  לכך,  ותברואה  33%מעבר  עוצמה,  באותה  כמעט   ,

 ואיכות הסביבה, טיפול באשפה ומחזור.  

זיים, שחוזרים על עצמם בסקר, בהיבטים שונים. יש כאן, ולמטה  אלה בעצם שלושת הנושאים המרכ

להוסיף   יכולה  אני  וכאן  חירום,  לשעת  מוכנות  בקשיש,  טיפול  הרווחה,  נושא  קידום  זה  בתחתית, 

ולומר, שבהיבט הזה, של טיפול בשעת חירום, הן מבחינה ביטחונית, איומים חיצוניים, והן מבחינת  

המוע הקורונה,  בתקופת  לרשויות  התפקוד  יחסי  באופן  גם  וזה  גבוהות,  מאוד  להערכות  זכתה  צה 

המועצה   של  והמוכנות  המערך  כל  שבאמת  כנראה,  ואכן  הזאת,  בתקופה  בודקת  שאני  אחרות 

והתושבים, והכול פה עובד הרבה יותר נכון, מאשר במועצות שלא מורגלות במצבי חירום, ולכן פה,  

ו שאמרתי, שיש רמת תפקוד מאוד גבוהה בתחומים  באמת, ראיתי שבהשוואה למקומות אחרים, כמ

 האלה. 

של   בסולם  מדדנו  בעצם  אנחנו  כאן  נושאים,  זה 1-5לגבי  וחמש  מרוצה,  לא  כלל  זה  אחד  כאשר   ,

מהנושא הזה,    1-5תחום ושאלנו, עד כמה אתה מרוצה בין    –מרוצה מאוד. זאת אומרת, עברנו תחום  

, כאשר אנחנו רואים 5-ל 1הטווח של בין ה ממוצעים, של נושא אחר, ובעצם מה שכאן אנחנו רואים, ז

בנושא   עוד שקפים  אני אראה  גם בהמשך,  לנו תחומים שונים  יש  פנאי,  בריאות,  חניוך,  בתחום של 

הזה, אבל אנחנו יכולים לראות שבאמת חוסן קהילה, שמתבטא בנושא של חוסן, טיפול בקשישים, 

 ציבור במועצה, לגבי התפקוד בתחומים הללו.התנדבות, רווחה, יש הערכות גבוהות של ה

ואם אני נכנסת לנושא של חינוך, גם שאלנו לגבי חינוך לגיל הרך, בית ספר יסודי, תיכון, שביעות רצון  
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כללית ממערכת החינוך. אז כאן, יש לנו הערכות יחסית בינוני גבוה, למרות שניתן היה לצפות שיהיו  

 הערכות גבוהות יותר.  

חושבת,   השפעה  אני  יש  אחרים,  במקומות  האלה,  מההערכות  רחוקות  לא  הערכות  רואה  גם  ואני 

לטיימינג הזה, מבחינת הקורונה. מערכת החינוך, בכלל הילדים, כל המארג הזה, נפגע מאוד בתקופה  

בנוף,   חריג  שהוא  משהו  לא  זה  אבל  יחסית,  נמוכות  שהן  הערכות  באמת,  כאן  יש  ולכן  האחרונה, 

 ו ההערכות האלה, הן גבוהות יותר, בהשוואה למה שאני רואה במקומות אחרים. בתקופה הזו. אפיל

יש הרבה   זאת אומרת, מערכת החינוך לא הייתה בכלל, אני חושבת שבנושא של רשויות מקומיות, 

ולא   למדו  לא  והילדים  כמעט  מרץ,  מחודש  החל  אחורה,  באמת,  מסתכלים,  אנחנו  אם  מאוד, 

החינוך, ואפשר להבין את התוצאה הזאת, וזו בעצם השלכה של   השתתפו, ולא לקחו חלק במערכת

 המצב האקסוגני, החיצוני, שאנחנו בעצם מתמודדים איתו. 

 

 יש לי שאלה,   גב' סילביה גרין: 

 

 כן?   גב' דורית בן ברוך: 

 

 איך, למרות ש...    גב' סילביה גרין: 

 

 בהקלטה. ל המיקרופון, אחרת לא ישמעו אתכםדברו א   מר גדי ירקוני: 

 

שטח     גב' סילביה גרין:  של  החדש  המצב  הספר,  לבית  הגיעו  בקושי  שהילדים  למרות 

 פתוח, איך זה השפיע? או שלא היה לכם שם...  

 

 זה היה אוגוסט,    גב' דורית בן ברוך: 

 

 שטח פתוח בתוך בתי הספר? מה שטח פתוח, בתוך הכיתות?    מר גדי ירקוני: 
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 כן.   גב' סילביה גרין: 

 

 אני לא בטוח שבדקנו.     מר גדי ירקוני: 

 

לא הייתה לזה שאלה ספציפית, ואני חושבת שבאוגוסט זה כבר היה   גב' דורית בן ברוך: 

 קיים? 

 

 לא.     דוברת:

 

 אז זהו, הסקר נעשה באוגוסט, ייתכן ואם,    גב' דורית בן ברוך: 

 

נו לכאלה רזולוציות. היא היה, היה קיים, זה כבר שנה. אבל לא ירד   מר גדי ירקוני: 

רזולוציות   לכאלה  ירדנו  לא  פתוחים.  במרחבים  למידה  של  ספר  בית  יש  הספר,  בית  הרי  שואלת, 

 בשאלות האלה.  

 

שהמועצה   גב' דורית בן ברוך:  בתחומים  כללי  סקר  הוא  הסקר  ואומרת,  חוזרת  אני  כן. 

יפיים לחינוך, ולא ירדנו כאן עוסקת ונוגעת בהם, יש הרבה מאוד עבודה שנעשית בנושאים שהם ספצ

באמת לרזולוציה הזו. אז אם עושים סקר, אם יש איזושהי מחשבה לעשות סקר בחינוך, יש הרבה 

מאוד דברים שצריך לשאול, ובוודאי התבטאו לאור ההתנהלות בתקופה האחרונה, ומשבר הקורונה  

 וכו', אבל זה לא היה ,בעצם, המטרה, הליבה של הסקר הזה.

צריכים לשאול על הרבה מאוד נושאים, ולא ירדנו, יחסית בנושא החינוך ירדנו יותר לעומק, פה היינו  

תוכנית   על  לא  אבל  גילים.  מבחינת  החינוך  מערכת  של  השונים  החתכים  על  שאלות  כמה  יש  כי 

 הלמידה, ועל הזום, וכל הדברים האלה והמורים, וכל המארג הזה.  

מוכנות לשעת חירום, ותפקוד    –ה במצבי חירום, ביטחון  בתפקוד המועצ  4בנושאים נוספים, כמעט  
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גבוהות   מאוד  הן  האלה,  ההערכות  שלוש  שההערכות,  לומר,  יכולה  ואני  הקורונה.  במשבר  המועצה 

ביחס לתוצרים שאני מכירה במקומות אחרים, וזה מראה שיש מוכנות, ויודעים להגיב למצבי קיצון,  

 וזה מצוין. 

ורך בטיפול בתשתיות ותברואה, עלה כצורך אקוטי בשאלה הראשונה של מנגד, גם אנחנו ראינו שהצ

במה צריך לטפל. אנחנו רואים את זה כאן, בנושא של קידום, כל הנושא של תעסוקה. אם אני מדברת  

 על קידום עסקים ותיירות, חיזוק ופיתוח תחום חקלאות, תברואה ואיכות הסביבה, ותשתיות. 

פ התעסוקתי,  הנושא  של,  אלה הנושא  באמת,  שצריך  חינוך  וגם  תשתיות,  תברואה,  נושא  לוס 

 הנושאים הבאמת, המרכזיים, שעולים מתוך הסקר הזה.

לנו   יש  המועצה,  שירותי  של  הכוללת  מהאיכות  מסכמת,  רצון,  שביעות  של  נושא  שאמרו    40%לגבי 

 שהם מרוצים עד מרוצים מאוד, בנושא הזה.  

התושבים, שאלות נוספות לגבי הנושא של המוקד, ואני  כאן, בעצם בדקנו את הקשר והתקשורת עם  

לידי ביטוי    –הבנתי שהמוקד עבר איזשהו שדרוג במהלך השנה   שנתיים האחרונות, בהחלט זה בא 

ואגב,כאן.   הווטסאפ,  קבוצות  מהמוקד,  גבוהה  רצון  שביעות  שיש  שוב,   רואים  זה  את  רואה  אני 

המא הכלי  זה  לאחרונה,  שבדקתי  נוספים  ושמה  במקומות  מידע,  להעברת  ועיקרי,  מרכזי,  מאוד  וד 

מתעדכנים, בעיקר, רוב התושבים. הן בקבוצות ווטס אפ יישוביות, וגם מועצתיות, משם בעצם אנחנו 

בעיקר. המידע,  את  לעומת    מקבלים  פה,  גם  יחסית  האינטרנט,  יותר אתר  יש  אחרים,  מקומות 

 שביעות רצון.  

 

 חמש?   , לא4-1ה... הוא    גב' דנה אדמון: 

 

 . הסקאלה, כן,  5  גב' דורית בן ברוך: 

 

 הסקאלה היא לא...     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, צריך היה, כן. תודה על ההערה.   גב' דורית בן ברוך: 
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 זה מציג תמונה אחרת כשמסתכלים על זה ככה.     גב' דנה אדמון: 

 

הי  גב' דורית בן ברוך:  נכון,  אבל  רשומה,  גם  ההערכה  אבל  לא,  את  לא,  לראות  צריך  ה 

 הסקאלה המלאה. צודקת, זה יטופל, תודה.  

נושא של באיזו מידה, לדעתך, המועצה קשובה לצרכי התושבים, פה יש הערכה שהיא הערכה יחסית  

לגבי המשתמשים בשירותים השונים, מי שפנה באיזשהו  נמוכה, פחות מרוצים מהפן הזה. פה, בדקנו  

אם פייס,  טו  פייס  בביקור  אם  אם   אופן,  כלשהי,  פנייה  צורת  כל  במייל,  בפניה  זה  אם  בטלפון, 

צם ההערכות שאתם  באינטרנט, באיזו מידה מרוצים מהטיפול שקיבלו במחלקות השונות? שאלו בע

 קלול של אדיבות, מקצועיות ומהירות תגובה. רואים כאן, הן ש

רים, רבנות, זה פה, ואתם  ואנחנו יכולים לומר, שהאגף לביטחון, אגף התיירות, יזמות, תעסוקה ומעב

בינוני   רובן  גבוהות,  מאוד  ההערכות  הכול,  שבסך  הערכה    –רואים  מקבל  הביטחון  כשאגף  גבוה, 

 מצוינת, הגבוהה ביותר. מאידך, אגף החינוך והאגף להגנת הסביבה, ההערכות נמוכות יחסית. 

הערות   ישנן  אבל  עכשיו,  לזה,  כרגע  נכנסת  לא  אני  גם הערות,  הסבר,  גם  והמענה  יש  התפקוד  לגבי 

הן  הפניות  שעיקר  לראות  יכולים  אנחנו  מרוצים.  פחות  הם  ולמה  שם,  קיבלו  שפנו  שהתושבים 

 לגזברות. 

ביחידה   השירות  גבוה,  הפניות  מספר  יחסית,  שהגזברות  זה  כל  ועם  אחרים,  למקומות  דומה  זה 

, אגף החינוך והאגף  הזאת, ההערכה היא מאוד גבוהה, מבחינת הקריטריונים שנבדקו, המוקד פעיל

 לאיכות הסביבה, שגם הם יחסית מקבלים יותר פניות.

יש לנו, באמת מפה לאוזן, אני לא חושבת שזה ממש,   –הדרכים לקבלת מידע על המועצה ופעילותה  

מידע.   מקבלים  שממנו  כלי  הוא  האישי,  הקשר  אבל  כזה.  משהו  או  אפ,  בווטס  מדובר  כלל  בדרך 

י קודם, זה כלי מאוד חזק. זאת אומרת, דרך קבוצות ווטסאפ, אפשר  קבוצות ווטסאפ, כמו שאמרת

להעביר מידע. אני חושבת, אני רואה את זה גם במקומות אחרים, שיש קבוצות ווטסאפ שקטות, של 

באופן, יש שהתושבים יכולים להצטרף, ומקבלים את המידע   מנכלים, של ראשי רשויות, שמעבירים

שירות מראש הרשות, ומבעלי תפקידים בכירים. אני מאוד ממליצה על  נקי, ללא הטיות וללא פייק, י
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 זה.

, שוב ווטסאפ, ובתחתית, פייסבוק זה פה, הפייסבוק יישוביותאפ  ממזכירויות, קבוצות ווטסהודעות  

ובעיקר הנושא של העברת מידע,  הזה, זה פייסבוק, אני רואה שפייסבוק המועצה זה הרבה מלמעלה,  

   תכוונן בנושא של ווטסאפ.שווה מאוד, ככה, לה

אחוזים    כששאלנו שכשבעה  המעודדת,  הבשורה  כל,  קודם  רק,  אז  במועצה,  לגור  להגיע  כדאי  למה 

אומרת   זאת  במועצה.  להתגורר  כדאי  שלא  יש  93%חושבים  אומרת,  זאת  סיבות,  של  מגוון  נתנו   ,

ב לגור  למה  לחיוב,  הבולט,  כשהדבר  ולמקום,  לאזור,  התושבים  של  חזק  קהילה,  חיבור  זה  מועצה, 

 חינוך, חברה, נוף ואיכות סביבה.

עכשיו, יש כאן את העניין, שלצד ביקורת על החינוך, אני חושבת שעדיין הנושא של החינוך, כן מוערך  

בהשוואה, אולי, למקומות אחרים, אבל כמובן שיש איזה רצון לדייק את זה לצרכים של התושבים  

 באזור. 

במצגת היותר מפורטת, שוב, מפאת קוצר הזמן אני קיצרתי מאוד,  מתי  לגבי התובנות, אני ככה סיכ

אבל יש את כל הסיכום של כל הסקר, כולל יישובים שפחות מרוצים בהם, ויישובים שיותר מרוצים,  

וזה עולה כחוט השני, לאורך כל הסקר, שישנם יישובים שפחות מרוצים מהרבה מאוד שירותים של  

 וצים יותר, ויש שם את הפירוט לזה.  המועצה, וישנם יישובים שמר

כמובן  אז  חוקרת,  של  מכובע  מדברת  אני  כי  שבידיי,  בכלים  חינוך.  על  דגש  לשים  צריך  בעצם  אז 

שצריך לעשות איזשהו זום אין למערכת החינוך, ולראות מה הצרכים שם, לבדוק את זה לעומק, כי  

וד לדלות, באמת, את האייטמים שוב, בסקר מהסוג הזה, אי אפשר, קשה, אפשר אבל זה קשה מא

המרכזיים של איפה צריך לשפר, ומה צריך לעשות, ותמיד יש מה לעשות, במיוחד בתקופה הזו, וצריך 

 לבדוק את זה.  

מאוד   הרבה  יש  דברים,  הרבה  יש  לציבור.  עמום  די  הוא  הזה  הנושא  יש,  אז  תשתיות,  של  נושא 

נגישים מבחינת מידע לציבור. וכאן צריך,    עבודות, או תוכניות, או מערכים, שכן קורים, אבל  פחות 

אני חושבת, שתהיה, אולי זה כבר נעשה, יותר שקיפות לגבי מה נעשה, מה כרגע בתהליך, מה עומד  

 שלוש הקרובות, מהסוג שכאן גדי, ככה, פירט, בתחילת הדברים.   –להסתיים, מה התוכניות לשנתיים 

ה, לצורך של התושבים לראות וללמוד מה נעשה בתחום  אני חושבת שזה משהו שכן נותן איזשהו מענ
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הזה. זה תחום מאוד בעייתי, ולא רק כאן, ברוב המועצות שאני עובדת, זה תחום שהוא, התשתיות  

בארץ, בכלל, הן מאוד בעייתיות, ולהשיג תקציבים לתשתיות, ולטפל בכל זה מאוד קשה, ואני חושבת 

מתרחש שהולכים,  דברים  שיש  הידיעה  לידיעת  שעצם  אותם  להביא  חשוב  מאוד  זה  וקורים,  ים 

 הציבור.

נושא של תברואה, אז שוב, יש המון הערות בנושא הזה, מפסולת חקלאית, דרך נושא של זבובים, וכל  

 ליקויים שיש, פינוי אשפה וכו'. מיני

של   נושא  הזה.  במיוחד בתחום  ההערות,  של  המגוון  מתוך  הזה,  מהסקר  מאוד  הרבה  ללמוד  אפשר 

וכדי לשמר  תע וזה גם מתחבר לי לעניין של חיזוק, כי הצעירים של המועצה, פחות מרוצים,  סוקה, 

דרך   הזו,  לקבוצה  לדאוג  באמת,  צורך,  יש  כאן,  תישאר  שהיא  לה  ולדאוג  הזאת,  האוכלוסייה  את 

האחרונה  בשנה  הייתה  כך  כל  לא  תרבות,  של  נושא  דרך  חדשים,  מקורות  פתיחת  דרך  תעסוקה, 

 י, כן להשאיר אותם כאן.תרבות, פנא

זה בתוצאות   לראות את  ככה ברמה הכללית, אבל אפשר  אני מדברת  נושא של מושבים, שוב,  לגבי 

היותר מפורטות. ההמלצה, במושבים פחות מרוצים, וההמלצה שלי, זה לחזק את הקהילות, לחזק  

לוסיה, לשמוע מה את היישובים האלה, ולראות איך אפשר לשפר את השירות שם, להגיע ליותר לאוכ

אני  למה.  להבין  וצריך  שם,  מרוצים  שפחות  שעולה,  משהו  יש  כי  צריכים,  הם  מה  להם,  מפריע 

 חושבת, זהו, אלה היו דבריי, ואם יש שאלות, אני אשמח לענות. 

 

בפעם     גב' מזל ערוסי: זה  את  כשהצגת  גם  הכול,  שבסך  להגיד  רוצה  אני  שאלה,  לא 

 ות הרצון, בין המושבים לקיבוצים. הקודמת, דיברנו על פער בשביע

 

 נכון.   גב' דורית בן ברוך: 

 

 ויש פער, פער משמעותי מאוד, כשראינו את העניין הזה.    גב' מזל ערוסי:

 

 אז זה עדיין קרה.    גב' דורית בן ברוך: 
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 מזל, למה זה ככה? אני שואל אותך בתור ותיקה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא... סליחה?    גב' מזל ערוסי:

 

 אני שאלתי אותך, לפי דעתך, למה זה? בתור אחת שכבר...    מר גדי ירקוני: 

 

ובחינוך     גב' מזל ערוסי: הפנאי,  לשעות  בחינוך  שלפחות  מפני  למה,  לך  אגיד  אני 

בואו נאמר, כל המועדוניות, וכל מה שקורה אחר הצהריים, בקיבוצים מאורגן הרבה יותר   הממשיך,

אני חושבת שכל בגלל שזאת מסגרת    טוב.  אולי  יותר.  בצורה טובה  זה  עושה את  עצמו,  בפני  קיבוץ 

 קטנה יותר. 

הם   ואין.  הקיבוצים,  של  למועדוניות  להירשם  רוצים  מושבים  ילדי  מאוד  שהרבה  זה  לכך,  והעדות 

משלימים את התקנים שלהם, לא מקבלים אותנו על העיניים היפות. הם משלימים תקנים, כדי לקבל 

קציבים המתאימים, וזהו. את השאר הם לא מקבלים. אז צריך לראות מה אנחנו יכולים  גם את הת

לעשות יותר, במסגרות האלה, על מנת שגם תושבי המושבים יהיו מרוצים ושבעי רצון, לפחות באותה 

 מידה, אם לא למעלה מזה. 

 

 את צודקת בזה, אני חושב שזה לא רק בחינוך.   –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 אז צריך לחשוב.     מזל ערוסי:גב' 

 

בשנתיים    מר גדי ירקוני:  מאוד,  מנסים  שאנחנו  חושב  אני  בחינוך.  רק  לא  זה 

האחרונות, לפצח את הדבר הזה, וזה תהליך, לא זבנג וגמרנו, וכן אנחנו בעמדה, לפחות אני בעמדה, 

שיתוף מלא עם היישוב,  שאסור לנו לעשות את הכול לבד, למען יישוב כזה או אחר, זה חייב להיות ב

 מכל הבחינות. גם מבחינת כוח האדם שהוא עושה, גם מבחינת התקציב,  
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 זאת תפיסת חיים...     גב' מזל ערוסי:

 

לא     מר גדי ירקוני:  אני  להשתנות,  יכולה  החיים  תפיסת  שבקהילתיות,  חושב  אני 

 מדבר על העסקי.  

 

 ספית. זו תפיסת חיים, וזו גם השקעה כ   גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק, אבל בגלל זה אני אומר,    מר גדי ירקוני: 

 

יישוב     גב' מזל ערוסי: בכל  להשקיע  מוכנים  כמה  עד  ביותר,  המשמעותי  הדבר  זה 

ויישוב, קיבוץ או מושב, אני לא בנושא הזה, וכאן קבור הכלב, אין לי צל של ספק. כי כששילמו אגרת  

 , אז זה נתן את אותותיו.  1,100שני ₪ בבית ספר מסוים, וב 3000חינוך, כמעט 

 

בלתי פורמאלי, יש את אותה בעיה, אבל כן, אבל אני חושב שבחינוך ה   מר גדי ירקוני: 

הטיפול בו הוא יותר קל, לפי דעתי, מאשר בפורמאלי. יותר קל לשכנע, אני חושב, את ההורים בבלתי  

שצריך,  מה  להם  יהיה  הילדים  שבדיוק  שבשביל  היום,  הנדידה    פורמאלי,  טוב,  שזה  חושב  לא  ואני 

הזאת מיישוב ליישוב, בבלתי פורמאלי, כמו שאמרת שקורה, אני חושב שהיום, להורים הצעירים, יש 

 יותר מודעות לזה, ובגלל זה יש לנו אפשרות, ואנחנו עושים את זה, לטפל בזה.  

רק מעבירים, אני,    אתם החלטתם להעביר מיליון ומאתיים אלף ₪ ליישובים בכלל, וזה לא שאנחנו

האלה, היישוב שם, אם לא את אותו תקציב, אז חצי ממה שאנחנו מביאים,    1,200,000-כמעט על ה

זה כבר משהו, לשלב הראשון. אני חושב שאחרי שיתרגלו, אבל בהחלט רציתי לשמוע את זה מכם,  

 ולא ממני. 

 

, שנראית שנעשתה עבודהתודה רבה על ה  -אני רוצה לשאול שאלה. א'  מר רביבו קובי: 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 22 
 

ברצינות ובתשומת לב. רציתי לדעת האם הייתה איזושהי התייחסות בסקר, ליישובים הקהילתיים.  

איזושהי   התייחסות,  בכלל  להיות  שצריכה  חושבת  את  אם  לדעת  רוצה  אני  עונה,  שאת  ולפני 

 התייחסות אחרת...  

 

 כן, הייתה התייחסות.   גב' דורית בן ברוך: 

 

ייתה התייחסות, אנחנו לא רואים את זה פה, סליחה שאני רגע עונה  ה   מר גדי ירקוני: 

סוגי   לשלושה  זה  את  חילקה  היא  הגדול,  בפירוט  מופיעה  היא  התייחסות,  הייתה  במקומה, 

 התיישבויות, שלושה או ארבעה, מה חילקת?  

 

 שלושה.   גב' דורית בן ברוך: 

 

ליישובים הקהילתיים, וגם לזה, שלושה סוגי התיישבויות, ושם יש גם    מר גדי ירקוני: 

 בנפרד. 

 

   ?הסקר הזה יופץ לכולם    דוברת:

 

 כן.   גב' דורית בן ברוך: 

 

תודה רבה על הסקר ועל כל המהלך הזה. יש לי כמה שאלות. אני   –א'      מר אמיר פלג:

זה?  מבין, ההצגה הייתה יפה, אבל נשמח אם יסבירו לנו, כמליאה, מה בסוף המטרה? מה עושים עם  

זאת אומרת, מה התוכנית שלכם לקחת את הנתונים, וכיצד להשתמש בהם, מה לעשות איתם, מעבר  

 לנתונים עצמם שהוצגו. 

היו משאלים קודמים, האם יש איזו השוואה למשאלים האלה, שנעשו בעבר? אני כיו"ר ועדת איכות  

ל  מאוד  מאוד  מגיעה  הסביבה  איכות  פעם,  שעוד  שוב,  להגיד  יכול  דרשני  הסביבה,  אומר  וזה  מטה, 
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בישיבות  שנאמר  גם  כמו  תקציב,  בו  חסר  אם  בו,  קורה  מה  להביט  האגף,  על  להביט  מבחינת  שוב, 

 התקציב.

האם דרוש שם איזשהו שינוי מבני? כי הסתכלתי לפני המליאה על הסקר שהיה לפני חמש שנים, אם  

, יש שיפור, אבל גם שם האגף  אני לא טועה, וגם שם התוצאות אפילו היו יותר גרועות. זאת אומרת

 לאיכות הסביבה היה בתחתית.

העלינו,   כמליאה,  שאנחנו,  הנושאים  כי  למליאה,  כבוד  אות  הוא  הזה  שהסקר  חושב  אני  בנוסף, 

בהחלט תפסו פה מקומות ראשונים בסקר אצל התושבים, וזה מראה שהמליאה היא באמת מביאה 

  צוין.את הכול, ומייצגת את הקול של התושבים, וזה מ

 

 אני אענה בכללי, ותיכף דודי הכין דף, יחד עם האגפים,    מר גדי ירקוני: 

 

 חלק.    מר דודי אלון:

 

אני רואה שיפור    –עם חלק מהאגפים. אבל אני רוצה להגיד בכללי. א'     מר גדי ירקוני: 

בשנתיים   רואה  אני  אבל  למטה,  שנשארו  להיות  יכול  שהיו,  המגזרים  האחרונ  –בכל  קו  שלוש  ות, 

בינינו   יש  יודע,  אתה  תמיד,  לא  אותו.  לזרז  וצריך  החשוב,  הדבר  זה  מגמה  שקו  חושב  אני  מגמה. 

ויכוח, אם זה כסף או לא כסף, מה שקו המגמה הזה מוביל, אבל בהחלט אני רואה קו מגמה. אני  

ו הסביבה,  באיכות  גם  בחינוך,  גם  של  תהליכים  זה  שחלקם  זבנרואה  לא  זה  בתשתיות,  ג בייחוד 

, גם תשתיות ביישובים הישנים, הוותיקים יש את זה, אבל כן, אני רוצה להגיד 232הכביש וגמרנו, לא 

אנחנו מסתכלים על זה, המנהלי האגפים הסתכלו, תיכף דודי ריכז את זה והוא ידבר על זה,    –א'    –

, שאלת בין זה  ואני חושב שזה גם תהליך שאנחנו ממשיכים בו, בגלל שבסופו של דבר, אני אגיד משהו

 –לבין הסקרים הקודמים? אז אני ברשותך, אני אגיד משהו 

 הסקר הזה, כמו שהיא אמרה, נעשה קצת אחרת, להבדיל מהסקרים האחרים, את רוצה להסביר?  

 

 כן,   גב' דורית בן ברוך: 
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 בגלל זה ההשוואה קצת בעייתית, ואחרי זה...     מר גדי ירקוני: 

 

בעייתיתקוד  גב' דורית בן ברוך:  כן, ההשוואה היא  כל,  , מכיוון שפה עשינו את הסקר  ם 

שיטת   בגלל  אומרת,  זאת  להשתתף.  האוכלוסייה  לכל  נתנו  אוכלוסיה,  דגמנו  לא  מקוון.  כסקר 

 האיסוף, לא ניתן להשוות בין הסקר הזה, לסקר הקודם, כי זה מעוות. 

מתייחסים בעצם  אנחנו  הזאת,  הרע  מהנקודה  כאשר  אפס,  כנקודת  כפי  לזה  תקופה,  שכל  הוא  יון 

שהוחלט במועצה, נעשה את הסקר במתכונת הזאת, ונאפשר לכל התושבים להשתתף. אז לכן, קשה  

מסקרים   בשונה  הזו,  במתכונת  מקוונים,  סקרים  שהם  בסקרים  משהו,  עוד  אומר  ואני  להשוות, 

או יותר  לטעמי,  שהיא  עמדה,  ולתת  להשתתף  לתושב  עניין  יותר  הרבה  יש  כי  טלפוניים,  תנטית. 

בצד   עומד  מי  יודעים  לא  שהם  או  מסרבים,  שהם  או  אנשים,  פעמים  הרבה  בטלפון,  כשמתקשרים 

 השני, וחוששים, ואז הם נותנים הערכות, אולי, מופרזות למעלה. 

אני בדקתי את זה מחקרית, זה לא נכון להשוות, כשבודקים בשתי שיטות שהן שונות של איסוף. לכן  

את   כאן  רואים  לא  אפס, אתם  כקו  ממש  לזה  להתייחס  אז  בסדר?  מעוות,  פשוט  זה  כי  התוצאות, 

 כרגע. 

 

 בבקשה, חנניה.     מר דודי אלון:

 

אני חושב שהסקר מקיף מגוון גדול מאוד, את כל הנושאים שקיימים   מר חנניה אווקרט: 

חלב נושך,  ולא  ביקורתי,  מספיק  לא  והוא  מעמיק  מספיק  לא  הוא  שכזה,  בתור  אבל  י  במועצה, 

 לחלוטין. אי אפשר ללמוד ממנו כמעט כלום. 

זה   על  גבוה  ציון  ולתת  כישלון,  זה  בעיניי  דרגות,  חמש  מתוך  מארבע  פחות  ציון  שמקבלת  מחלקה 

זה כמו להגיד לי, למה אני לא עוזב את  שתושבים לא נוטשים את המועצה, בגלל התנאים במועצה  

 ם האחרונות. המדינה, בגלל השלטון של הליכוד וכל מה שנעשה בשני

 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 25 
 

שלחנו     מר דודי אלון: הזה,  הסקר  במסגרת  דברים.  להתייחס לכמה  רוצה  אני  טוב. 

. יש פה 2021מייל לכל מנהלי האגפים, כדי שיגידו איזו תובנה, לקח, הם מיישמים בתוכנית העבודה  

אישו של  הנושא  את  השנה  הכניסו  בגבייה,  למשל,  בכספים,  אותו.  אקריא  אני  קטן,  מקבץ  ר איזה 

 תושב מקוון, פחות להגיע למועצה, פחות טלפונים. 

הם עובדים כרגע על כרטיס תושב, שיאפשר גישה יותר מדויקת של כל נישום, כל תושב, לתיק שלו  

 בגבייה.

הקהילתי   ביישובים    –במרכז  יותר  נמוכה  רצון  שביעות  זה  בסקר,  זיהו  שהם  העיקרי  הפער 

תתפים, זאת אומרת, לבדוק באמת ברמה המספרית, הקהילתיים. הם פועלים למיפוי של מספר מש

יותר  עבודה  היישוב,  לרוח  הפעילות  את  ומתאימים  השונות,  בפעילויות  אכן  ביישוב  ילדים  כמה 

 כירורגית.

היא לא פירטה את זה כאן, אבל הסקר הזה מדבר על כל יישוב, וכל יישוב גם מקבל לעצמו איזה שהן  

טיוב באיכות השירות באגף החינוך, יישום לקחי סקר    –ב ככה  תובנות, ללמוד. בנושא החינוך, כתו

 , נבדוק את זה בפעם הבאה. 15%-שביעות הרצון, ושיפור המדד לפחות ב

 שיפור שביעות הרצון בבתי הספר, ופיתוח הטמעת תפיסה פדגוגית ייחודית במוסדות חינוך. 

 אקטיבית, לומד עד.  –פיתוח הובלה ללמידה פרו  

 מגוונים ואפשרויות בחירה.  פיתוח ומתן מענים

זה שיפור השירות מול התושבים, בשיתוף עם המוקד,    –אחד    –אגף איכות סביבה נתן שני כיוונים  

 הקפדה על מענה לכל פניה, וזמני שירות מהירים יותר. 

לוודא  באמת  כדי  מסומנים,  היום  הפחים  דיגיטלי,  מעקב  מערכת  אשפה,  ופינוי  השירות  שיפור 

 והם אכן פונו.שהרימו אותם, 

 ועוד, הקמת מרכזי מחזור ומתקנים נוספים. 

ות החקלאית  הוועדה  עם  יחד  חקלאית,  פסולת  כולל  נושא  פתרון  לקדם  מערבי,  נגב  אפשר    –אגיד 

, כן יהיה אפשר להעתיק איזה מתווה לחקלאים  2021-להגיד שקצת התקדמנו עם זה, הערכה שכבר ב

בקרוב שייכנס לעבוד במשרה מלאה, ויחשוב חקלאות כל   בנושא הזה, וגם נושא החקלאות, יהיה רכז

 היום, כדי לקדם את הכיוון הזה. שאלות, עוד מישהו?
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נסיעה    מר גדי ירקוני:  אז  מחיפה.  אלינו  שבאה  רבה,  תודה  לדורית  להגיד  רוצה  אני 

 זהירה זהירה ולאט, תגיעי הביתה בשלום.  

 

 תודה רבה, ערב טוב.    גב' דורית בן ברוך: 

 

תגידו, אתה את הסקר הזה, ליווה צוות שלם. זה לא דורית ניר, אולי     גדי ירקוני:  מר

 לבד, ואתה... לא נורא? אוקיי. לא נורא, לא נורא.  

 

מכתבים,    מר תמיר בוקובזה:  שני  או  המועצה,  ראש  אדוני  לך,  מכתב  שלחתי  טוב,  ערב 

ין בכלל למה צריך להתעסק איתו, זה נושא פורמאלי ופשוט, ואני לא מב  –בעצם, בשני נושאים. אחד  

ניהול ראש    דרכי  יושב  חוק,  פי  על  שלו.  הסמכויות  כל  עם  הישיבה  ראש  יושב  ומי  פה,  הישיבות 

אחד  אז  לא,  ואם  הסגן,  אז  רוצה,  לא  או  יכול,  לא  הוא  ואם  המועצה,  ראש  אדוני  או  זה  הישיבה 

חבר מליאה, יכול להיות יושב ראש  מחברי המליאה, וזה חייב להיות נבחר ציבור, ורק נבחר ציבור  

 האסיפה, שמנהל את האסיפה, ומבצע את כל הפעולות שרשומות.

לא   היסטוריה,  פה  שיש  מבין  אני  היה,  לא  היום  עד  זה.  על  להקפיד  צריך  מסובך,  לא  פשוט,  נורא 

ואני מבקש שזה מה   זה,  על  יצא מכתב מסודר  ולשנות קדימה,  מנסה לחזור בזמן, מנסה להתקדם 

 ה. שיהי

 

 למה זה קדימה...?      דוברת:

 

  –רגע, תנו לי לענות לו מסודר. אני רוצה, תמיר לענות לדבר הזה אחד     מר גדי ירקוני: 

 אחד. 

 

 כן, בבקשה.   מר תמיר בוקובזה: 
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ככה.     מר גדי ירקוני:  תמיר,  הישיבה,  את  לנהל  לנו  לתת  המליאה  מחברי  מבקש  אני 

יא או אישור לזה שהמנכ"ל ימשיך לנהל את הישיבה, או לנסות אני עד הישיבה הבאה מתחייב להב

 למצוא פתרון לנושא, חוקי. 

 

בסדר גמור. העניין השני, שהוא כבר עניין מהותי יותר, זה העניין של   מר תמיר בוקובזה: 

שאלות   כשארבע  השאילתא,  על  חלקית  מאוד  מאוד  תשובה  שקיבלנו  דיה,  אתר  בעניין  השאילתא 

לא קיבלו מענה בכלל. וגם כששאלתי שאלה נוספת בשאילתא, שמותר לי לשאול,    מתוך השאילתא,

 קיבלתי תשובה שאדוני לא חייב לענות, מהמנכ"ל.  

לקיבוץ   היא  הכוונה  האתר,  את  המפעיל  הגוף  נבחר  כיצד  נענו,  שלא  השאלות  על  שוב  אחזור  אני 

וצע מכרז עבור הפעלת האתר,  צאלים, וכיצד נקבע הסכום לתשלום עבור פינוי הפסולת. מדוע לא ב

 לאחר שנדרש התשלום עבור פינוי, 

 

 שאלה, רגע?   –תמיר, בוא נעשה שאלה    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שאלה, בסדר?   –אני רוצה לשאול שאלה    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה, בשמחה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

רו   מר גדי ירקוני:  לא  שאני  לא.  בגלל  או  ויכוח  יש  אם  תבין  התנצחות,  שתהיה  צה 

 בשאילתא שענינו לך, אני פשוט לא זוכר, אני חייב להגיד, לא ענינו לך איך נקבע הסכום? 

 

הוא    מר תמיר בוקובזה:  אז  היום,  שלאישור  בפרוטוקול  מופיעה  השאילתא  אדוני,  לא 
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 נמצא פה, במקרה, אצל כולם בידיים. 

 

 ינו לך? מה ענ   מר גדי ירקוני: 

 

 לא הייתה התייחסות ללמה נקבע הסכום הזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לפני זה, לא ענינו לך?     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 למה ארבעים ולא משהו אחר?    מר גדי ירקוני: 

 

 או חמש מאות.  למה ארבעים ולא מאה, או עשרים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

וטה טה טה,     מר גדי ירקוני:  היה תחשיב  לחברי המליאה, שזה  לכם, אמרתי  אמרנו 

 וזה מה שהקיבוץ ביקש, וראינו שהוא נכון.  

 

לא אדוני, לא היה את כל זה. אדוני גם לא דיבר, רק המנכ"ל הקריא   מר תמיר בוקובזה: 

 את התשובה. 

 

 כן או לא?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.     דובר:
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 היה, אני,    מר גדי ירקוני: 

 

 התשובה מופיעה אצל כולם בפרוטוקול שנמצא בידיים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

זו התשובה היחידה שהוקראה. אדוני סירב להתייחס בעל פה, בשום   מר תמיר בוקובזה: 

 צורה. 

 

 גדי.  שפט, הלו. תפסיק עם האדוני, אנחנו לא בבית מ    דובר:

 

 גם על נימוס יש טענות?     גב' נעמי סלע:

 

 רגע, רגע, חבר'ה, תמיר, תמיר,    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אדוני?   מר תמיר בוקובזה: 

 

שאלה שנייה, אני אענה על השאלה הזאת, אני אבדוק גם אם לא ענינו     מר גדי ירקוני: 

 י... בטוח שלחברי המליאה אני הסברתי בתקציב.  עליה, מה שנראה לי מוזר, אבל יכול להיות שאנ

 

 בהנהלה, אולי.     מר דני ברזילי: 

 

ויש פרוטוקול על     מר גדי ירקוני:  לא, לחברי המליאה, בטוח שהיה תקציב, הסברתי 

₪, ושהם כתבו לי, ועשינו להם בדיקה, וראינו שהבדיקה נכונה לפי    40זה, אני מעריך שהסברתי למה  
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זה אישרנו את השופל טה טה טה   ובגלל  היגיון,  בזה  וראינו שיש  יביא    40-טה טה  ₪, בשביל שזה 

 אותם, פחות או יותר, אבל אני מוכן לענות עליה עוד פעם, בסדר. שאלה שנייה? 

 

בתשלום    מר תמיר בוקובזה:  שנדרש  לאחר  האתר,  הפעלת  עבור  מכרז  בוצע  לא  מדוע 

י, כאשר כבר ידוע מספר שנים על האירוע הזה שנקרא הנוסף, החדש בעצם, אחרי הפינוי, עבור הפינו

אתר דיה, שאין הסכם בר תוקף, מאז שאדוני נכנס לתפקיד שלו, הוא יודע על האירוע הזה, שאין בו 

של  והנכס  האתר,  את  שיפעיל  שרוצה  שמי  מכרז,  מסודרת  בצורה  טופל  לא  למה  תוקף,  בר  הסכם 

 המועצה. 

 

י המליאה את המאמצים שעשינו עם קיבוץ צאלים,  לא הסברתי לחבר   מר גדי ירקוני: 

והלכנו לעורך דין, והתברר לנו שלא נגיע איתם לשום הבנות? והפתרון הכי טוב, זה לקדם את האתר  

החדש, ועד אז, הפתרון הטוב למועצה, זה שנמשיך לעבוד ככה? אני לא אמרתי את זה? יכול להיות 

 שזה לא מקובל, אבל אמרתי את זה. 

 

 נאמר.     דובר:

 

 נאמר, אוקיי.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא שאל על המכרז.      דובר:

 

לא, לא, הוא לא שואל על החדש. אמרתי, זה מה שאמרתי על המכרז,    מר גדי ירקוני: 

שהגעתי למסקנה, שאי אפשר להגיע למכרז, בגלל שזה היה מגיע לדד אנד. אני פגשתי את הקיבוץ, 

אפיל  הדין,  עורכי  שני  רוצה  עם  אני  להתווכח,  רוצה  לא  פשוט  אני  זוכר,  אני  אביב.  בתל  אמרתי,  ו 

ישיבה עם שני עורכי הדין, הבנתי שמי   פשוט להגיד מה אמרתי, לראות אם אני לא טועה, ושאחרי 

 שירוויח מכל הסוגיה הזאת, זה רק עורכי הדין, והמועצה והקיבוץ יפסידו. 
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ותר מהר את דיה החדש, וברגע שדיה החדש יתחיל ובגלל זה, אמרתי שהפתרון הוא שנקדם כמה שי

 לעבוד, סוגרים את האתר הזה, ונגמר הוויכוח בינינו. 

 

 גדי, שאלה?    גב' נעמי סלע:

 

 תני לו,    מר גדי ירקוני: 

 

גדי,    גב' נעמי סלע: נצטרך,  כשאנחנו  האתר.  של  הסגירה  של  הנושא  הדרך,  על 

זשהן הוצאות שהמועצה תצטרך להוציא בעקבות סגירת כשנצטרך לסגור את האתר הקיים, ישנן אי

 האתר? 

 

 לא, לא. לא הבנתי.    אני לא רוצה לפרט על זה,   מר גדי ירקוני: 

 

 מה זאת אומרת אתה לא רוצה לפרט?    גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא הבנתי,   מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 י לא בטוח. לא, אל תגידי כן, אנ   מר גדי ירקוני: 

 

 אולי אמרתי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה. לא, לא הבנתי, לא.    מר גדי ירקוני: 
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 היום אנחנו מקימים אתר חדש.    גב' נעמי סלע:

 

 כן.   מר גדי ירקוני: 

 

נשארים עם האתר הנוכחי, שאותו אנחנו אמורים לסגור, בדרך זו או     גב' נעמי סלע:

 אחרת. 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 ישנם כללים והנחיות.     גב' נעמי סלע:

 

 אם אנחנו נהיה צריכים לשלם לצאלים?    מר גדי ירקוני: 

 

את    גב' נעמי סלע: לסגור  באיכשהו  או  בלהטמין,  כסף  להשקיע  נצטרך  אנחנו  אם 

 האתר, 

 

 אני לא רוצה לתת תשובה לשאלה הזאת.    מר גדי ירקוני: 

 

 שאנחנו אמורים לקחת בחשבון.  זה משהו    גב' נעמי סלע:

 

אני לא רוצה, חבר'ה, אני מגן על המועצה, ואני לא רוצה לתת תשובה    מר גדי ירקוני: 

 על השאלה הזאת.  

 

 שזה יגבה מאיתנו כספים, גם בזכות האתר? זה אומר    גב' נעמי סלע:
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 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

יהיה על חשבון צאלים,     גב' נעמי סלע: נכסים פה  שזה לא  אלא על חשבון המועצה, 

 ש... 

 

 חבר'ה, יש דברים שלא חייבים לפרט.    מר גדי ירקוני: 

 

 והמבין יבין.      דובר:

 

 זה נורא מה שאמרת.     גב' נעמי סלע:

 

דברים    מר גדי ירקוני:  יש  כן,  היום.  לא  זה,  את  ידעו  כולם  היום,  בבוא  לא.  זה 

אני, טוב, אני חושב שאני רוצה להיות חכם ולשתוק ברגע   עסקיים, שהשתיקה, אם אתם רוצים, לא

 מי שרוצה, שייקח אותי לאן שהוא רוצה בסיפור הזה.  זה,

 

כל הוצאה, כך או אחרת, כל הוצאה שהמועצה מוציאה, מאושרת על     מר ניר ים:

שהי כמו  ההחלטה,  את  המליאה  תקבל  שיגיע,  מה  וכשיגיע  למועד,  חזון  שעוד  ככה  המליאה.  א  ידי 

 תחשוב לנכון.  

 

לא, יכול להיות שלא תהיה לה ברירה, אבל עזוב, לא עכשיו. חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 אם זה היה פשוט, הייתי נותן תשובה, תאמינו לי שאני לא עובד עליכם.  

 

משפטי    מר תמיר בוקובזה:  ייעוץ  ניתן  האם  זה  בשאילתא,  שנשאלה  האחרונה  השאלה 

ההליך   כי  הקובע  שרשמתי למועצה,  כפי  שוב,  הייעוץ?  ניתן  מי  ידי  על  כן,  ואם  תקין?  התשלום  של 

ואמרתי בשאילתא, למיטב הבנתי היה צריך לעשות מכרז, והעברת התשלום בצורה הזאת, תשלום  
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חדש גם כן, שלא היה קודם, הוא לא חוקי, הוא לא תקין, אף אחד לא יכול להחליט שהוא נותן כסף 

עיל או נכון יותר, או צודק יותר. זה גוף ציבורי, עם כללים מאוד מאוד  למישהו, כי הוא חושב שזה י

 ברורים ונוקשים בעניין הכספים. האם ניתן ייעוץ משפטי בעניין הזה, שיכשיר את זה? 

 

הזאת    מר גדי ירקוני:  שההחלטה  להגיד  רוצה  אני  המועצה.  ראש  של  האחריות  לא, 

ההסכם,   את  לא  שהוא,  כמו  ההסכם  את  הלהמשיך  של  התקציב  תוספת  חוסכת   40-את  לטון,   ₪

 למועצה, אחרי העלאת המחירים האחרונה,  

 

 מה הכוונה תוספת תקציב?    גב' דנה אדמון: 

 

₪ שהוספנו, זה מה שהוא שאל, אני עונה, אנחנו,   40-₪ לטון. ה  40של     מר גדי ירקוני: 

 אני הוספתי, ואתם,  

 

 חצי מיליון שנתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.  ' כבי שקולניק: גב

 

 החצי מיליון שנתי, חוסך בין שניים לשניים וחצי מיליון נוספים.    מר גדי ירקוני: 

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  ובעצם  עצמאי,  באופן  האתר  את  להפעיל  מהמועצה  מונע  מה 

 לשלם כלום לצאלים, ואולי גם להכניס כסף מפסולת שתיכנס מעבר למה שהמועצה מכניסה?  

 

אז    ירקוני:  מר גדי שעד  משפטי,  לסכסוך  וייכנס  למועצה,  כסף  יביא  לא  הזה  הדבר 

 מיליון ₪ בשנה, עד שנתחיל עם האתר החדש.  2, ונפסיד נהיה צריכים להוביל לדודאים
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היא    מר תמיר בוקובזה:  הפסולת,  פינוי  עבור  לצאלים  כסף  להעביר  החליטה  כשהמועצה 

 האתר? או שאין תשלום ארנונה?  גם ביקשה מהם להתחיל לשלם ארנונה על 

 

אין תשלום ארנונה מימים ימיה, למועצה, לפי דעתי. נכון חבר'ה? אני     מר גדי ירקוני: 

  צודק. 

 

 צודק. אין תשלום זה, ו,    גב' כבי שקולניק: 

 

 בחיים לא היה תשלום ארנונה במועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 א שילמה ל... לאורך כל השנים המועצה ל  גב' כבי שקולניק: 

 

 והמועצה, רק שתבינו,     מר גדי ירקוני: 

 

זה    גב' כבי שקולניק:  אחורה,  שנים  שבע  מחזיר  ואתה  המשקל,  שיווי  את  עושה  אתה 

 הרבה יותר,  

 

כבי, כבי, תעשו חשבון פשוט, אנחנו משלמים היום, והמליאה תחליט,    מר גדי ירקוני: 

י גם אזרוק עשרה מיליון ₪. אני, על דעתי לא אעשה חבר'ה, המליאה, אתם סוברניים להחליט שאנ

₪ בדודאים, בלי תוספת    ₪160 לטון, במקום שהיום זה    40את זה. המועצה היום, הולכת, משלמת  

לבין   עולה  שבועות,  כמה  של  תקופה  ועוד  המתקן    240-ל  200ההובלה,  ל...  בדודאים,  מחיר  לטון, 

  החדש. לטון.

 

 כבר שלוש שנים לא מצליח להכניס גרם אחד לדיה.  גדי, אני  מר חנניה אווקרט: 
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 וזה לא קשור.  אתה צודק,    מר גדי ירקוני: 

 

 למי זה חוסך כסף?    מר חנניה אווקרט: 

 

 תקשיב, למועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה למועצה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 למועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 פסולת? לתושבים שמכניסים   מר חנניה אווקרט: 

 

רגע, כן, אני אגיד לך למי זה חוסך, רגע, אני אגיד לך למי זה חוסך,    מר גדי ירקוני: 

 שאלת, אני הרי לא הסנגור של צאלים. 

 

 אני שואל, למי זה חוסך כסף?   מר חנניה אווקרט: 

 

לך     מר גדי ירקוני:  אומר  אני  לפי    –אז  משלמים,  היישובים  היישובים,  של  הפסולת 

ון? אני צודק. כבי, תעזרו לי, אני לא מכיר את הכול. אם יישוב או איש פרטי מהמועצה, נותן דעתי, נכ

 לדיה, הוא משלם.  

 

 משלם מחיר מופחת.      דובר:

 

מי שלא משלם, זה רק משאיות הזבל שאוספות את הזבל ביישובים     מר גדי ירקוני: 

 ה יהיה הפינוי. של המועצה ובצה"ל, בשטח של המועצה. שזה על חשבון המועצ
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 אני יכולה?    גב' דנה אדמון: 

 

שאלות    מר גדי ירקוני:  שזה  בגלל  בזמן,  זה  את  נגביל  בואו  אבל  רגע,  יכולים.  כולם 

 ותשובות. 

 

 זה נושא לסדר היום.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא נושא לסדר היום.     מר גדי ירקוני: 

 

שתי ישיבות, זה לא הגיע כשאילתא, אז  זה נושא לסדר היום, מאחר ו   גב' דנה אדמון: 

 עכשיו, 

 

לא, אני עניתי על השאילתא, אני לא אוהב להיות איך קוראים לזה,    מר גדי ירקוני: 

 אני לא אוהב להיות יותר מדי "חוקי", לפי החוק. רגע, ברחה לי המילה, איך אומרים לא? 

 )מדברים ביחד( 

 

אני לא אוהב את החוק, אבל אני עובד לפיו.   –פרוצדורה, חבר'ה, א'     מר גדי ירקוני: 

אני לא אוהב את הפרוצדורה. רגע, אבל לפי דעתי, עמדתי, שבמליאה הקודמת אני עניתי לשאילתא. 

לי   ואומר  ואני  –בא הבחור,  בינינו,  ואני לא חושב שיש פה עימות  לי כמה מהתשובות,  גדי, החסרת 

 זה לא המקום.  לדיון רחב,  מעוניין לענות לו. אבל אם אנחנו הופכים את זה

 

זה    גב' דנה אדמון:  ונחמד, במליאה הקודמת  נעים  זה  אבל במליאה הקודמת, עכשיו 

 היה עימות, בואו נשים את זה, 
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 אז אם הפכנו את זה לנעים, למה להחזיר את זה לעימות?    מר גדי ירקוני: 

 

עוד כמה שאלות   גב' דנה אדמון:  יכולים לשאול  הגענו לסיטואציה  ועכשיו אנחנו  כי   ,

 הזאת. 

 

 אני רוצה שחברי המליאה יאשרו שזה...    מר גדי ירקוני: 

 

לי     גב' דנה אדמון:  לומר  חקלאי  גם  יכול  חקלאים.  פה  שיושבים  מרגישה    –אני 

, אני לא יודעת, יגידו לי 160,170,200יקירתי, לשים את הפסולת החקלאית שלי באתר דיה, עולה לי  

 החקלאים למה.  

 

 זה מה שהם עושים עד היום.    מר גדי ירקוני: 

 

ויזרוק. אני    גב' דנה אדמון:  אני מעדיף לתת את זה למישהו שייקח את זה עם שופל 

לא יודע איפה. אני לא אומר לו לזרוק את זה בדרך השדות, אני לא אומר לו להטמין את זה במקום  

, אני לא רואה הבדל בין האמירה הזאת, יותר יותר זול לי שם. אז מבחינתי  –שאסור, אני רק אומר  

זול לנו, יותר נכון לנו, אבל זה לא לפי החוק, לבין האמירה של חקלאי כזה או אחר שיעשה את זה.  

ו, מליאת המועצה, ההתנהלות הזאת היא חשובה, ההקפדה על החוק היא  זאת הדוגמא שלנו, אנחנ

 חשובה, זו לא קטנוניות.  

 

 לא קטנוניות? אוקיי.   זו   מר גדי ירקוני: 

 

 לא. לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 תנו לה לסיים. תסיימי.     מר גדי ירקוני: 
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הוא    מר יובל בר: המצב  היום  היום.  וגם  קודם  גם  שילמו  והתושבים  החקלאים 

קצת יותר גרוע, אחרי ש... מה לעשות, אפילו לשים את העין שם וקצת יותר מקפידים. אבל אנחנו  

 ועצה לא שילמה, זה הכסף שלנו.  שילמנו, המ

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, אני לא אמרתי שלא.     גב' דנה אדמון: 

 

 ... על פסולת אמיתית, לא...    מר יובל בר:

 

לעניות     גב' דנה אדמון:  אומר,  המועצה  שראש  שכמו  אומרת  אני  שלא,  אמרתי  לא 

כי זה יותר זול ויותר נכון, לא משנה מה הוא ענה.    דעתי אני לוקח אחריות, ואני לוקח את זה לשם, 

 כל עוד הכול היה בצורה שזה התנהל בעבר, הכול בסדר. 

 

 למה? למה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, ממש לא בסדר מבחינתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 ממש לא בסדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ן הופך להיות כבר דיון אחר.  אבל כשבאנו... להוציא כסף, פה העניי   גב' דנה אדמון: 

 

 למה?   מר גדי ירקוני: 
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 למה? כי ביקשת מאיתנו תקציב נוסף.    גב' דנה אדמון: 

 

 אישרתם את התקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא אישרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 המליאה אישרה את התקציב.    מר גדי ירקוני: 

 

 א בסדר, בהינתן כל המידע שצף מאז. נכון, אני חושבת שזה ל   גב' דנה אדמון: 

 

את המידע הזה אני נתתי, תקשיבי להקלטה, בו זמנית בזמן הזה. כן,    מר גדי ירקוני: 

 הלאה, סליחה.  

 

זה שהייתה התנהלות לא תקינה לאורך שנים, ועכשיו משתמש במושג    מר תמיר בוקובזה: 

 יותר חמור.   'מהמקפצה', לא הופכת שום דבר לבסדר, רק שעכשיו זה הרבה

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

היא   מר תמיר בוקובזה:  אם  מה,  תחליט  שהמליאה  להצבעה,  הצעות  שלוש  שלחתי 

 מאשרת, לא מאשרת.  

 העברת האחריות על אתר דיה לידי המועצה באופן מיידי, ובעצם הפעלת האתר על ידי המועצה.  – 1

הט  -  2 בגין  צאלים,  לקיבוץ  שנקבע  התשלום  הסכם  ביטול  קיים  שלא  כך  לאור  וזה  הפסולת,  מנת 

 תקין, ולא נערך מכרז כדין.

 בעצם ג', זה ביחד, ההפעלה של האתר. – 3

חיוב צאלים בארנונה בגין אתר דיה, עבור שבע השנים האחרונות, מבלי שהדבר יהווה ויתור על    –  4
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השנים יתר  על  צאלים  עם  להתחשבן  המועצה  זכות  ב  לפגוע  ובלי  כלשהי,  אחר  זכות  סכום  כל  ועל   ,

 ונוסף, והכול על פי דין.  

וזה   זה מותר,  שמית,  בעניינים האלה, ההצבעה תהיה  כן, שחברי המליאה שמצביעים  גם  וביקשתי 

לחוק, שקובע שאם חבר מליאה אישר תשלום שלא כדין, הוא עלול לשאת    84כדי להתגונן מפני סעיף  

  בהחזר התשלום מכיסו הפרטי.

 

 , תקריא את זה עוד פעם? עוד פעם    דובר:

 

 שמעת כסף, התעוררת.      דובר:

 

לחוק קובע אחריות אישית על חבר מליאה, שאישר תשלום    84סעיף    מר תמיר בוקובזה: 

בניגוד לחוק, ואם הממונה יקבע שהתשלום בניגוד לחוק, הוא יכול לחזור אל החבר, ולכל מי שאישר  

לצו המועצות    84כיסם הפרטי. זה מה שקובע סעיף  את התשלום, ולדרוש מהם לשלם את התשלום מ

 המקומיות, מועצות אזוריות. 

 

בכל    גב' כבי שקולניק:  זה,  את  אומר  שתמיר  זה  חי,  עם  זה  על  שנתייעץ  מציעה  אני 

 הכבוד. 

 

 , אפשר לקרוא. 84לא אני אומר, סעיף   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה אומר, חמודי, אתה אומר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני אומר, רק אני עומד פה ואני אומר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון. אז אני לא מציעה פה לאיים על המליאה עכשיו, שאם תצביעו,   גב' כבי שקולניק: 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 42 
 

 

יוכל   מר תמיר בוקובזה:  יאשר,  שלא  שמי  כדי  שמי,  יהיה  שזה  אמרתי  רק  להיפך,  לא, 

 להתגונן, זה בסדר גמור.  

 

 שטויות. שטויות!   זה  גב' כבי שקולניק: 

 

 תמיר, יש עוד אנשים באולם. כן, חנניה?     מר ניר ים:

 

יש    מר חנניה אווקרט:  שלגדי  אני משוכנע  כי  הצבעה,  לשום  לגשת  כדאי  שלא  חושב  אני 

נימוקים והסבר שיניח את דעתם של רוב החברים, שמשום מה, כנראה לא מתאים, או לא נוח לראש  

ל הקהל. ואני מציע שגדי יסדיר את העניין הזה, כי אני חושב שאם אי  המועצה להסביר אותם כעת לכ

בעלמא,   סתם  לא  זה  ומשכנעים.  טובים  ונימוקים  הסבר  לך  שיש  בטוח  מכרז,  להוציא  היה  אפשר 

 ולכן אני חושב שעדיף להסדיר את העניין הזה...  ואתה לא לוקח אחריות סתם.

 

א'    –א'  לא, אני אומר שני דברים,     מר גדי ירקוני:  לי לדייק.  אני לא אתן   –רגע, תן 

לאף מפעיל אחר היום להיכנס לעסק, זה בריש... אני לא אתן... אני אומר ככה, מאוד פשוט, בזמן 

משפטים.   פה  יתחילו  אוקיי?  משפטים,  פה  שיתחילו  מפני  חדש,  מפעיל  יכנס  לא  ובזה,  לנו,  שיש 

מזה, יש לי איזה טיעון אחר, שאותו אני לא    המועצה לא תפעיל את זה לבד, ואני גם לא אאשר, חוץ

 מפרט, למה אני לא אכניס מפעיל אחר.

אבל, היום אם אנחנו גם אם לא היה לי הטיעון שאני לא רוצה לפרט פה עכשיו, אם היום היינו באים  

יאללה, צאו החוצה, אנחנו רוצים לצאת למכרז, אז אני רוצה להגיד לכם,    –לצאלים ואומרים להם  

היו הולכים לבית משפט, ואז הכול, העבודה באתר הייתה נעצרת, ואז בשנתיים הקרובות   שצאלים

 זה לא ייפתר, ואנחנו נמשיך וניסע לדודאים, וחבל על הכסף של המועצה.  

 

 של הקיבוצים ושל המושבים.    מר השי רובין:
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 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הכסף שלנו.    מר השי רובין:

 

 זה כסף של המועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אם הקיבוץ...    גב' דנה אדמון: 

 

מה? אני חושב שכל עליית הנושא הזה, היא הייתה בסדר להבין מה     מר גדי ירקוני: 

הזאת,  המועצה  על  לנו,  שיש  כלכלית  אחריות  גם  להבין  צריכים  המליאה  שחברי  חושב  אני  קרה. 

שנה לא עומדים בו. עכשיו   20לעמוד בו בדרך כלל,    וללכת עכשיו, ובגלל חוק כזה או אחר, שצריכים

 מיליון ₪? חבר'ה, אתם מקשיבים?  5להפסיד 

אז אני אמרתי שזה לא הגיוני, ובואו נגמור את הפרשייה הזאת, ולא צריכים להמשיך לדוש בנושא 

 דיה. 

 

 השאלה אם זה ימשיך,     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, זה ימשיך...     גב' דנה אדמון: 

 

אני חושב שחברי המליאה לא צריכים לפחד מהצבעה, כמו שאני לא     די ירקוני: מר ג

 מפחד לקחת אחריות, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. 

 

 אנחנו לא מפחדים מהצבעה שמית.     דוברת:
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גדי, אם הקיבוץ כל כך מפסיד מזה, והוא צריך עוד הכנסות נוספות,     גב' דנה אדמון: 

ל רוצה  לא  הוא  לא  למה  שהם  אומרים  אתם  אחד  מצד  אם  מצליחה,  לא  אני  האתר?  את  שחרר 

 מרוויחים שם,  

 

 את לא מקשיבה, אני לא אתן היום שאף מפעיל יעבוד שם.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא אמרת.    גב' דנה אדמון: 

 

 אמרתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא אמר.     דובר:

 

 ם למה שאני אומר.  חבר'ה, אתם לא מקשיבי   מר גדי ירקוני: 

 

 אמרת שאתה לא יכול לקחת...    גב' דנה אדמון: 

 

מפעיל     מר גדי ירקוני:  לאף  אתן  לא  אני  הזה,  ברגע  הזה,  שבזמן  אמרתי  מזה,  חוץ 

 אחר להיכנס לשם, מטעמים שלי. 

 

 שחרר. אז זה לא בגלל שהקיבוץ לא מ   גב' דנה אדמון: 

 

 יבוץ, קודם כל, זה בגלל שהק   מר גדי ירקוני: 

 

 זה שאילתא, או שזה סעיף לסדר היום?   גב' מירב ברקאי: 
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 זה סעיף לסדר היום.     גב' דנה אדמון: 

 

 תצביעו על זה וזהו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ניר, הצבעה שמית.     מר גדי ירקוני: 

 

אני עוד לא ראיתי את זה מופיע כסעיף לסדר היום, אני    –תראו, א'     מר ניר ים:

 שתמיר העלה את זה עכשיו, ביקש תוספת להסבר לשאילתות, אני מבין.  מודה. זה

 

 אני שלחתי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

הייתי מנסח    מר ניר ים: אז  היום,  לנסח את הסעיף לסדר  לי  נותנים  הייתם  אם 

מחברי   2/3כדי להעלות סעיף לסדר היום, וגם אני קראתי את הספר, צריך    –א'    –אותו בצורה כזאת  

אנשים מבין חברי המליאה צריכים לאשר את העלאת הסעיף לסדר היום.    24המליאה, זאת אומרת,  

 , והסעיף יעלה על סדר היום, 24ונניח שיהיו כאלה, 

 

 אל צריך,    גב' דנה אדמון: 

 

בואו נקבל החלטה   –אני עושה את התרגום הפשוט, תרשו לי, ואומר     מר ניר ים:

 אלף ₪ נוספים בשנה,  400ולשלם  בין להמשיך את המצב הקיים,

 

 ? אה, סליחה.  400איך    מר גדי ירקוני: 

 

למעשה,    400   מר ניר ים: או  שסוכם,  כפי  לגמור,  לי  תנו  בשנה,  נוספים   ₪ אלף 

לשנת   המועצה  בתקציב  הפסולת  2021נכלל  את  ולהוביל  וחצי,  מיליון  שני  לשלם  הוא  והחליפי,   ,
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 ות.  המועצתית לדודאים. אלה שתי החלופ

 

 זה לא נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין חלופה אחרת.     מר ניר ים:

 

 בוודאי שיש.   מר תמיר בוקובזה: 

 

להשבתת     מר ניר ים: תוביל  אחרת,  חלופה  כל  כי  סיפור,  זה  אחרת  חלופה  כל 

 האתר, 

 

 מי אמר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

וז   מר ניר ים: לשם.  הפסולת  את  להוביל  אפשרות  אחד  ולחוסר  אף  ברור,  ה 

 מאיתנו לא יכול לקבל החלטה בשם צאלים, אנחנו יכולים לקבל החלטה בשם מועצה אזורית אשכול.  

 

הקיבוץ   : רוויטל דג'אווי בן יעקב איך  הקיבוץ.  של  לא  הוא  המועצה,  של  הוא  האתר  אבל 

 מחליט אם הוא משבית או לא? 

 

 הוא הולך לצו מניעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הקיבוץ לא מחליט,     מר ניר ים:

 

 הוא הולך לצו מניעה.     מר גדי ירקוני: 
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 שנה הוא מפעיל,   20    דובר:

 

  מה זה משנה?  מר תמיר בוקובזה: 

 

מה זה, מה זה משנה? חבר'ה, זה החוק במדינה. יש צו מניעה, אני לא     מר גדי ירקוני: 

 נותנים לי לעשות כלום.  

 

חברי   מר ניר ים: יכולת,  יש  על לנו  באמת,  החלטה  לקבל  יכולים  אנחנו  ם, 

יכולים לקבל החלטה על מהלכים שצד שלישי עושה, אוקיי?  המהלכים שהמועצה עושה. אנחנו לא 

במקרה הזה, צאלים, תקבל את ההחלטה שלה כפי שהיא תקבל. ההנחה היא, וזה פה הדיון המשפטי, 

חיל, בשלב הזה העסק נעצר, אין יותר שאם אנחנו הולכים לדיון משפטי עם צאלים, הדיון הזה לא מת

פינוי פסולת לדיה, ההליך המשפטי הזה, סביר להניח, יימשך שנים, ובשנים האלה נוריד את הפסולת  

 לדודאים, חברי המועצה מקבלים את הרעיון הזה, וחושבים שככה נכון לעשות, בבקשה. 

 

שי   מר תמיר בוקובזה:  החלופות  בהכרח  לא  הן  שמוצעות,  הקביעה  החלופות  תקיימו. 

העובדתית, כביכול, שאומרת שהאתר ייסגר באופן מיידי, ברגע שהמועצה תחליט שהיא לוקחת אותו  

 לעצמה, איזושהי הערכה שלא ברור מאיפה היא נובעת, ולמה... 

 

 המועצה לא תפעיל את האתר הזה עכשיו, נקודה.     מר גדי ירקוני: 

 

  2.5א אומר שהחלופה היא שהמועצה תשלם  גם האמירה הזאת, זה ל  מר תמיר בוקובזה: 

 מיליון ₪. יש למועצה חברה כלכלית, שאפשר לבקש ממנה להפעיל את זה,  

 

 לא יכנס מפעיל אחר לדיה היום.    מר גדי ירקוני: 
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לשלם    מר תמיר בוקובזה:  וכן  מצאלים,  הזה  האתר  את  לשחרר  לא  שהבחירה  אומר  זה 

המועצה ראש  של  מושכלת  בחירה  היא  אם להם,  המצב.  בעקבות  אילוץ,  או  כפייה,  איזושהי  ולא   ,

ההחלטה אומרת שלא יכנס מפעיל נוסף לאתר, במקום צאלים, לא משנה מה תהיה התוצאה, או מה  

שהמצב   רוצה  שהיא  משמעית,  חד  באמירה  המועצה  את  מעמיד  זה  צאלים,  של  ההחלטה  תהיה 

 מיליון ₪.  2.5יימשך, או להוציא 

 

 ב, אני חושבת שכולם הבינו את כל הצדדים, אפשר להצביע? טו  גב' מירב ברקאי: 

 

 על מה מצביעים בכלל?      דובר:

 

 אז אפשר לעבור לסעיף הבא?   גב' מירב ברקאי: 

 

 אפשר ללכת הביתה.     גב' דנה אדמון: 

 

 על מה יש להצביע?      דובר:

 

לחל  מר תמיר בוקובזה:  סוגרים  שהם  להצבעה,  סעיפים  ארבעה  הצעתי  את אני  וטין 

 הנושא, לפחות בשלב המיידי. זה כן, זה לא, זה הכול בסדר. 

 

אוקיי. אני מעמיד להצבעה, אם להעלות את הסעיפים שתמיר העלה    ר ניר ים:מ

 לסדר היום. 

 

 לא, בסדר. כן, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

לסדר     מר ניר ים: סעיף  להעלות  כדי  היום,  לסדר  העלה  שתמיר  הסעיפים  את 
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 מחברי,   2/3כאמור, צריכים  היום,

 

 אני חולק,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חולק, תפתח את הספר.     מר ניר ים:

 

על ארבע    מר תמיר בוקובזה:  ענה  בגלל שראש המועצה לא  אני...  אני פתחתי את הספר, 

שאלות בשאילתא, השאילתא באופן אוטומאטי הופכת להיות הנושא הראשון בסדר היום. זו הסיבה  

נו דנים בזה, וזו הסיבה שאני לא צריך את שני השלישים. זה מה שכתוב בספר, וזו הסיבה שזה  שאנח

 עלה היום. 

 

 אבל עניתי עליה.     מר גדי ירקוני: 

 

התשובה   מר תמיר בוקובזה:  האלה,  השאלות  את  ציינתי  שאלות,  ארבע  על  ענית  לא 

 נמצאת בפרוטוקול,  

 

  המליאה אם עניתי, הם אמרו כן.ת חברי אבל שאלתי א   מר גדי ירקוני: 

 

נמצא לא, התשובה נמצאת בפרוטוקול, אני לא צריך להתאמץ, הוא    מר תמיר בוקובזה: 

האם קיבלת ייעוץ משפטי, גם כששאלתי את זה בשאלה    –פה אצל כולם בידיים. אדוני סירב לענות  

 את ההקלטות.  הנוספת, קיבלתי תשובה מאוד ברורה. אפשר להוציא גם את התמלילים, וגם  

 

 אמרתי לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא אמרת כלום.    מר תמיר בוקובזה: 
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 עכשיו.    גב' דנה אדמון: 

 

 תמיד אמרתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו, לא בדיון הקודם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חברים, תראו, כדי שחבר מליאה ירצה,     מר ניר ים:

 

 א, ממש לא. ממש לא, ממש ל   גב' דנה אדמון: 

 

לבוא     מר ניר ים: יכול  הוא  היום,  לסדר  סעיף  להביא  ירצה  מליאה  שחבר  כדי 

לסדר   סעיף  להביא  יכול  מליאה  חבר  עדיין,  קרה.  לא  זה  מועד.  מבעוד  שנקרא,  מה  זה,  את  ולבקש 

כך   ואחר  לדיון,  הזה  הסעיף  את  להעלות  כדי  ואז,  גמור,  בסדר  זה  המליאה,  קיום  בעת  היום, 

היום.  2/3ריך  להחלטה, צ ואני מצטט את    2/3, שיאשרו את העלאת הסעיף לסדר  מחברי המועצה, 

 אנשים, חברי מליאה, שיבואו ויגידו שהם בעד העלאת הסעיף לסדר היום.  24הספר, זה 

 

 אחר כך תציג...    מר תמיר בוקובזה: 

 

א   מר ניר ים: מעלה  אני  כן  ועל  לך.  הפרעתי  לא  תמיר,  לי  תפריע  אל  כן,  ת ועל 

לסדר   הנושא  את  להעלות  שצריך  חושב  המליאה  מחברי  מי  חושבים,  המליאה  חברי  האם  השאלה, 

חברים, נדון בסעיף, ואם לא נמצא אותם, הסעיף ירד מסדר   24היום. נספור את הקולות, אם נמצא  

 היום. מי בעד להעלות את הסעיף לסדר היום?  

 

 זה לא מה שאומר,    מר תמיר בוקובזה: 
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 שוב, תמיר, בבקשה.     מר ניר ים:

 

זה     גב' דנה אדמון:  שבה  לצורה  מתנגדת  שאני  בפרוטוקול  שיירשם  מבקשת  אני 

שתי שאילתות, זה אמור להיות נושא לסדר היום, ולא צריך להצביע על זה. אני  מתנהל כרגע, אחרי  

 מבקשת שירשם בפרוטוקול שאני מתנגדת לדרך שבה זה מתנהל.

 

ואני מבקשת לחדד, ראש המועצה אכן ענה בישיבה הקודמת, אבל לא   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 על השאילתא. לכן זה לא נחשב שהשאילתא נענתה,  

 

 למה הוא לא ענה על השאילתא?    מר גדי ירקוני: 

 

תראו, הנושאים, הרי שנייה, הרי לא נדוש, רגע, דקה, חברים. הרי לא    מר ניר ים:

לבוא באיזשהו מקום, ליישר קו, ולהתקדם. ראש המועצה, ואני נדוש בנושא הזה עד אינסוף. צריך  

ואמרתי,   הקצנתי  ואפילו קצת  לענות.  לנכון  חשב  שהוא  מה  את  ענה  המועצה  ראש  זה,  את  אמרתי 

שאם התשובה של ראש המועצה לא נראית למישהו, שייקח אותה לאן שהוא רוצה, אוקיי? אלה היו 

, ואף אחד, ואני חוזר על הדברים שלי, אף אחד לא יגיד  הדברים שאני אמרתי. אפשר לשאול שאילתא 

למישהו איך לשאול את השאילתא, ומה לשאול בה. באותה מידה, אף אחד לא יגיד לראש המועצה  

מה לענות, ואיך לענות. ראש המועצה יענה, כמו שהוא רוצה וחושב לנכון. זה מה שהוא עשה, לטוב, 

   זאת התשובה שלו, נקודה. וזכותו. לרע, כל אחד ישפוט מה חסר או לא, אבל

 

 תעבור להצבעה.     מר השי רובין:

 

אני עובר להצבעה להעלאת הנושאים של תמיר לדיון לסדר היום של     מר ניר ים:

 המליאה. מי בעד, בבקשה? שירים את היד.  
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 בעד מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

הי   מר ניר ים: בסדר  לדיון  תמיר  של  הנושאים  העלאת  מי בעד  המליאה,  של  ום 

 בעד? בבקשה .  

 

 אני טוען שההצבעה לא חוקית,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

אני טוען שההצבעה לא חוקית, מאחר והנושא הוא בסדר היום באופן   מר תמיר בוקובזה: 

 אינהרנטי, בעקבות כך שלא נענתה תשובה לשאילתא במליאה הקודמת.  

 

תופסת  א   מר השי רובין: ואת  פה?  להשתלט  באת  לי,  תגיד  דיבור?  רשות  קיבלת  תה 

 טרמפ? מה אתה מדבר חופשי? יש סדר, 

 

 אני מדבר חופשי, כמה זה לא נוח לך.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש סדר, תכבד אותו.     מר השי רובין:

 

א  מר תמיר בוקובזה:  אוקיי? אל תרים  חופשי,  לך, אני אדבר באופן  נוח  לא  ת  כמה שזה 

 הקו לשלך. 

 

 במקום אחר.    מר השי רובין:
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 בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

סדר אוקיי.     מר ניר ים: על  הסעיף  את  להעלות  שלך  הבקשה  את  מוריד  אתה 

 היום? 

 

הבקשה שלי היא לא להעלות אותו בסדר היום, הוא באופן אינהרנטי    מר תמיר בוקובזה: 

 ה לשאילתא במליאה הקודמת.  על סדר היום, לאור כך שלא התקבלה תשוב

 

חברים.     מר ניר ים: ברשותכם,  מתקדמים,  אנחנו  נצא  טוב.  לא  הזה  מהלופ  הרי 

 בצורה הזאת, אנחנו מתקדמים לנושא הבא, בוריס, בבקשה, פרידה, ברוכים הבאים. 

 

 הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול .3

 

 במועצה אזורית אשכול.  אנחנו מדברים על הקמת ועדה לתכנון ובניה    מר ניר ים:

 

כבר    מר גדי ירקוני:  אנחנו  הקדמה.  איזו  אעשה  אני  מתיישבים,  ובוריס  שפרידה  עד 

לפני חמש שנים קיימנו דיון בנושא הזה, האם להקים ועדה מקומית... אז גם הנתונים היו אחרים, 

ל בגלל שזה לקח  וגם אז חברי המליאה נתנו לנו את האישור לצאת ולהקים ועדה של אשכול לבד, אב

מתחילים  שאנחנו  ולפני  חדשה,  עבודה  עושים  והם  פרידה  את  והביא  נכנס,  בוריס  וגם  זמן,  הרבה 

וגם  רוצים,  אנחנו  והכול,  הפנים  במשרד  שצריכים  התהליכים  וכל  הזה,  הנושא  כל  את  להוביל 

 המליאות חלפו מאז, לקבל אישור מחודש של המליאה למהלך הזה. אני רוצה להגיד, 

 

 עוד פעם אישור מחודש? אישרנו את זה פעמיים,    ' מירב ברקאי: גב

 

 לא, לא, אישרת את זה, היית, את כבר הרבה שנים פה.    מר גדי ירקוני: 
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 גם כן אישרנו, חודש לפני הבחירות.   2018-ב  גב' מירב ברקאי: 

 

 נכון, זו הפעם היחידה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הפעם השנייה. לא, זו הייתה   גב' מירב ברקאי: 

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 

 

 פעם ראשונה בוועדה של...   גב' מירב ברקאי: 

 

 לא, אז לא אישרו את זה, אמרו לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אישרו.   גב' מירב ברקאי: 

 

 אישרו? לא יודע, אמרו לי שלא אישרו, לא משנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לישית גלידה. אתה יודע מה? פעם ש  גב' מירב ברקאי: 

 

בשנים     מר גדי ירקוני:  שבאשכול,  להגיד  רוצה  אני  ילך.  זה  הפעם  אולי  יאללה, 

מצריך   הזה  הדבר  אדירה.  וקליטה  פיתוח  יש  האחרונות  בשנים  באשכול  רגע,  חבר'ה,  האחרונות, 

מאיתנו עבודה מאוד מאוד מחוברת לוועדה המקומית. חלק מהעיכובים שיש לנו, זה בגלל עבודה לא  

היא נ ביחד.  ומרחבים  נגב  הנגב, שדות  היא שער  הוועדה המרחבית שהיום  עם  כונה משני הצדדים, 

 יושבת במרחבים. לקחנו משימה לבדוק את זה עוד פעם.

אני חושב שאחרי העבודה הזאת, אנחנו נראה, להבדיל מהויכוח שהיה עכשיו, אני חושב שנהיה לנו  
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יראו את העבודה שנעשתה. קונצנזוס פה בנושא הזה, אבל אני חושב שחש וב מאוד שחברי הוועדה 

גם  ואנחנו  פשוט,  לא  תהליך  זה  ועדה,  הקמת  של  תהליך  ראשון,  תהליך  זה  פעם,  עוד  אומר  אני 

אחריות כבדה של המהנדס, ושל ראש המועצה שאמור גם להיות האיש הרע בנושא הזה. אבל אנחנו  

 מאוד מאוד רצוי שיהיה. חושבים שבשביל הפיתוח של אשכול, הדבר הזה מחויב, 

באשכול,   והבניה  התכנון  תהליכי  של  הזמנים  לוחות  את  יקצר  הזה  שהנושא  ספק,  של  צל  אין 

 תית. אז אני מבקש, מבוריס ומחדווה,  משמעו

 

 פרידה.     דובר:

 

פרידה, למה חדווה? תמיד, נכון? אבל זה תמיד, זה לא משנה, תמיד    מר גדי ירקוני: 

 נשמע חדווה, הכול בסדר?  אני רואה אותה, מה 

 

  זו אותה משמעות, חדווה ופרידה.    דובר:

 

 כן,    מר גדי ירקוני: 

 

 פרידה זה שמחה.      דובר:

 

אז אני לא סתם התבלבלתי, עכשיו יש לי תירוץ. אני אגיד עוד משהו,    מר גדי ירקוני: 

 , ב...  שהיא גם יש לה ניסיון רב בוועדות, ולפחות הוועדה שבוריס היה קודם

 

 בבני שמעון.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 בבני שמעון.    מר גדי ירקוני: 
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 וברהט.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 ברהט? אתה לא היית ברהט.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא, פרידה.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 פרידה הייתה ברהט.     מר גדי ירקוני: 

 

 .  חדווה הייתה ברהט   גב' דנה אדמון: 

 

יהיה     מר גדי ירקוני:  ואם  ליוותה,  והיא  הקימה,  היא  אז  גם.  ברהט  הייתה  חדווה 

 צריך, אני מקווה שהיא גם תסכים ללוות אותנו אחרי ההחלטות שלכם, אז בבקשה. 

 

 כמו שבעצם הצגתי לכם והבטחתי,   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא הצגת פה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תוכנית, ב  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 תוריד את המסכה, בוריס, שנשמע.     מר אמיר פלג:

 

, שאני שם את הנושא הזה  21הבטחתי למליאה כשהצגתי את תוכנית    מר בוריס נמירובסקי: 

בראש הפירמידה, בינתיים אנחנו התחלנו, ואני אעביר את זכות הדיבור ליועצת שלנו, פרידה בן דוד,  

 ואנחנו עזרנו לה להכין.  שתציג לנו את המצגת שהיא הכינה,
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 הגיעה אליכם, נכון?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.     דובר:

 

בעצם   מר בוריס נמירובסקי:  שזה  הבא,  לשלב  נתקדם  אנחנו  ווה,  אני  שתאשרו,  ואחרי 

 אישורים של משרד הפנים, ולשכה מחוזית. פרידה, בבקשה. 

 

לפ   גב' פרידה בן דוד:  עד  אני  שנאמר,  כמו  טוב.  בוועדה  ערב  עבדתי  שנים  שלוש  ני 

המקומית בבני שמעון, הקמתי את הוועדה וניהלתי אותה במהלך שבע שנים. לפני כן, גם הקמתי את  

שנה. אלה ועדות שנלקחו משמעונים, אם מישהו שזוכר, אז    16הוועדה ברהט, וניהלתי אותה במשך  

 הנגב המערבי היה פעם בשמעונים. 

 

 זיכרונות מרים.      דובר:

 

כללי   ב' פרידה בן דוד: ג רקע  קצת  אנחנו  אז  אוקיי,  מקבלת    :כן.  האזורית  המועצה 

ופיתוח מהנגב המערבי, מהוועדה המרחבית. שירותים אלו ניתנים לעוד שלוש מועצות  שירותי תכנון  

 נוספות, כמו שנאמר, שער הנגב, מרחבים ושדות נגב.  

נחנו ראינו שהטיפול אורך זמן רב, חווינו קשיים  ... להיתר בניה. א 300-, הוגשו לוועדה כ2019במהלך  

קשה   מאוד  מאוד  גמישות,  אין  זמן,  המון  לוקח  טיפול  זמין,  לא  מידע  מענה,  בחוסר  מענה,  בקבלת 

בקשות לבניה ציבורית, לפיתוח, אין קדימות, אין יכולת השפעה על  להתנהל מול הוועדה המרחבית.  

ת מאוד קשה אליהם, וגם אין שמיעה של חוות דעת מהנדס, ניהול העניינים, אין שיתופי פעולה, נגישו

 כתבתי הוועדה, אבל... 

כ טופלו  מפורטות,  תוכניות  אין   20-לגבי  לתוכניות,  בעיכוב  טיפול  קיים  שם  גם  מפורטות.  תוכניות 

שחשובות   מרחביות  הנחיות  אין  עצמו,  והתכנון  המועצה  של  פעולה  בשיתוף  תכנונית  הסתכלות 

 עצם השאיפה של המועצה, היא להכין תוכנית כוללנית, ולקדם פיתוח אזורי. לפיתוח בעתיד, וב
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 לגבי האכיפה, כמעט ולא קיימת אכיפה, למעט אישורים לחיבור חשמל. 

אולי  אדם,  כוח  של  מחסור  יישובים,  של  רבה  כמות  זה  הלקוי,  לתפקוד  שהנסיבות  חושבים  אנחנו 

 ית עם תושבי המועצה. עומס רב, וגם דבר הכי חשוב, זה חוסר זהות ארגונ

זהו, בסיכום, אנחנו אומרים שאין הלימה בין השאיפות של המועצה, לקידום ופיתוח, לבין התפקוד  

של הוועדה המרחבית. המועצה אמורה לצמוח, וצריך לחשוב קדימה, צריך לתכנן את הצעדים, כדי  

מקצוע שירות  לתת  האזורי,  בפיתוח  שטמון  הפוטנציאל  את  לממש  יהיה  ומיטבי  שאפשר  יעיל  י, 

 לתושבים.

עכשיו ככה, עשינו איזושהי השוואה של מצב קיים, מול מצב... אז ככה, מבחינת תכנון, שזה תוכניות 

של   ונגישות  פעולה,  שיתוף  חוסר  יש  גדולה,  ועדה  של  זמנים  בלוחות  תלויים  אנחנו  כיום  מפורטות, 

ת כשהוועדה  להיות,  שאמור  מה  לוועדה.  במועצה,  תפקידים  תכנונית,  בעלי  עצמאות  אז  פה,  היה 

 סמכויות נרחבות בתחום התכנון והרישוי והפיקוח, וקידום של התכנון המקומי.

נגיש ומקצועי לתושבים,   מבחינת הרישוי, שזה בקשות למידע ובקשות להיתר, שוב, יש חוסר מענה 

 לבעלי תפקידים וליזמים, ולעיכובים בשל העומס הרב שלהם.

ב זה  בוועדה,  שמוצע  לתיקון  מה  בהתאם  עבודה  ועבודה    101אמת  זמנים  לוחות  שקובע  לחוק, 

 במערכות ממוחשבות, וטיפול מקצועי ומהיר, וזמינות ונגישות לתושבים. 

ואכיפה   של   –פיקוח  מערכות  של  חיבור  של  הנושא  למעט  כך,  כל  אכיפה  אין  כן,  לפני  שנאמר  כמו 

 חשמל.

שא האכיפה, להכין מסמך מדיניות אכיפה שתואם  מבחינת הוועדה, זו יכולה להיות הזדמנות, כל נו

ולתת גם אפשרות של  ומה צריך לעשות,  לגבי איך צריך  את האופי של המועצה, תוך קיום הסברה 

 הסדרה.

הגשת יותר בקשות להיתרי בנייה, וכמובן, הגדלה    בעצם, פועל יוצא של כל נושא האכיפה, זה בעצם

 של ההכנסות של הוועדה.  

מדיניות   בעצם    –פיתוח  קביעת  זה  שמוצע,  מה  כזה.  ממשק  שום  אין  המרחבית,  הוועדה  מול  כיום 

 מתן מענה, והגדלת סדרי עדיפויות בבניה ציבורית, ובפרויקטים של המועצה.  

 קידום וצמיחה דמוגרפית גם, לא קיים מול הוועדה המרחבית כרגע שום ממשק. 
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לצמיח יגרום  המקומית,  הוועדה  של  הזה  התהליך  כל  של  בעצם  מהתייעלות  שנובעת  מואצת,  ה 

 הוועדה.

קשיים בפנייה, בקבלת מענה, וגם  כיום חוסר נגישות,    –שירות לתושבים ולמתכננים, ומידע ממוחשב  

יש, זאת אומרת, גם יש אתר אינטרנט, אבל הוא לא זמין ולא מספק את המידע הנדרש. מה שיקרה 

המועצ לתושבי  יהיו  השירותים  בעצם  אז  ועדה,  מקצועי כשתהיה  שירות  לתת  יהיה  ניתן  בלבד,  ה 

ויעיל, יהיה אתר הנדסי שיכלול טפסים, מסמכי מדיניות, נהלים, בעצם כל המידע שתושבים צריכים, 

 בשביל שהכול יהיה להם נגיש, ולא יצטרכו להגיע לוועדה המרחבית. 

מקצועיים   עובדים  הכשרת  של  עב  –נושא  ואין  זמנים,  בלוחות  עמידה  בעצם  אין  בהתאם  כיום  ודה 

להנחיות של מנהל התכנון, וההצעה היא שבעצם העבודה תהיה בהתאם לנהלים מסודרים, שיהיו גם  

 ברורים לעובדי המועצה, וגם ייצרו ודאות אצל התושבים. 

 

 פרידה, שאלות אפשר בסוף?    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר גם עכשיו.     גב' פרידה בן דוד: 

 

כל  אני,   גב' דנה אדמון:  יודעת  קודם  אני  היום  לתושב,  ההליכים  הכללית,  ברמה   ,

לגבי   כללי,  באופן  זה  הזה?  בעניין  שינוי  איזה  יהיה  האם  מקוונים,  הליכים  הם  ההליכים  שרוב 

 התהליך. 

מה   שואלת  אני  אכיפה,  מדיניות  מסמך  להכנת  הזדמנות  שזאת  אמרת  הקודמת,  השקופית  לגבי 

אומרת, מה...? יש לנו את היכולת לייצר דבר כזה? המרחב שלנו להחליט איך אנחנו אוכפים? זאת  

 ומה זה בדיוק אומר? 

היו   מה  פעמים,  כמה  הזאת  הוועדה  את  להעביר  שניסו  כרגע  שמעתי  אני  כללית,  שאלה  ועוד 

 האתגרים, ולמה זה לא צלח עד היום? 

 

 אתגרים.  –זה הבא, שקף הבא   מר בוריס נמירובסקי: 
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מכינה,     גב' פרידה בן דוד:  שהמועצה  מסמך  בעצם  זה  האכיפה,  מדיניות  מסמך  לגבי 

ובעצם היא עושה מדרג של עבירות בניה. זאת אומרת, מה נמצא בדגש, זאת אומרת, איזה עבירות  

למשל   שמתגלות.  איך  ישר  לא  בהן  לטפל  אפשר  בניה  עבירות  איזה  בהן במהירות,  מטפלים    –בניה 

פרגולות, סככות, ממ העניין,  בדגש מהן העבירות שחשובות לצורך  לעצמה  ש לשים, המועצה תשים 

 יותר.

זאת אומרת, שהתובע של   וגם תביעה.  גם מסמך מדיניות אכיפה,  זה  בעצם, מסמך המדיניות הזה, 

הוועדה, הוא לפי מסמך המדיניות הזה, גם ידע איך לסדר את ה, זאת אומרת, על מה מגישים כתב 

 ם, וזה גם קביל בבית המשפט. אישום, על מה לא מגישים כתב אישו

מ"ר לא מגישים כתב אישום, אז לא   20זאת אומרת, אם אתם קובעים שאני לא יודעת מה, סככה עד  

למה יש אכיפה בררנית, לצורך העניין, על משק    –תהיה בעיה עם זה. זאת אומרת, לא יבואו ויגידו  

 מסוים ולא על הסככה הספציפית הזו.

 למה זה לא קרה עד עכשיו, אין לי תשובה.   מה היו עוד השאלות? לגבי 

 

מקוונת,     גב' דנה אדמון:  בחוויה  בעצם  שהתושב,  אמרתי  המקוונים,  השירותים  על 

   מלפני שנה, אם אני לא טועה. האם יהיה איזשהו שינוי מבחינת התושב?

 

זמין,    גב' פרידה בן דוד:  רישוי  מערכת  עם  עובדים  רישוי,  מבחינת  כרגע,  שקורה  מה 

 שבעצם זו מערכת ממשלתית, וצריך לעמוד בלוחות זמנים שקבעו בתקנות ובחוק. 

להיכנס   יכולים  לא  למשל,  אתם,  כיום  הוועדה.  של  המועצה,  של  נגיש  אתר  זה  בעצם  כשהתכוונתי, 

למלא  ואפשר  להוריד,  שצריך  טפסים  להיות.  אמור  שכן  מה  שלכם,  הבניה  היתרי  כל  את  ולראות 

אומרת, כל המידע שהתושב צריך, במקום להגיע לוועדה, הוא פשוט יכול   אותם בתוך המערכת. זאת

 להיכנס ולמצוא אותו.  

 

 אני,    מר גדי ירקוני: 
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 חכה, אני אשאל ואז תענה.    גב' מזל ערוסי:

 

 אוקיי.   מר גדי ירקוני: 

 

 בישיבת מליאה,     גב' מזל ערוסי:

 

 ש. אריק ביקש לדבר. מזל, אריק ביק    מר אמיר פלג:

 

 דברי כבר, המיקרופון אצלך, אחרייך. גם אצלך יש? אריק, בבקשה.     מר גדי ירקוני: 

 

הנושא    גב' מזל ערוסי: הקודמת,  במליאה  שנתיים,  לפני  שהתקיימה  מליאה  בישיבת 

אמרת, ואז  אז,  השתתפתי  אני  עלה,  ולכן    הזה  למועצה,   ₪ כמיליון  של  עלות  שזו  ציינת  אתה  ואז 

 אם היום זה לא יעלה סכום כזה? וההתלבטות התפוגגה?  קיימת התלבטות. ה

 

 אריק, קשור? או אחרי זה אתה לפרידה?    מר גדי ירקוני: 

 

בהחלט, בהחלט זה קשור. אני רציתי באמת לשאול שאלה עקרונית,    מר אריק דניאל: 

יבה, כן  פסולות, איכות סבאנחנו באיזשהו מקום קצת הולכים פה צעד תימני, כי למשל, בכל נושא ה

את  לתקן  מנסים  לא  אנחנו  הזה,  במקרה  למה  אומרת,  זאת  מערבי,  נגב  רשויות  של  התאגדות  יש 

מפקח  מי  הזה?  למצב  מודעים  לא  הם  הקיימת,  הוועדה  לשמוע,  שמח  הייתי  בכלל  או  הקיים, 

מלמעלה? זאת אומרת, למה במקרה הזה, אנחנו כן רוצים להתכנס לאיזושהי מערכת קטנה, רק של 

בעוד שבדברים אחרים אנחנו כן הולכים להתאגדויות יותר גדולות, כדי להתייעל, כדי לחסוך   אשכול,

איזו   שם  אין  הבעיות?  אותן  את  רואים  לא  האחרות,  במועצות   ... לאיבוד?  הלך  פה  מה  כספים? 

 תוכנית...? 
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 אני אענה לך, דנה, אני רק שכחתי את השאלה שלך.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, מי שאל לפני?     מר גדי ירקוני: 

 

 מזל.     דובר:

 

 לפני מזל, מי שאל?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני, אבל פרידה ענתה.     גב' דנה אדמון: 

 

את     מר גדי ירקוני:  לי  תזכירי  הזה,  בנושא  משהו  להגיד  רציתי  אבל  לא,  ענתה? 

 השאלה?

 

 ם המקוונים, שאלתי,  אני שאלתי על השירותי   גב' דנה אדמון: 

 

אה, אוקיי, כן, כן. תקשיבי, השירותים המקוונים, חבר'ה, אני רוצה    מר גדי ירקוני: 

 להגיד משהו על הוועדה, בכלל, גם זאת שתהיה וגם זאת. 

ועדה זה דבר מקצועי, לא כל תושב, לא אני ולא דנה, יכולים לבוא עם החומר המקצועי ולדעת לפתור  

ודקים. בכל אחד מאיתנו צריך להיות אדריכל שעושה, והאדריכל הוא זה שאמור  את הבעיות מול הב

לעבוד מול הוועדה, ואז הוא עובד הרבה יותר טוב, לא מאכער, אדריכל. אני מקווה שאנחנו לא נהיה 

ובאמת   מקוון,  הכול  שהיום  מפני  המקוון,  עם  בעיה  אין  גם  ואז  זה,  בגלל  אבל  מאכערים,  צריכים 

י הבודד  תוכנית התושב  כל  שיוביל  מקצוע  איש  חייבים  אבל  שותף,  להיות  זה,  איפה  לדעת  כול 
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 ותוכנית. מזל, לשאלתך,  

 

 אני רק מוסיפה דוגמא, אנחנו, אני אישית, חיכיתי לאישור שנה וחצי.     גב' מזל ערוסי:

 

לא     מר גדי ירקוני:  אני  עזבו.  האדריכלים,  גם  זה  לפעמים  חבר'ה,  עזבו,  לא,  אני  אז 

 לבזבז עוד את הזמן.  רוצה

אני רוצה להגיד שהבדיקה, כנראה, שעשינו אז, היא לא הייתה נכונה והיא לא הייתה, את יודעת מה?  

לא, לא נכונה, אלא היא לא יסודית כמו שפרידה עשתה עכשיו, יחד פה, בגלל שהבדיקה פה, והתהפכו  

 המספרים, הם גם מוכחים, לא סתם. 

 

 שקופית על זה.  עוד רגע יש    מר אמיר פלג:

 

נכנס לזה. ולשאלה    מר גדי ירקוני:  ואני לא  עוד רגע גם תהיה שקופית,  נכון, בדיוק, 

של אריק, רק אתה לא שאלת את דעתי, אם היית שואל את דעתי על האשכולות, הייתי אומר לך.  

רור  בהרבה מהמקרים, בהרבה מהמקרים, ואני חייב להגיד שלפחות במקום אחד זה הוכח הפוך, ב

 של הווטרינריה, שזה היה נושא... האשכול העלה אותנו דרגה.  שבנושא 

בשאר הדברים, עדיין לא ראינו. מה שכן, קשה לריב איתו, כמו שאמרתי, בגלל שמשרד הפנים היום,  

זה המהלך שהוא מוביל, והוא מנווט את הכספים, בדרך כלל, דרך שם. אז חשוב לפעמים לא לריב עם  

 יחד איתו. אפרופו דיה. סתם, זה לא בלהכניס קטנה, זה בצחוק. השוטר, אלא ללכת

וניסו לעשות שינויים,  דבר שני,   זה בנושא הזה, בהחלט אני חושב שפה ראינו, לאורך כל הזמן,  גם 

הנגב  את  פותחים  שקודם  הוחלט  הראשונה  שבפעם  בגלל  שלישית,  פעם  זה  פה,  שאמרו  מה  הרי 

יודע אם   ם קודם, שהיה בכלל תוהו ובוהו אתה זוכר, אבל היה שמעוניהמערבי. מי שאתה, אני לא 

 במדינת ישראל. 

אחרי זה היה, פתחו עכשיו את נגב מערבי, שזה עולם אחר, הרבה יותר טוב, אותו אחד שעבד גם שם  

אמרתי  פלאים.  אותך  משדרג  כזה,  האוס  ואין  מצפים.  שאנחנו  מה  לא  זה  פעם,  עוד  אבל  זה.  וגם 
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משרד הפנים לא אוהב את זה. לא היה לנו קל במשרד הפנים ולשכת התכנון,    מההתחלה, ואני חוזר,

 נעבור את זה, אני מעריך, אני מקווה מאוד שנעבור את זה. 

 

 יש מועצות בסדר הגודל שלנו, מבחינת תושבים,      מר אמיר פלג:

 

 יש מועצות יותר קטנות.     מר גדי ירקוני: 

 

 י שמעון קטנים פי שניים. יש קטנות. בנ  מר בוריס נמירובסקי: 

 

לנגב    מר גדי ירקוני:  והם כשעברנו  יותר קטנים מאיתנו כמעט בחצי,  בני שמעון הם 

 מערבי, הם התנתקו אז. בסדר? 

 

 והם רווחיים גם.      דובר:

 

 רווחיים?    מר אמיר פלג:

 

להגיד    כן, יש פה נציג מבני שמעון, ופרידה שעבדה שם היא גם יכולה    מר גדי ירקוני: 

 לך. אבל בואו, הנה הגענו לשקף הכלכלי, אני חושב. 

 

 תיכף.    גב' פרידה בן דוד: 

 

 עוד מעט, כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

צריך   מר חנניה אווקרט:  לנו,  יאפשר  הפנים  משרד  שאם  חושב  אני  לשאול?  אפשר 

 להשקיע בזה כל מאמץ ולהקים את הוועדה הזאת.  
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ד בסוף אולי, אחרי שאתה... זה תגיד בסוף, בסדר? אם זה לא זה תגי   מר גדי ירקוני: 

 שאלות, עמדות תגידו בסוף.

 

 השאלה היא,   מר חנניה אווקרט: 

 

 שאלה, אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

לוועדה    מר חנניה אווקרט:  שיש  הסמכות  גבולות  מה  היא,  השאלה  לברך.  רוצה  אני  כן, 

למשל, הייתה לי חריגה בבניה, ואני מגיע להסדרה של מקומית, מבחינת החוקים של המדינה? אם  

הבניין שלי, האם הוועדה המקומית, במועצה האזורית אשכול, יכולה לקבוע שאני צריך לשלם עשר  

שקלים למטר, או לתקוע חצי מיליון ₪, כמו שנוהגים במס הכנסה ובכל המוסדות האחרים, אחר כך  

 נבוא להסתדר איתכם.  

 

 פרידה תענה על השאלות האלה.    מר גדי ירקוני: 

 

זאת    גב' פרידה בן דוד:  בניה.  אגרות  אותן  זה  המדינה  בכל  קבועות,  הן  בניה  אגרות 

 אומרת, מה שאתה בונה, זה מה שאתה צריך לשלם. אתה שואל על קנסות?  

 

 לא, הוא שואל למטר, האם למטר המחיר שונה?     מר גדי ירקוני: 

 

 יר הוא אחיד בכל הארץ, אין הבדל, אין הבדל. לא, המח   גב' פרידה בן דוד: 

 

 שהוא מכפלה של מטר...    מר חנניה אווקרט: 
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 ₪ למ"ר, זה הסכום.   33   גב' פרידה בן דוד: 

 

 כפול שנים?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא.    גב' פרידה בן דוד: 

 

 ₪ בכל הארץ, למטר.  33לא, היא אומרת שאי אפשר, זה    מר גדי ירקוני: 

 

גובים ממך אגרה     פרידה בן דוד: גב'  לא  בניה,  לבקשה של היתר  עושה הסדרה  כשאתה 

 אחרת. 

 

עשר   מר חנניה אווקרט:  לפני  כבר  שהייתה  חריגה  על  מדבר  אני  זה,  על  מדבר  לא  אני 

 שנים, או עשרים שנה.  

 

 אתה מדבר על שימושים חורגים?    גב' פרידה בן דוד: 

 

על    מר חנניה אווקרט:  מדבר  חופש  אני  יש  האם  שואל,  אני  מוסדרת,  הייתה  שלא  בניה 

 פעולה, ויכולת לקבוע, או שזה דברים שמונחתים מלמעלה, אחידים לכל המדינה. 

 

יש חוקים במדינת ישראל, כל ועדה כפופה לחוקים. אגרות בניה, הן     גב' פרידה בן דוד: 

ש החורג, אם כן ניתן לאשר, לא קבועות, אם יש שימושים חורגים, אז גם כן, צריך לבחון את השימו

 ניתן לאשר, אם צריך לגבות היטלי השבחה אחורה, אז צריך לגבות אחורה.  

 

 אבל בדרך כלל זה המינהל גובה.    מר גדי ירקוני: 
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 לא, לא.    גב' פרידה בן דוד: 

 

  זה הוועדה?   מר גדי ירקוני: 

 

וזה   גב' פרידה בן דוד:  משהו,  להסדיר  רוצה  אתה  אם  לתוכניות   אבל  בהתאם 

 המאושרות, אז אתה משלם אגרת בניה.  

 

 גדי, תתקדמו, פרידה.      דוברת:

 

טוב, נתקדם. נעבור רגע על ההבדלים שצפויים, כמובן הפעלת לחץ על    גב' פרידה בן דוד: 

ידי התושבים. אז אנחנו אומרים שאנחנו ניתן מענה בהתאם ללוחות זמנים, במסגרת העבודה ברישוי  

עבודה   זמין, בשל  זמנים,  וקיצור  מפורטות.  בתוכניות  שמטפלת  למערכת  נוהל  שזה  מבע"ת  ובנוהל 

 יעילה. ככל שהוועדה יותר יעילה, אז כמובן שהזמנים יקוצרו. 

אומרים שיהיה אמון מקצועי, וקביעה של סדרי עדיפויות על  אז אנחנו    –עמידה בלחצים פוליטיים  

שהוא   האכיפה,  נושא  מקצוע.  אנשי  עובדי  ידי  שבעצם  זה  שיקרה  מה  כי  בעייתי,  קצת  נושא  ככה 

הוועדה ויו"ר ומהנדס, יצטרכו לחתום על צווים שונים. אז שוב, אנחנו חוזרים לזה שזה ניתן לראות  

את  שתואם  אכיפה,  מדיניות  מסמך  הכנת  נכין  אם  וכמובן,  להסדרה,  אפשרות  ומתן  הזדמנות  בזה 

 אופי המועצה, תוך קיום הסברה.

נו לתושבי אתגר  עדיפות  האפשר,  ככל  לתת  שצריך  חשבנו  אז  מקצועיים,  עובדים  של  גיוס  זה  סף, 

 המועצה, שהם מקצועיים, שיוכלו להשתלב בוועדה המקומית.

 

 שאלה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    גב' פרידה בן דוד: 
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 במעבר מנגב מערבי לוועדה המקומית שלנו, כל התהליכים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם וכאשר,    פרידה בן דוד: גב' 

 

או   מר תמיר בוקובזה:  קנסות,  של  בהליכים  כרגע  שנמצאים  התהליכים  כל  וכאשר.  אם 

 דברים כאלה, של הסדרה בעצם, יימשכו פה? יימשכו שם? מי יחליט לגביהם?  

 

 לא, הם עוברים, זה עובר.     גב' פרידה בן דוד: 

 

 עובר אוטומאטית?      מר אמיר פלג:

 

 הכול עובר, כן. עובר וממשיך בוועדה ה...     ידה בן דוד: גב' פר

 

 ממשיך מאיפה שהופסק?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.    גב' פרידה בן דוד: 

 

  או שנעצר שם?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בכמה זה יקצר היתרים?      דוברת:

 

 ה או לא. רגע, נגיע לזה. זה תלוי בבוריס, אם הוא יעבוד בליל   מר גדי ירקוני: 

 

מבנה ארגוני, החלטנו על איזשהו מבנה ארגוני. יושב ראש הוועדה זה     גב' פרידה בן דוד: 

גם ראש המועצה, מהנדס הוועדה, מהנדס המועצה, יצטרכו מנהל או מנהלת לוועדה. בנושא מידע, 
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ב שהוא  מישהו  נצטרך  מישהי  GIS-אז  או  מישהו  במועצה.  הגופים  לכל  מענה  בעצם,  שייתן,   ,

 ארכיב. במזכירות, פלוס 

בתכנון   והיתרים.  בקשות  בודקי  ושני  אחד,  מידען  צריך  פה   –רישוי,  מפורטות,  תוכניות  של  בודק 

 אנחנו מדברים על ההעברה, כנראה, של עובדת ממחלקת ההנדסה.  

ואכיפה   בלי סימן שאלה, מפקח    –פיקוח  רגיל,  והשני מפקח  בכיר,  שני מפקחים, אחד מפקח  צריך 

 רישוי. 

 

שבמערכת    מר בוריס נמירובסקי:  לציין  מערכת  GISחשוב  ובעצם  התקדמנו,  כבר  אנחנו   ,

GIS מערכת זו  מערכת    ,  כל  GISגיאוגרפית,  ואת  האגפים  כל  את  המועצות,  כל  את  שתשרת   ,

 התושבים. זה חלק ממערכת של ועדה, שתהיה גם נגישה דרך האתר.  

 

שקשורים   מר גדי ירקוני:  חיבורים  המון  פה  וגם  יש  הארגוני,  במבנה  פה  יש   ...  ,

יש   בעצם,  הזאת.  לוועדה  ההנדסה  מחלקת  בין  סליחה,  הוועדה,  בין  גדול  ממשק  פה  יש  בתוכנות, 

הרבה אנשים שלא, בכמה, שיעבדו, היום הם עובדים פה, מחר הם יעבדו שם או הפוך, אבל זה יהיה  

הי אותם  נעביר  עובדים,  היום  מקרה  שבכל  אנשים  בעצם,  זה  מה  סדר,  זה  הפוך.  או  לוועדה,  ום 

 שחוסך לנו כוח אדם, בסופו של דבר, ולא מוסיפים את כל התשע משבצות שאתם רואים. 

 

גדי, היה לנו נושא של, הנה, כאשר עשינו מזה תוספת, או היה את זה   מר ראובן פרידמן: 

 בעבר, משהו כזה, שבגלל זה שאלתי... אנחנו כבר אישרנו הרי. 

 

 לא אישרנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה לא אישרנו?    מר ראובן פרידמן: 

 

 ועדה לא.    מר גדי ירקוני: 
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 אלף ₪, או משהו כזה.  600  מר ראובן פרידמן: 

 

 לא לזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לתוכנה הוא מדבר.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 . כן, כן, GIS-אה, ל   מר גדי ירקוני: 

 

 . אנחנו התקדמנו, GIS-כן, ל  מר בוריס נמירובסקי: 

 

ישלים  GIS-ה   מר גדי ירקוני:  הוא  אבל  קשר,  שום  בלי  הוא  נכנס,  מקרה  בכל  הוא   ,

ב  יהיה... אנחנו בכל מקרה הולכים לרשת את כל אגפי המועצה  לנו איזה  GIS-לוועדה, הוא  ייקח   ,

ב ואגף  אגף  בכל  עבודה  כלי  זה  היום,  דבר,  של  בסופו  אבל  המידע,  כל  את  להכניס  מועצה. תהליך 

 בייחוד בוועדה, אבל גם.  

 

הוועדה     גב' פרידה בן דוד:  אוקיי? אנחנו    –אוקיי, הערכת הוצאות כספיות להקמה של 

כ קיים,  מבנה  שיפוץ  על  הצטיידות    600-מדברים   ,₪ ומידע    100אלף  מחשוב   ,₪ ₪,    85אלף  אלף 

 הכוונה היא לכל מיני תוכנות שבעצם הוועדה תשתמש בהן. 

אלף ₪, אני מבינה שחלק מזה כבר    GIS  –  200אלף ₪, הקמת מערכת    300-כ  –הוועדה  ייעוץ להקמת  

 אושר. 

 

 לא משנה.    מר גדי ירקוני: 
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מקומית     גב' פרידה בן דוד:  ועדה  עם  לא    –התחשבנות  עדיין  שאנחנו  זכות  בעצם  זה 

 יודעים. זה משהו שיצטרך להתברר בהמשך.  

 )מדברים ביחד(  

 

בין הוועדה    גב' פרידה בן דוד:  הנושא של התחשבנות, זה בעצם כשעושים את ההפרדה 

המרחבית למקומית, ישנם כל מיני נכסים משותפים, ישנם עובדים שצריכים לתת להם כל מיני, חלק  

מהעובדים אולי יעברו איתכם, חלק מהעובדים יישארו, זאת אומרת, יש התחשבנות. כי גם כיום יש  

 המועצה, לבין הוועדה המרחבית. התחשבנות בין הוועדה, לבין 

 

תנאי,     מר דני ברזילי:  על  היא  ההערכה הזאת  שכל  מבין  אני  שה...  מבין  אני  שאלה, 

 והיא תיכנס לתוקף רק אחרי שאם וכאשר משרד הפנים יאשר לנו את המהלך.  

 

 בוודאי, בוודאי.    מר גדי ירקוני: 

 

 ברור.  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 מר, אנחנו לא מאשרי תקציב, אלא התקציב מותנה. כלו   מר דני ברזילי: 

 

כל הכסף     מר גדי ירקוני:  היום שום, אישרנו את  לא מאשרים  לא.  לא,  לא,  לא,  לא, 

 שהיינו צריכים. היום אנחנו בשלב זה, מראים תקציב, לא מבקשים אישור להוציא אותו. 

 

 זה רק, אנחנו מדברים על הערכה.    גב' פרידה בן דוד: 

 

את    אובן פרידמן: מר ר יקצר  זה  בכמה  לה.  ענו  ולא  שאלה  שרבקה  שאלה,  לי  יש  גדי, 

 היתרי הבניה?  
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 אנחנו תיכף נענה בסוף.    מר גדי ירקוני: 

 

 כי זה מה שכרגע אין לנו.    מר ראובן פרידמן: 

 

 זה האתגר.    מר גדי ירקוני: 

 

 .  1זה האתגר מספר   מר ראובן פרידמן: 

 

וקיי. תפעול ועדה שנתי, הערכה של תפעול ועדה. אז שכר העובדים א   גב' פרידה בן דוד: 

אלף ₪, אנחנו מדברים פה גם, זאת אומרת, יש פה עדיין, שוב, את הנושא של עובדת שכנראה   900-כ

 תעבור מההנדסה לוועדה, אז איזשהו קיצוץ. שני עובדים, 

 

ב   מר גדי ירקוני:  זה   אלף ₪, עלות  900  -שני עובדים שאתם רואים  של שני עובדים, 

זה   כאילו,  לוועדה.  ההנדסה,  מאגף  יעברו  שהם  היום,  אותם  משלמים  אנחנו  מקרה  שבכל  עובדים 

. אבל  900לא... בנטו זה קצת פחות, אבל אחרי זה שיבדקו כמה, מה ההוצאות של הוועדה, יראו שזה  

 לה יותר. זה אמור לרדת קצת באגף ההנדסה. אבל אז נביא עוד מפקחים להנדסה, וזה יע

 

כ   גב' פרידה בן דוד:  יועצים,  המשרד    70-שכר  הוצאות  כל  רכבים,  של  שכירות   ,₪ אלף 

אלף ₪, מדברים על הערכה    116-אלף ₪, דמי שכירות למערכות הממוחשבות, כ  200-וכו' מסביב, כ

 ₪, תפעול שנתי של הוועדה.   1,266,000כללית של 

 

 ות. בהתחלה ראיתם את ההשקע   מר גדי ירקוני: 

 

יש השקעה, ויש את התפעול הזה. פה, בעצם, בשקף הזה, אתם רואים     גב' פרידה בן דוד: 
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, אני רק רוצה להבהיר, אגרות 2017-את ההוצאות וההכנסות של שנים קודמות של הוועדה כיום. ב

הרווח   לכן  השבחה,  היטלי  לקרן  שנכנסות  הכנסות  זה  השבחה,  היטלי  הוועדה,  של  הכנסה  זו  בניה 

 נתי, הוא בעצם ללא היטלי ההשבחה.  הש

שב לראות  בסך    2017-אפשר  בניה  אגרות  מיליון    2היו  הוצאות  היו  פלוס,   ₪ והרווח  600מיליון   ,

 ₪.  452,600 -השנתי היה כ

 

 מאיפה הדוגמא הזאת לקוחה?     מר אמיר פלג:

 

 זה בפועל, זה לא דוגמאות.    מר גדי ירקוני: 

 

 נים מהוועדה.  זה נתו   גב' פרידה בן דוד: 

 

 זו לא דוגמא?     מר אמיר פלג:

 

 זה אמיתי מה שהיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה שהיה בנגב מערבי.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 זה כאילו החלק של אשכול.     דוברת:

 

 החלק של אשכול.  ,אשכולשל    מר גדי ירקוני: 

 

ב   גב' פרידה בן דוד:  כן.  כן,  , היטלי השבחה 1,858,000אגרות    ,2018-החלק של אשכול, 

. אני חושבת שזו השנה שהקימו את המשרדים? יכול להיות שבגלל זה  2,113,000, ההוצאות היו  268

 ההוצאות היו גדולות?  
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 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הקימו את המשרדים?  2018 -ב   גב' פרידה בן דוד: 

 

 איזה משרדים?     מר גדי ירקוני: 

 

 של נגב מערבי, לא?     ד: גב' פרידה בן דו

 

 , 15-14לא, מה פתאום, הרבה לפני,    מר גדי ירקוני: 

 

 כן? אוקיי.    גב' פרידה בן דוד: 

 

 אני באתי, זה כבר היה שם.    מר גדי ירקוני: 

 

 בקיצור,    גב' פרידה בן דוד: 

 

 .  15-אני באתי ב   מר גדי ירקוני: 

 

 נתי הוא פה במינוס,  אוקיי,  אז הרווח הש   גב' פרידה בן דוד: 

 

 הכניסו את התוכנה החדשה,  2018-ב   מר דודי אלון:

 

 יכול להיות,    גב' פרידה בן דוד: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 75 
 

 . 101-זה ה   מר גדי ירקוני: 

 

אז כנראה ששם היה הזה. אז הרווח, בעצם, אתם במינוס. אותו הדבר    גב' פרידה בן דוד: 

 אלף ₪.  144, אתם ברווח שנתי של 25.11-, עשינו את הבדיקה עד ה2020-, וב2019 -ב

 

 זה גם יהיה מינוס בסוף השנה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא שמעתי, סליחה?     גב' פרידה בן דוד: 

 

 אני אומרת, זה בטח גם יהיה מינוס עד סוף השנה.     גב' דנה אדמון: 

 

קצת. אני  לא, לא, הוא לא יהיה מינוס עד סוף השנה, הוא עוד יעלה     גב' פרידה בן דוד: 

צפויות   הכנסות  בעיניים.  אותם  רואים  אתם  המספרים,  כל  על  לעבור  פשוט,  רוצה,  מה    –לא  שזה 

 שחשוב, 

 

 עכשיו זו הדמיה שלנו.     מר גדי ירקוני: 

 

  300מיליון ₪, בסדר גודל של    2-כן. אנחנו מדברים על אגרות בניה כ   גב' פרידה בן דוד: 

סדר   זה  הסכומים,  אלה  להיתר,  ותהיה בקשות  תעבוד  הוועדה  שאם  מצפים  שאנחנו  כמובן  הגודל. 

 יעילה יותר, אז כמובן שיהיו יותר היתרי בניה, יותר בקשות, הסכומים יהיו, כמובן, יותר גבוהים. 

פה    5000-כ  –אלף ₪. אישורים שונים    250היטלי השבחה, היינו ככה זהירים,   גם, היינו  ₪, קנסות 

,  2,355,000-זה כ  ה. אז ההכנסות הצפויות, ללא היטלי השבחהאלף ₪, זה ממש לא הרב  100מאוד,  

 והרווח, וואי, יש לי פה טעות כתיב. רווח שנתי צפוי כולל היטלי השבחה.  

 

 זה כולל, אנחנו אמרנו שזה נכנס לקרן.    מר בוריס נמירובסקי: 
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 לא,    גב' פרידה בן דוד: 

 

 מה פתאום.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז ההכנסות הצפויות, זה כמיליון,    גב' פרידה בן דוד: 

 

 שום קרן, זה הולך למועצה, איזה קרן?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זו קרן היטלי השבחה, של המועצה.    גב' פרידה בן דוד: 

 

 חינוך.    מר גדי ירקוני: 

 

 שלך, של המועצה, לחינוך.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 אה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   ובסקי: מר בוריס נמיר

 

 לחינוך, לפיתוח תשתיות.     גב' פרידה בן דוד: 

 

 הוא כבר רצה לקחת את זה אליו, לקריה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לבאר שבע.   מר בוריס נמירובסקי: 
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 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

, לעומת, אתם יכולים 69אז אנחנו רואים שבעצם הרווח הוא כמיליון     גב' פרידה בן דוד: 

 את הרווח בשנים הקודמות, שמאוד משמעותי. לראות

 

 זה צפוי, זה רווח נקי בסוף השנה?     מר אמיר פלג:

 

 כן, כל שנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה הצפי, כן.    גב' פרידה בן דוד: 

 

כך     מר גדי ירקוני:  כל  הייתה  לא  שבאמת  הקודמת,  העבודה  בין  ההבדל  היה  זה 

 הרבה יותר...  מקצועית, לבין העבודה עכשיו, ש

 

 רוב הוועדות הן רווחיות. ועדה זה דבר רווחי, בדרך כלל.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 למה נגב מערבי זה...      מר אמיר פלג:

 

עסק   מר בוריס נמירובסקי:  כלל  בדרך  הן  אזוריות,  מקומיות,  ועדות  מרחביות,  ועדות  לא 

 רווחי. 

 

דוגמ    מר גדי ירקוני:  לכם  אתן  אני  מרחבית,  תראו,  בוועדה  הראש  יושב  גם  אחת,  א 

וגם המהנדס, למשל, זה משרות נוספות, שפה שניהם לא מקבלים כסף. לא בוריס, אין לו תוספת על 

זה שהוא מהנדס הוועדה, אומנם יש מנהל לוועדה, אבל זו משרה נוספת. ולא אני, שאני נחשב יושב 

 ראש הוועדה, לא מקבלים על זה, אין לנו שכר.  
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ואנחנו, אני אגיד  זה, בוועדות המרחביות, זה שכר מאוד גבוה לשני בעלי התפקידים האלה.    לעומת

את זה, לא בטענה, אבל אשכול היא בעלת ההיתרים הגדולים ביותר, אז היא גם מקבלת את הסכום  

 הגדול, אבל היא גם סוחבת על עצמה, 

 

 היא חצי, נכון?    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 היא חצי מ,    מר גדי ירקוני: 

 

 חצי מארבע המועצות. ארבע בבניה שנתית.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 יש לי שאלה עקרונית, אני הלכתי לאיבוד לגמרי,    מר אריק דניאל: 

 

 מה? סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, רגע, יש פה...      מר אמיר פלג:

 

מצליח    מר אריק דניאל:  לא  שאני  עקרונית,  שאלה  לי  יש  כאילו להבין.  כן,  פה  נמצא 

איזה מן אגף של המועצה, שיש לו איזה מודל כלכלי עם רווח, אני לא מצליח להבין, מה זאת אומרת  

 רווח? הרי זה אמור להיות איזשהו שירות הוועדה, זה לא איזה גוף כלכלי שאמור להרוויח.  

 

  -א'    מר גדי ירקוני: 

 

 תקנו אותי אם אני טועה,    מר אריק דניאל: 

 

 הוועדה המקומית כן אמורה להרוויח.    גב' פרידה בן דוד: 
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 אני רוצה לתקן אותך.  -לא, א'   מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר אריק דניאל: 

 

 אני רוצה לתקן אותך.  –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 תקן.   מר אריק דניאל: 

 

מועצה     מר גדי ירקוני:  ההיום  שני,  ומצד  לתושב,  טוב  לתת שירות  מחפשת  רוצה  יא 

מקורות. אנחנו מקווים שכמה שפחות זה על התושב, אבל פה זה כללים שאנחנו גובים לפי הכללים 

לשירות לתושב, או שאתם תחליטו לאיזו קרן זה הולך, או  שאנחנו מחויבים, ובסוף הכסף הזה חוזר  

 שזה הולך חזרה לתקציב המועצה, לשירותים השונים. 

כשאנחנו הולכים על המוקד, למשל, המוקד עכשיו מחפש הכנסות על  גם החברה הכלכלית, וגם היום,  

מנת שהוצאות העבודה, בהתחלה זה... הוצאות העבודה שיש לו, יהיה מאיפה לשלם, ולא מהתקציב  

אנחנו מסתכלים פה על שני הכיוונים עכשיו, גם שהמועצה תתחיל להיות מועצה    השוטף של המועצה.

נכון, ואם נשאר הרווח, הוא בא למועצה  כלכלית, וגם שיהיה מרכזי רווח , או מרכזי הוצאות, יותר 

  כולה. 

כל  בין  בשווה  שווה  מתחלק  לא  גם  וזה  בניה,  היתרי  שתיקח  מחר  להחליט  יכול  שאתה  לא  זה 

  מ"ר, זה חוקי מדינה.   20שקלים למ"ר, תוכל על    33התושבים, אבל נגיד שהיה כן, היתר בניה במקום  

ד לשים לנו פה טארגט, לא החלטנו עוד, נכון? חודשיים אמרנו? כמה זמן ייקח  אנחנו נהיה צריכים עו

 היתר בניה לבית רגיל?  

 

קודם כל, עוד לא שמנו את המועדים האלה. זה לא רק תלוי בוועדה.    גב' כבי שקולניק: 

 ם,  זאת אומרת, הוועדה צריכה לעמוד בלוחות זמנים, יש לוחות זמנים של רישוי זמין, שגובים, בעצ
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 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 דקה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אם נעבוד בזה,     מר גדי ירקוני: 

 

לעצמה,    גב' כבי שקולניק:  לשים  יכולה  והוועדה  זמין,  רישוי  של  זמנים  יש  כן.  כן,  כן, 

 בעצם, קיצור של הזמנים של רישוי זמין, זה כמובן משהו שאנחנו נעשה אותו בהמשך. 

 

מאוד.    ר גדי ירקוני: מ יפה  זה  בניה,  להיתר  חודשים  שלושה  ייקח  שאם  חושב  אני 

 בממוצע. 

 

 אני קונה ארבעה חודשים.      דובר:

 

 לא, אני לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 חצי שנה,    גב' דנה אדמון: 

 

סתם,     מר גדי ירקוני:  אומר  לא  אני  חבר'ה,  סתם.  אומר  לא  אני  חבר'ה,  לא,  לא, 

 שה חודשים,  אפשר שלו

 

 בגרמניה זה שבועיים.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אפשר שלושה חודשים,     מר גדי ירקוני: 
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 בגרמניה אין פסולת, חנניה.   גב' דנה אדמון: 

 

חבר'ה, אפשר שלושה חודשים, ובבית פרטי אפשר גם פחות. אני רוצה     מר גדי ירקוני: 

חבר אלינו,  שבאים  הטענות  גם  זה  משהו,  פה  האדריכלים  להגיד  מהר,  תעבוד  שוועדה  בשביל  'ה, 

לזה,   נופל  פעם  כל  אני  יודעים,  לא  אפילו  שאנחנו  מהדברים,  חלק  מסודרים.  מאוד  להיות  חייבים 

עבודות, והוא    15-20כשאני בא לברר על תיקים שתקועים שם, שהחזירו לאדריכל, אבל לאדריכל יש  

ת תיקונים. גם את הדבר הזה נהיה צריכים לא בדיוק בדק את העבודה שלי ברגע שהחזירו לו לעשו

 להקפיד, לא שאני אומר שזה המצב היום.  

 

 יאורטי, יש מצב שאיזושהי מועצה תעבור לעבוד איתנו? באופן ת  גב' רבקה בן ארי: 

 

 תמיד, אבל אז זו לא מועצה מקומית, זו מועצה מרחבית, נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 ועדה.    גב' פרידה בן דוד: 

 

ראש,    ר גדי ירקוני: מ יושב  מהנדסים,  מתחיל  פעם  עוד  ואז  סליחה.  מרחבית,  ועדה 

 וכל הסרבול הגדול.  

 

 אני מניחה ש...     גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר שאלה?    גב' נעמי סלע:

 

הצמיחה     גב' דנה אדמון:  מקדם  לפי  נעשתה  אחורה  העבודה  שכל  מניחה  אני 

 אשכול.  הדמוגרפית הגבוה של המועצה האזורית 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 82 
 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

עשיתם איזשהו צפי ארוך טווח יותר? ברגע שהמקדם הדמוגרפי הזה,    גב' דנה אדמון: 

 יכול להיות, ירד, ואז ההכנסות יהיו הרבה פחות גבוהות? 

 

 איזה ירד?      דובר:

 

 שנה...   15בסדר, עוד    גב' דנה אדמון: 

 

 דרך אגב.  אני מקווה שלא,   מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מקווים לצמוח.     גב' פרידה בן דוד: 

 

, אני חושב שכמה משפחות בשנה   150שהמטרה שלנו זה  אני אומר לך     מר גדי ירקוני: 

להזדקן,   בגלל שאחרת, אנחנו מזדקנים. למועצה אסור  לעלות,  צריך  שהמועצה תגדל, המספר הזה 

 ה, יישובים, לא משנה. מועצה חייבת להישאר עם דור צעיר כל הזמן. מועצ

שפתאום  שהיישוב  לבדוק  צריכים  שלו,  ביישוב  מאיתנו  אחד  לכל  פה,  זה  את  אומר  אני  חושב,  אני 

עכשיו על הגל, ויש לו קליטה של צעירים, לא פתאום אומר איזה יופי ומפסיק לקלוט, אלא שפתאום 

ובים, אנחנו הולכים לתכנון  בייששנה וסוגרים גן. זה לא טוב, אנחנו תמיד צריכים    15מגיעים לעוד  

הי עם  יחד  הזה  להדמוגרפי  עשר  בין  לקלוט  ידעו  היישובים  שאם  חושב  ואני  משפחות    15-ישובים, 

את   עשינו  זה  בשביל  שטחים,  משחררים  אנחנו  זה  בשביל  בפנינו,  מטרה שעומדת  בהחלט  זו  בשנה, 

הבאים לשחרר, אני    9000-, אני יכול להגיד פה, אם כבר שאלתם, שאני קרוב מאוד להסדר הקרקעות

 מקווה שזה באמת יעזור גם ליישובים החדשים.  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 83 
 

 שנה תעשי ילדים בנחלה. 15דנה, עוד    מר דודי אלון:

 

 שאלה אחת קטנה, מבחינתי,    גב' נעמי סלע:

 

 שנה לא יכולה לעשות ילדים, גם אני לא.  15דנה, את עוד    גב' דנה אדמון: 

 

 ישורים בנחלה, שלושה בתים לילדים שלה. היא תעשה א   מר דודי אלון:

 

שאלה מבחינה כלכלית, לפי מה שאני רואה, ההוצאות השנתיות, הן    גב' נעמי סלע:

 מיליון שלוש מאות לשנה. ההכנסות הצפויות הן סביב מיליון.  –מינוס מיליון  –פלוס 

 

   לא, את מסתכלת על ההוצאות החד פעמיות.   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, יש כאן הוצאות חד פעמיות להקמת המחלקה,     סלע: גב' נעמי

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 

 

 ואחר כך יש תפעול, תפעול שנתי.    גב' נעמי סלע:

 

 כן, ואחרי זה יש הכנסות שני מיליון.    מר גדי ירקוני: 

 

 , 1,300,000אז התפעול השנתי הוא כמעט    גב' נעמי סלע:

 

 ההכנסות שני מיליון.  ואחרי זה   מר גדי ירקוני: 
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 ואחר כך כהכנסות צפויות, הן מיליון.    גב' נעמי סלע:

 

 שני מיליון.    מר גדי ירקוני: 

 

 איפה את רואה?      דובר:

 

 זה הנטו.    מר גדי ירקוני: 

 

, פספסתי. זאת אומרת שרווח נקי זה מיליון, של הוועדה?  2,300,000   גב' נעמי סלע:

 פלוס מינוס כל שנה.  

 

 ם בסכומים.  ריזה סכומים זהירים, היינו מאוד זהי   גב' פרידה בן דוד: 

 

 אני ראיתי את הנתונים האלה גם...  תקשיבו, היא בעלת ניסיון,   מר גדי ירקוני: 

 

שמעון, אנחנו היינו יוצאים כל שנה עם אני יכולה להגיד לכם שבבני     גב' פרידה בן דוד: 

 . זאת אומרת,  רווח של לא פחות משני מיליון ₪

 

 היתרים היו שם, את זוכרת? וכמה    מר גדי ירקוני: 

 

 גם, אותו סדר גודל, שלוש מאות ומשהו היתרי בניה.     גב' פרידה בן דוד: 

 

 אותו הדבר?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן.    גב' פרידה בן דוד: 
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 בגלל שהייתה שם מכת בניה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, הייתה בניה מאוד מאסיבית.    גב' פרידה בן דוד: 

 

 מותר לשאול?   מר חנניה אווקרט: 

 

 חבר'ה, עוד שאלות?     מר גדי ירקוני: 

 

בניה    מר חנניה אווקרט:  אישורי  ותוציאו  קטנה,  יותר  תהיה  הרווח  ששורת  מבקש  אני 

ב חודשים,  בשלושה  שנ   35-במקום  עוד  תוסיפו  קטנה,  יותר  תהיה  הרווחים  ושורת  עבודה,  י  ימי 

אדריכלים, ככה תוזילו את השירות לציבור, ולא תנפחו את שורת הרווח, ותגידו לי שאת האגרה, יש  

את  לקצר  אפשר  השירות,  את  לשפר  אבל  מבין.  אני  זה  מרובע.  מטר  על  לשלם  צריך  כמה  ליין  דד 

 הזמן, להוסיף עוד עובד, עוד שניים. 

 

 הוספנו, הוספנו פה גם.     מר גדי ירקוני: 

 

 עשינו, קודם כל עשינו את כל,    דה בן דוד: גב' פרי

 

 שתי בודקות.  תסתכל, יש    מר גדי ירקוני: 

 

 כן. אתם צריכים,     גב' פרידה בן דוד: 

 

יש היום, פה בתוכנית, יותר בודקים לאשכול, מאשר  יש יותר, חנניה,     מר גדי ירקוני: 

   יש היום שם.
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עובדים     גב' פרידה בן דוד:  יותר  כיום, רק לאשכול. אם  יש הרבה  מתוכננים, ממה שיש 

אתה מסתכל, אז יש מפקח אחד, אולי, יש בודקת תוכניות אחת, יש איזה חצי בודקת תב"עות, או לא 

 יודעת, משהו בסגנון.  

 

 רבע.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

אני    גב' פרידה בן דוד:  טוב,  כיום.  מקבלים  אתם  מאשר  אדם,  כוח  יותר  הרבה  פה  יש 

 להתקדם לתוכנית העבודה. רוצה 

 

 חבר'ה, יש תוכנית עבודה גם. שמנו לוחות זמנים.     מר גדי ירקוני: 

 

של     גב' פרידה בן דוד:  בנושא  היום  מתחילים  אנחנו  בעצם  התהליך,  התנעת  אוקיי. 

פניה  בעצם,  לעשות,  צריך  כך  רגע, כתבתי, אחר  ועדה מקומית.  החלטת מליאת המועצה על הקמת 

 ...ון, פניה למתכנן המחוז, פניה לשר הפנים, ולמינהל התכנ

 

 בשלב הבא.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

לא, זה אנחנו בשלב של ההתנעה, לפי הסדר. וצריך גם לעשות הוכחת,    גב' פרידה בן דוד: 

זאת אומרת, לערוך הוכחת איתנות לוועדה המרחבית, לאחר הפירוק. זה חלק מהמטלות שבעצם הן 

 רוצה להיפרד. מוטלות על מי ש

 

 מהוועדה?  50%וזה יכול להכשיל את המהלך? כי אשכול היא     מר אמיר פלג:

 

 לא, אני אגיד לך מה יכול להכשיל,    מר גדי ירקוני: 
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 משרד הפנים יכול לעשות...     מר אמיר פלג:

 

א'     מר גדי ירקוני:  הוועדה,  את  להכשיל  שיכול  מה  לא.  לא,  רגע,  לא,  אמרתי    –לא, 

קודם משהו לא מדויק. אם המועצה תחליט, אם המליאה, סליחה, תחליט שהולכים לפרויקט הזה,  מ

מישהו   או  המועצה  ראש  להיות  יכול  לא  זה  בזה,  לטפל  שיתחיל  פרויקטור,  לקחת  צריכים  אנחנו 

מהזה, זה מישהו, איש מקצוע שמבין בתהליכים האלה. דבר ראשון. אז זה אנחנו נהיה צריכים, חלק 

 כבר להתחיל,   300-מה

 

 אשכול חזקה בפרויקטורים.    גב' מזל ערוסי:

 

 די, נו, לא יפה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב.    גב' מזל ערוסי:

 

 אמרנו שהיום אנחנו בסעיף שיש לנו קונצנזוס.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה שצריך להגיד, אני מגידה.    גב' מזל ערוסי:

 

 א, אני חושב שבאמת, הוכחנו ש...  ל הבנתי.   מר גדי ירקוני: 

 

 כמו שפה אני נמנעת, אבל...    גב' מזל ערוסי:

 

משרד הפנים, כמו ואחד המכשולים הגדולים ביותר, זה משרד הפנים.     מר גדי ירקוני: 

שאמרתי, מסתכל על בדיוק מה שאמרת, על כל המכלול. אבל אנחנו מאמינים שעוטף עזה, סיפורים  
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 אה מי יהיה השר החדש, אם זה שכבר הרבה שנים, אי אפשר לדעת. ומאבקים, ובואו נר

 

 אותו הדבר.      דובר:

 

לא יודע, אבל אנחנו צריכים להתחיל להתכונן. בשביל זה אנחנו נהיה    מר גדי ירקוני: 

 צריכים לקחת פרויקטור, או פרויקטורית, יותר נכון, שיובילו אותנו ב...  

 

 מובילה.  חשבתי שהיא     מר אמיר פלג:

 

 אני לא, אסור לי... אנחנו נעשה הגדלת עבודה.     מר גדי ירקוני: 

 

זו    גב' פרידה בן דוד:  שלב הבא, בעצם, זה כבר בעצם אחרי שיש, לא, סליחה. שלב א', 

בעצם תוכנית פרטנית, ככה נקראת, יש מערך שלם, איך מקימים ועדה. תוכנית פעולה פרטנית פלוס  

ך של הקמת הוועדה, מפגשים, יש שאלונים שצריך למלא, התייעצויות, הכנת  משולבת, התנעת התהלי

תוכנית פעולה לשינויים המתוכננים, וצווים. זה אמור לקחת משהו, כשישה חודשים. לא דיברנו על  

התהליך הקודם, גם משהו כשישה חודשים, אבל עוד פעם, זה תלוי בגורמים חיצוניים, אנחנו יש לנו 

 דברים.  1001בחירות, יש 

 

אנחנו     מר גדי ירקוני:  חשוב,  זה  להגיד,  רוצה  אני  מתחילים,  בעצם,  הזמנים,  לוחות 

רוצים   מיידית, אנחנו  נתחיל איתו  הוא, אנחנו  זמנים. הקטע הראשון, באמת  בלוחות  לעבוד  רוצים 

ל  שהוא ייקח שישה חודשים. פה זה הקטע היחיד שבעצם, לנו, אין את השליטה. בגלל שזה צריך לקב

 את האישורים מהמשרדים הממשלתיים.

בנו,   תלויים  המהלכים  שאר  הזה,  המהלך  את  גמרנו  רגע  אבל  שנה,  חצי  ייקח  שזה  מקווים  אנחנו 

 ואנחנו מתחייבים ללוחות זמנים. 
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זהו, והשלב, שלב ב' שנקרא מימוש בפועל, זה ביצוע תוכנית הפעלה,     גב' פרידה בן דוד: 

 אלה מסביב, משהו בין חודשיים לשלושה חודשים.בחינת כשירות, כל הנושאים ה

 זה נושא של סמכות,  –דילמות עיקריות שחשבנו לדיון 

 

 שאלה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנייה אני רק אציג את זה,    גב' פרידה בן דוד: 

 

 זה שקף אחרון.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

למות עיקריות לדיון זה נושא של  זה אחרון, זהו, אנחנו כבר בסוף. די   גב' פרידה בן דוד: 

סמכות ואחריות, עלויות כספיות של הקמה ותפעול, ותפיסה מרחבית מול תפיסה מקומית, שבעיניי  

 זה הכי חשוב. כן, שאלות?  

 

שר    מר תמיר בוקובזה:  א'  שלב  אם  אומר,  זה  שלב?  לכל  ביחס  העלויות  של  חלוקה  יש 

 הפנים לא מאשר, לצורך העניין, 

 

 כן, יהיה. אין לנו את זה עוד. אנחנו נעשה את זה ככה.    וני: מר גדי ירק

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

ושלב,     מר גדי ירקוני:  שלב  כל  את  לך  לכמת  יודע  לא  אני  ככה,  זה  את  נעשה  אנחנו 

יהיה על השלב הראשון, ואם אבל אנחנו, כשנגיע למשא ומתן עם מי שילך לעשות את העבודה, ברור ש

 שם, אז הוא לא יקבל את כל מה ש... יקבל עד לשם. עוצרים 
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 עכשיו זו הצהרת כוונות שכוללת כבר תקציב שאנחנו נותנים?     מר אמיר פלג:

 

אני אמרתי מההתחלה, שטעיתי, אני כן, אנחנו אם תרצו, אנחנו נבקש    מר גדי ירקוני: 

, זה 150-אלף ₪, או ל  300-אישור לעכשיו רק אישור עקרוני, ואנחנו נעשה תב"ר ונביא אותו, ונבקש  

הוועדה.   הוועדה,    300לא משנה, מה שתחליטו, להקמה של  זה ההקמה של האיש, של  הזה,  כל  זה 

את   רק  אנחנו,  היום,  זה  את  תאשרו  ואם  הרצה.  כולל  התהליך,  לכל  תקציב  לנו  שיש  ידע  שהוא 

   התקציב הזה, נביא בתב"ר בישיבה הבאה.

 

 . אוקיי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הכי חשוב, בהצלחה.     גב' פרידה בן דוד: 

 

 תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

בתחילת     גב' דנה אדמון:  לא  הפורמאליים  והדברים  השאילתות  למה  לשאול  מותר 

 הישיבה? 

 

כן, אפשר לשאול ואני גם אענה. תראו, אנחנו משתדלים לכבד אנשים    מר ניר ים:

 מרחוק, כמו דוגמא דורית, שבאה מחיפה. וגם פרידה שבאה,  שבאים 

 

 מאשקלון, זה לא נורא, נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני משני.    גב' פרידה בן דוד: 
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שני, זה הר חברון. היא צריכה לחזור לפני שסוגרים את המחסומים     מר ניר ים:

מ אנחנו  מבחוץ,  מוזמנים  אנשים  יש  איפה  אז  כן,  אז  זמנים,  בדרך.  בלוחות  לעמוד  משתדלים  אוד 

 לקדם אותם, שיבואו מוקדם וייסעו מוקדם. זאת הסיבה.

נעשה.   אנחנו  הצבעות  שתי  להצבעה,  מעלים  ברשותכם,  ובניה  אנחנו,  לתכנון  ועדה  הקמת  זה  אחד 

נגד, ואם זה מתקבל. ואחרי שזה יתקבל, או לא,   נראה מי בעד, מי  במועצה אזורית אשכול, אנחנו 

יבוא למליאה הבאה, בתור    300כן, אז נבקש אישור תקציב מקדמי של  נגיד ש וכמובן שזה  אלף ₪, 

תב"ר, אבל כבר ניתן לו את האישור המקדמי. אם יש הערות, או משהו, לפני הצבעה, בבקשה. ואם  

 , או אה.  27לא, מי בעד הקמת ועדה מקומית, מועצה אזורית אשכול? 

 

 אלף הם עד השלב ש...  300-הרה לפני הזה, הרגע, ניר, רק הב    מר אמיר פלג:

 

 חבר'ה, הם יתחלקו,     מר גדי ירקוני: 

 

  ?עד אישור משרד הפנים    מר אמיר פלג:

 

ה   מר גדי ירקוני:  זה  הליווי.  כל  זה  הכול.  זה  כמובן    300-לא,  אנחנו  שרשמנו.  אלף 

 נעשה את זה ב...  

 

 אבל אם משרד הפנים...    גב' דנה אדמון: 

 

 אם זה יעצור.  300-לא יגיעו ל   ודי אלון:מר ד

 

 לא, חבר'ה, אנחנו הולכים לחתום עם מישהו.     מר גדי ירקוני: 
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 .  אנחנו לא..מאשר, אם משרד הפנים לא    גב' דנה אדמון: 

 

כל     מר גדי ירקוני:  את  כשאין  מישהו,  עם  לחתום  אפשר   אי   פשוט  שלא.  בטח  לא, 

 ד... אין משרד הפנים, עצר התשלום.  ודאי ,זה יהיה עהסכום. אבל בו

 

 זה כפוף לזה שבוריס עובר לגור באשכול, נכון?     מר דודי אלון:

 

הוא     מר ניר ים: נפסק  300ההסכם  והתהליך  במידה  יציאה,  נקודת  עם  כמובן,   ,

 באמצע.  האם יש נמנעים להקמת הוועדה? לא. האם יש מתנגדים? לא.  

 

 עכשיו לתקציב.  זה עשית, זה   מר גדי ירקוני: 

 

הטקס.     מר ניר ים: כללי  לפי  הכול  את  עושה  אני  לא.  כן,  ללא   27גם  בעד, 

 מתנגדים, ללא נמנעים, הוחלט על הקמת הוועדה. 

 

 .אשכול  -הקמת הוועדה לתכנון ובניה בעד( לאשר את  27)  פה אחד: הוחלט החלטה

 

 לקידום היועץ - אלף ₪ 300מקדמי לתקציב של אישור  ***

 

של     ניר ים: מר לתקציב  מקדמי  אותם    300אישור  היועץ.  לקידום   ,₪ ,  27אלף 

 אלף ₪.   300תודה, אפשר להוריד. האם  יש נמנעים? לא... האם יש מתנגדים? גגם  לא. תודה, אושרו 

 

 בהצלחה.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 דום היועץ לקי - אלף ₪ 300מקדמי לתקציב של אישור בעד( לאשר  27: הוחלט פה אחד )החלטה
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 .  אני מזמין את עופר   מר ניר ים:

 

   למה עוד פעם עופר?   מר גדי ירקוני: 

 

 עופר פה, איתנו.     מר ניר ים:

 

 מה היום?    מר גדי ירקוני: 

 

 היום אנחנו, תודה בוריס.     מר ניר ים:

 

 תודה בוריס.     מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר קודם את השאילתא?     מר אמיר פלג:

 

 בוודאי.    יר ים:מר נ

 

 שאילתות .6

 

נמצאת    מר ניר ים: אליה  שהתשובה  השאילתא.  את  מקדם  אני  יורד,  שעופר  עד 

מספר   וברשותכם  42בעמוד  שאלה  אקרא  אני  דנה,  שואלת  החומרים    –שאלה    –,  פי  על  תשובה. 

התכנו להסתיים  אמור  היה  ינואר  בחודש  החולף,  בקיץ  במליאה  לנו  שהוצגו  הזמנים  ן  ולוחות 

 הראשוני של דרך המילוט, על ידי המתכנן. מה סטאטוס הפרויקט? 

כ  –התשובה   באורך של  לצאלים,  קילומטר.    20-הסתיים התכנון הראשוני במקטע שבין חבל שלום 
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אני מתנצל על איכות הצילום שמופיעה פה, יצא לא טוב, הוא בדרך כלל צבעוני, אבל הוא מראה את 

 את גבולות ומגיע לצאלים. השאלה הנוספת,  התוואי שתוכנן בין דקל, עוקף 

 

 אפשר לשלוח את הצילום הזה במייל?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, אפשר בהחלט, הוא צבעוני, הוא יפה. יואב לבן עדיין כאן?     מר ניר ים:

 

 לא, הלך הרגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 חבל שלא.   מר ניר ים:

 

 וח לכולם את זה בצורה מסודרת. ניר, אם אפשר לשל  מר רביבו קובי: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

של    מר ניר ים: הזה  הצילום  את  מסודרת,  בצורה  זה  את  אשלח  אני  אשלח,  אני 

 התוואי, מה שמופיע על המפה. 

מי שאישר את התוואי הזה, בשלב הזה,    –האם קיים תוואי מאושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים?  

 עתי, זה הגורמים המועצתיים שהתעסקו עם הפרויקט הזה מתחילתו. ככל שהובא לידי

 

 שמי הם?     מר אמיר פלג:

 

 מראש המועצה, דרך אגף אסטרטגיה והנדסה, אלה הגורמים.    מר ניר ים:

הזמנים   הביצוע   -לוחות  התחלת  לצורך  שנשארו  השלבים  מה  ביצוע,  להתחלת  הזמנים  לוחות  מה 

מיליון ₪,    44ת זמנים לתחילת ביצוע. אומדן של סלילת הכביש, עומד על  בפועל? בשלב זה, אין לוחו



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 95 
 

 וכרגע אין לנו... 

 

 ?  מצעים לכביש, או לדרך    מר אמיר פלג:

 

 לאספלט? או כורכר?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אספלט, אספלט,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז מדובר על דרך מילוט מצעים,     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

היום    מר ניר ים: לזה  קוראים  למעשה,  על,  מדובר  אספלט,  דרך  על  מדובר  לא. 

גסים   שיפועים  הם  השיפועים,  שמבחינת  שביל,  הוא  פטרולים  שביל  אומרת,  זאת  פטרולים.  שביל 

ביחס למה שמאושר לכביש רגיל, וגם מבחינת הסיבובים, הם חדים יותר. זה השביל שמתוכנן. אבל 

 מיליון.   44זאת, אפשר לסלול אותו באספלט, העלות, כאמור, היא  בכל

הנוכחי   התכנון  די    –ומה  לעשות,  אפשר  שכן  מה  פטרולים.  שביל  של  מיידי  ביצוע  התחלת  מאפשר 

 במיידית, זה לסלול אותו, באמת, עם מצעים.  

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

אם זה נכון, או לא נכון, עם מצעים.    רגע, טכנית. אפשר לסלול אותו   מר ניר ים:

 וכמה זה עולה, גדי יתייחס. 

 

יודע     מר גדי ירקוני:  אני  עולה.  זה  כמה  יודע  לא  אני  סליחה,  יודע,  לא  אני  חבר'ה, 
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שדרך של מצעים, צריכים לטפל בה כל חצי שנה. עלות הטיפולים בה היא קטסטרופה, אין דרך אחת  

בני אדם, עם מכוניות פרטיות. אפילו עם הג'יפ שלי, לא נעים.    של מצעים, שאפשר לנסוע עליה כמו

זה לא שווה. אנחנו רואים   זה בזבוז כסף, אנחנו למדנו שאיפה שאין אספלט,  אני חושב שזו טעות, 

 אפילו בדרך, דרך הנופית של, לא דרך השדות, זה אספלט. 

 

 דרך הבשור.      דובר:

 

שקק    מר גדי ירקוני:  שכמה  הבשור,  עליה, דרך  ועובדים  הזמן,  כל  אותה  משפצים  ל 

חבר'ה, במאות אלפי שקלים, אללה יוסטור לנסוע עליה לא לטיול. אין שום היגיון, זה רק בזבוז כסף  

גם לא   לעשות דרך מצעים, ללא אספלט. לפעמים, אין מה לעשות, צריכים לחכות שיהיה כסף. אני 

בסדר, בואו נבנה אותה, התחזוקה אדירה, אין מי    חושב שזה נכון למועצה, נגיד והיינו אומרים שזה,

שישלם את התחזוקה הזאת, במאות אלפי שקלים בשנה. אין לי את המספר המדויק, כן? לא עשיתי  

 על זה חקר שוק, אבל אני יודע כמה זה כל פעם עולה. 

עלה   האחרון  התיקון  שרק  יודעים  אנחנו  השדות,  בדרך  קיבלנו,  700גם  מיליון  חצי   ,₪ ועוד    אלף 

 השקענו, וכבר יש שם בורות עוד פעם, אז תחשבו מה זה דרך מכורכר. 

אז אני מציע למליאה, אם נצליח, בואו נעשה טוב. בואו לא נעשה משהו שאנחנו זורקים את כספנו  

 לקרן הצבי, תודה.  

 

 גדי... אבל עוד שנייה, אז מה כן? כי כאילו,    מר רביבו קובי: 

 

רים, זו השאילתא שלי, אז רק אני רוצה הבהרה אחת, ואז...  רגע, חב   גב' דנה אדמון: 

הסעיף הראשון, של תכנון ראשוני, גם על ידך נאמר, וגם על ידי  אני אתן לך, משה, אני אתן לך. לגבי  

 ההנדסה נאמר, שהתכנון הופסק. פה רשום שהתכנון הסתיים. 

 

 הופסק?    מר גדי ירקוני: 
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 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אמרתי שהוא הופסק?    ירקוני: מר גדי 

 

 זה מה שהבנתי ממך.     גב' דנה אדמון: 

 

   אני אמרתי שהוא הסתיים, או שנשאר כסף.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא הסתיים.     מר משה טל:

 

זה, לפי דעתי     מר גדי ירקוני:  יודע בדיוק איפה התכנון, חייב שיואב  סליחה, אני לא 

 , אבל אני לא רוצה לתת תשובה לא אחראית, אוקיי?  הוא נגמר למה שתכננו

 

 פה רשום שהוא הסתיים, ואני...    גב' דנה אדמון: 

 

לגבי מה     מר גדי ירקוני:  זה. אני אומר,  יבדוק את  ניר  רגע,  זה,  אני מוכן לבדוק את 

צליח  ששאלו, סליחה אם אני... מה אני מציע? שנתאזר בסבלנות, עד שנצליח לגייס את הכסף, וכשנ

נצליח, אפילו, לשכנע את הצבא מתישהו, בגלל שהם עכשיו,   לגייס את הכסף, שזה לא פשוט, אולי 

יכול   במלחמה.  ביטחונית  דרך  ממנה  עשו  שהם  השדות,  דרך  על  איתם  ויכוח  לנו  יש  יודעים,  אתם 

י" זה  נצליח משהו, אבל בואו, אני אומר עוד פעם, לעשות משהו, בשביל להגיד "עשיתלהיות שדרך זה  

 לא שווה. 

זה   זה,  יודע מה  דרכים חקלאיות מכורכר,  על  נוסע  מי שפה  פה,  יהיה  דרך שלא  זה  חבר'ה, באמת, 

 קטסטרופה. 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 98 
 

כש   גב' דנה אדמון:  כלוא,  בחבל  שנשאר  ומי  שזה  כן,  יודע  גם  סגורה,  השדות  דרך 

 קטסטרופה. 

 

 אני לא חושב, דנה, זה לא...    מר גדי ירקוני: 

 

של     מר משה טל: המליאה  של  ולהחלטה  הזאת,  ליוזמה  שותף  שאני  מאחר  דנה, 

הוועדה שהוקמה על ידי המליאה, דובר שם על דרך חקלאית ביטחונית, שעם התוואי שלה, שתתחבר  

 לדרך השדות במקום מסוים, והיא תשמש ליציאה בשעת חירום.

אמרו   להחלטה  שלוו  ההסברים  גם  הדרך,  –עכשיו,  את  עושים  אנחנו  המצע    בהתחלה  את  יש 

 הראשוני, לאט לאט מרחיבים. יש שם דוגמא של שלומית, שכך זה התחיל, וכך זה ימשיך.

 הייתה... בהמשך אחר כך, עכשיו, מבירורים גם שעשינו, אנחנו יודעים שהחטיבה 

 

קשור     מר גדי ירקוני:  זה  מה  הבנתי  לא  סליחה?  שלומית,  קשור  מה  שלומית?  מה 

 לשלומית. 

 

בשלומית, בהתחלה, כשהם בנו, לא היה כביש. עשו שמה דרך ביטחון,    מר משה טל:

 קראו לזה, ואחרי זה, זה הפך לכביש. 

 

 אבל זה יישוב. היו צריכים כניסה ליישוב.     מר גדי ירקוני: 

 

לבנות את     מר משה טל: יהיה  כדי שאפשר  זה,  יישוב כשעשו את  היה  לא  עוד  אבל 

פנים, ההחלטה היי על כל  תה, ההצעה הייתה, שאושרה, דרך חקלאית ביטחונית. אחר כך,  היישוב. 

נדנודים, פתאום היה נורא קשה  , ולאחר המון  2015-השם עבר לדרך מילוט. זה הוחלט, אני חושב ב

 אלף ₪, אני פשוט ביקשתי פחות, לתכנון הראשוני.   150-לאשר את ה
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 זה לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

עכ   מר משה טל: מספר  אני אני  אפילו  דבר,  של  בסופו  לאמיתם.  הדברים  את  שיו 

, לאחר  2018, זה התב"ר אושר ביוני  2018עוד לפני הישיבה שזה אושר שם ביוני  זוכר שהייתה ישיבה,  

 שקיבלו את האישור של החטיבה להתיישבות למאצ'ינג. 

ני נולדתי ביוני. הנה קיבלת מתנה ליום ההולדת, א  –אני זוכר אפילו שחברי המליאה, בזמנו, אמרו  

 ואחר כך זה נמשך, עוד חצי שנה של סחבת וסחבת, ובסופו של דבר, יצא המכרז, 

 

 המצביעים שלך הולכים.     מר גדי ירקוני: 

 

יצא מכרז, אני אספר את זה למי ששומע. למיקרופון כאן. יצא מכרז,     מר משה טל:

רון חובשי, אני חושב שהוא גר בכפר  לאחר שהחלטנו על התוואי. במכרז זכה מהנדס כבישים בשם דו

גם פיקוח על הביצוע אחר כך,   ביותר, שכללה  זה    240הנגיד, הוא הגיש את ההצעה הטובה  אלף ₪ 

 היה, אני חושב, פלוס מע"מ, ללא מדידות. 

, נחתם איתו חוזה העסקה, על ידי הגזברית, היועץ המשפטי ומזכיר המועצה,  2019ובראשון, בינואר  

 רדי. שזה היה אז מו

בלבד. הדרך שהייתה אמורה   בתכנון ראשוני  והגבילו אותו  לעבוד,  לו להתחיל  עד שהרשו  זמן  לקח 

לא   השדות.  לדרך  ועד  שלום,  חבל  גוש  של  האחורית  היציאה  כביש  שבין  בקטע  הייתה  להיעשות, 

-10להמשיך הלאה, את זה השארנו לאחר כך. זה עוד עשרים קילומטרים, זה משהו, אני חושב, בין  

 קילומטרים. 12

הראשוני, התכנון  את  גמר  הוא  הופסקה,  שלו  ונמשך    העבודה  ונמשך  נמשך  ואז  הופסק.  הכול  ואז 

לי הרבה להגיד   גדי, בתחום הזה אין  ואז התחיל שלב, שלזכותו של  ונמשך, ואמרו שצריך מדידות, 

החלום את  להמשיך  רוצה  שהוא  דעתו,  את  הסתיר  לא  פעם  גדי, אף  של  לזכותו  של    לזכותו.  ההזוי 

 חיים ילין, לעשות את זה דרך לאופקים. 
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 סוף כל סוף אני וחיים אומרים משהו נכון ביחד.     מר גדי ירקוני: 

 

ואז הוא ביקש מדידות, זה לא נכלל בהסכם איתו, ושאלתי את יואב,    מר משה טל:

אמר הוא  ואז  הדברים,  את  להכשיל  רציתי  לא  איתו,  דיברתי  לא  האחרונה  השנה  שצריך   בחצי 

פו של דבר, כשאושר  מדידות, לכן הוא עצר את העבודה. זה נמשך כמעט שנה, משום שאני יודע שבסו

יחודש  117התקציב השני, לתב"ר הזה,   והובטח שאז  , אז בטענה שהמנכ"ל טען שאין מספיק כסף, 

 התכנון.

התב"רים  על  התקציבים,  על  עוינת  השתלטות  פה  הייתה  מקצר,  אני  מבירורים,  דרך    עכשיו  של 

אם   שלנו.  באזור  תקועים  אנחנו  משאית,  ומתהפכת  תאונה,  כשיש  צריכים אותם.  שאנחנו  המילוט, 

 צריך מגן דוד לנסוע, אין לו דרך, הליקופטר. 

עכשיו, זו יכולה להיות דרך כורכר בהתחלה, זו יכולה להיות כל דרך שאפשר לנסוע איתה, כשהכול  

 חסום. 

 לומר שאחרי ראש השנה, כשאני התקשרתי למהנדס, בטענות שלא נשאר כסף, אני יכול

 

 לא נשאר כסף למה ?     מר גדי ירקוני: 

 

לא, קראו לי    –ושאלתי אותו, נו? גמרת את התכנון? אז הוא אומר לי     מר משה טל:

 והפסיקו את העבודה שלי. 

ע, על ידי  עכשיו, כשמדברים פה על תוואים, מאשרים, זה תוואי שאושר על ידי רשות שמורות הטב

במגרשים   הכול  בסך  שזה  החבל,  אנשי  וגם  האחרים,  גם  המהנדס,  גם  המזכיר,  גם  המועצה,  אנשי 

 שלנו, על האזור שלנו. 

ל עכשיו ל... קוראים מבירור שעשיתי עכשיו, אחרי שאין כסף ואין כסף ואין כסף, מסתבר שכל זה נוצ

לאופ אזורית  אזורית.  מילוט  דרך  עכשיו,  הזאת  המילוט  נימלט  לדרך  אנחנו  אומרת,  זאת  קים, 

לאופקים. לכן כל העצירה הזאת, לכן כאן כל הקשקושים האלה, הוצאו על מדידות, של הקטע הזה, 

ומשהו אלף ₪, זה    80מחבל שלום עד כביש השדות, הוצאו על מדידות אוויריות, צילומים אוויריים,  
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המצגת שהוגשה. עכשיו, התרגיל   להמדידות. זה כל הצילומים שראינו של כל אזור אופקים שם, בכ

 שהיה, שב... 

 

 אני לא יודע אפילו לענות לו, אני לא שולט בחומר עד כדי כך.    מר גדי ירקוני: 

 

בתב"ר שהוצג הסטאטוס של דרך המילוט, אני הצגתי מה שקיים שם,    מר משה טל:

₪ האלה. אתה הצגת    מיליון  44-אתה אחר כך באת להציג מצגת, שאני לא יודע מי אישר שם את ה

ל שנקרא  חושב,  אני  חלופי,  כביש  היה  זה  כך,  אחר  שאתה  לב  232-מצגת,  שמתי  כך  ואחר   ,

 שהצילומים, הוסיפו שם, כמו מטבע של חמש אגורות, את דרך מילוט חלופי בחבל שלום.

  הדרך החלופית בחבל שלום, זו הדרך שדיברנו עליה בהתחלה. זו הדרך משער שלום, שער חבל שלום, 

לדרך השדות. זה היה צריך להיעשות כבר לפני שנים. עברו כבר מאז שלוש שנים, שלוש שנים עברו  

 כבר. אושרו תקציבים. 

ב ככה  היא  אז  אספלט,  דרך  על  איתי  מדברים  עכשיו  פתאום  איזה   40-וכאן,   ,₪ מיליון  ומשהו 

דות, שבשעת פינוי,  קילומטרים, שתצרף אותנו, תחבר אותנו עם דרך הש  12ארבעים? רוצים דרך של  

מקום,  באיזשהו  משאית  שמתהפכת  שבזמן  במלחמות,  לא  קשורה  שלא  סיבה  מכל  צורך,  בשעת 

עכשיו,   דברים  הרבה  לי  אין  אמרתי,  אני  של,  ולזכותו  ונגרר,  נגרר  וזה  החוצה.  יציאה  לנו  שתהיה 

ם, שהוא לא  בשלב הזה להגיד לזכותו, לזכותו של גדי הוא לא מסתיר את זה, הוא לא הסתיר אף פע

 התכוון, 

 

זה הדבר, אתה מכיר אותי מגיל שבע, מגיל חמש אתה מכיר אותי, ה     מר גדי ירקוני: 

 הדבר היחיד שיש לך לזכותי? הוא מכיר אותי מגיל שלוש, לא חמש, מגיל שלוש הוא מכיר אותי.  

 

 אתה לא יודע כמה זה חסך לך ממני.    מר משה טל:

 

 אה.    מר גדי ירקוני: 
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מילוט,    משה טל:מר  דרך  אישרה  המליאה  המליאה,  של  הוא  העניין  אבל  כן. 

המליאה אישרה תקציב. התקציב לא נוצל. אין דרך מילוט. זה הוקפא, המתכנן פוטר. ועכשיו כאן,  

לזה   קראו  שבע,  באר  מטרופולין  לאופקים.  לדרך  זה  את  שקושרים  זרים,  גורמים  זה  על  התלבשו 

 בשרטוטים.

לכך, חוזר  לבאר    ואני  רוצים  שהם  מה  שיעשו  לבאר...  מילוט  דרך  שיעשו  על...  לדבר  רוצה  לא  אני 

מדובר בו, אפילו לא עד כביש  שבע, אני רוצה שהמליאה תעמוד על כך שיחודש התכנון לקטע שאני  

צאלים שם, עד דרך השדות, כמו שדובר. זה צריך להיות עד סכום, התכנון הקודם היה צריך להיות,  

אלף ₪. אז איפה מדברים פה על מיליונים? ואחר כך היו הבטחות,   240יה צריך להיות  עם הפיקוח, ה

 שאפשר לחדש אותם. 

 אני דיברתי עם פיקוד העורף, פיקוד העורף אמרו, אני הבנתי שפיקוד העורף היו מוכנים לעזור בזה.  

 

 תמצא לי את זה שבפיקוד העורף מוכנים לעזור.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, קודם כל צריך להשלים את התכנון, כפי שאושר על ידי המליאה.    מר משה טל:

 ואני לא רוצה להמשיך.  

 

 לא יודע. איזה, תכנון מאיפה?    מר גדי ירקוני: 

 

 תןן לו לענות.    גב' מזל ערוסי:

 

הוא אומר שהתכנון הושלם, הושלם או לא הושלם? בשאילתא עניתם     מר אמיר פלג:

 וא הושלם או לא? שהוא הושלם. האם ה

 

 עוד פרט אחרון, ואני לא אמשיך.    מר משה טל:
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 הושלם, הושלם לגמרי.     מר גדי ירקוני: 

 

שהוא,    מר משה טל: גורם  משום  רלוונטיים  אישורים  שום  צריכה  לא  מילוט,  דרך 

ך. כמו  חוץ מהמועצה, וזה אושר במועצה. זה לא כביש, זו דרך, זה נקרא דרך. לכביש זה יהפוך אחר כ

שדרך השדות, היא דרך ולא כביש, והיא לא הייתה צריכה אישור של שום גורם. גם פה לא צריכים 

 שום אישורים.

זה.   את  לעשות  לא  רק  זה  הצרות,  וכל  רלוונטית,  בניין  לוועדת  זה  את  הלהעביר  כל  ואנחנו, וכאן, 

ומשהו   30נו בשטח כבר  בחבל שלום, אין לנו דרך אחרת, מלבד הדרך הזאת, שלא עושים אותה. אנח

 שנה, לא סופר את השנים. אבל כל דבר, 

 

 זה מהחלוציות.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש סיכוי שהמשאיות גם תעבורנה משם.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא,    מר משה טל:

 

 אז האם דרך, על דרך,     גב' מזל ערוסי:

 

 שתי משאיות עוברות, ואין דרך.    מר גדי ירקוני: 

 

 להיפך.    ה אדמון: גב' דנ

 

 זה שטחים חקלאיים שלנו.    מר משה טל:
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על    גב' מזל ערוסי: אבל גם היום יש שם משאיות שעוברות דרך השדות, הרי דיברנו 

 זה, נעמי העלתה את זה כל הזמן. אז אנחנו חוזרים... 

 

 האגודה. הדרך הזאת, הקטע הזה, עובר בתחומי האדמות של    מר משה טל:

 

 נו, אז מה?    ירקוני:  מר גדי

 

 דרך פרטית.    גב' נעמי סלע:

 

 זו לא דרך פרטית, חבר'ה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אם הוא אומר שזה דרך האגודה.    גב' נעמי סלע:

 

 טוב, חברים,     מר ניר ים:

 

 על גבול הגדר שלנו, כן. בשדות החקלאיים שלנו.     מר משה טל:

 

שאל   מר ניר ים: נשאלה  התקציב  בואו,  תקציב,  היה  ברורה,  תשובה  ניתנה  ה, 

קיימים,   רק לצורך התכנון. התכנון קיים, האישורים  לא.    44נוצל, כמעט במלואו,  עדיין  מיליון ₪, 

לידינו   נופלים  מחר  שאם  במקום  נמצאים  אנחנו  אומרת,  המילוט,  מיליון,    44זאת  לדרך  מיועדים 

 עובדים, אפשר מחרתיים להתחיל לסלול אותה. ככה הדברים 

 

להיות    מר רביבו קובי:  צריכה  המועצה  בו.  להיות  צריכה  שהמועצה  המקום  לא  זה 

מנת   על  כל המאמצים,  ותאמץ את  והיא תחשוב,  הזה,  בדבר  רוצה  במקום שהיא מבינה שהמליאה 

  44רגל, ותחכה, אם יהיה לי  שהדבר הזה יתקדם הלאה. לא שייתכן שהיא, באמת עכשיו תשב רגל על  
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 פלו לי מהשמיים. מיליון שי

 

 לא, הנקודה היא לא זאת,     מר ניר ים:

 

 המליאה לא אישרה את הדרך הזאת.    מר משה טל:

 

 זה מה שאני אמרתי?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא.   מר רביבו קובי: 

 

 שמעת מה אמרתי על הצבא? אז עזוב, מה אתם...     מר גדי ירקוני: 

 

 , נכון. בואו, זה מה שאני אמרתי   מר ניר ים:

 

 ,  232-ניר, יש איזשהו קשר בין דרך המילוט ו   גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 מבחינת היכולת שלנו כמועצה?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אז מה קודם למה?     גב' מזל ערוסי:

 

 יפה.    מר ניר ים:
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 יש סדר עדיפויות?     גב' מזל ערוסי:

 

 נכון.    ים:מר ניר 

 

 בואו נדבר גם על הדברים האלה.    גב' מזל ערוסי:

 

 נכון, נכון. ופה גם חלק מהעניין.    מר ניר ים:

 

 , זה כמו שיש... 232זה לא קשור    מר משה טל:

 

 אני רק שאלתי אם יש,     גב' מזל ערוסי:

 

לנו אין  לאוהד יש דרך שמחברת לכביש צאלים, לכם יש דרך אחרת,     מר משה טל:

שום דרך אחרת. לכן התבקשנו, והמליאה אישרה את זה, לעשות כמה קילומטרים של דרך, שתקשר  

אותנו מדרך השדות לצאלים, כשיש שעת חירום, כשיש תאונה, כשיש משהו. לנו אין דרך אחרת, לכם  

 יש.

רך אחרת.  גם מעין הבשור אפשר לצאת, גם מגוש מבטחים אפשר לצאת, יש דרכים... לנו אין שום ד

 ר במילים, אבל אני חושב שהיה כאן...  וכל מה שנעשה כאן, אני רואה בזה, לא רוצה עכשיו להגדי

 

 טוב. תודה משה.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 ברשותכם, עופר, אתה רוצה לדבר איתנו?    מר ניר ים:
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 תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .4

 

 נו על מה שאנחנו קוראים אזור תעסוקה מרכז. עופר ידבר אית   מר ניר ים:

 

הקדמה?   מר גדי ירקוני:  עופר  בסדר?  עכשיו,  עולה  זה  למה  ספר  זה   ניר,  למה  ניר, 

 מגיע לפה, למליאה, עכשיו? כשאנחנו צריכים להתקדם בוועדות הסטטוטוריות. 

  )דיבורים מחוץ למיקרופון(

 

הסי  מר עופר מימון:  מרכז,  תעשייה  אזור  כי  טוב,  לא  זה  כאן,  זה  את  מציג  שאני  בה 

צריך לאשר איזשהו תקציב של המועצה, הכול ממומן באמצעות רשות מקרקעי ישראל. הסיבה שאני  

מציג את זה כאן, זה לקבל איזושהי, ליידע את המליאה לבקש את אישורה, לפני שאנחנו מתחילים,  

אז זה אזור התעשייה, הוא נמצא,    מה שנקרא, תהליכים סטטוטוריים, מול הוועדה המחוזית. טוב,

 בעצם, מערבית לצוחר,  

 

 זה בעצם ליד המו"פ.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ליד המו"פ, חבר'ה .     מר גדי ירקוני: 

 

 אם תנקו את המזבלה שם על חשבון מי שטינף, אז בכלל תהיו,     מר אמיר פלג:

 

 אל תדאג, הוא לא ישלם.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז בואו נראה, אני נוגע בזה.   : מר עופר מימון
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 אל תדאג, הוא לא ישלם.     מר גדי ירקוני: 

 

מדבר    מר עופר מימון:  שאמיר  המזבלה  את  גם  שם  רואים  האווירי,  הצילום  זה  טוב, 

יש  אם  אז  אליכם,  נשלח  החומר  כרגע.  שיש  מה  הרשימה,  על  תסתכלו  אריזה,  בית  יש  כרגע  עליו. 

 ידו לי. משהו שצריך להתעכב עליו, תג

מ לזה,  נקרא  מאוד,  אוריינטציה  עם  מאושרת,  תב"ע  יש  מאושרת,  תב"ע  יש  לכיוון  גכרגע  בילה, 

להחקלאות.   שמתחבר  פה,  הגישה  שביל  את  בעצם,  לנו,  אנחנו  232-יש  הזה  המקטע  את  אנחנו,   .

 מקדמים, 

 

 זה כבר קיים, השביל שם, נכון?    גב' מזל ערוסי:

 

קיים,    מר עופר מימון:  הזו,  הוא  בתב"ע  היתר  שכל  אומרת  הקיימת  התב"ע  ובעצם 

 מחייב פתרון לביוב. כרגע אין ביוב שם, ... 

 

 לפרטים, ביוב שמביוב, מליאה, אכפת להם ביוב?    מר גדי ירקוני: 

 

 אם אין זמן, אפשר לעשות את זה...     מר אמיר פלג:

 

 לך מה זה? לא, אני יודע פרטים שלא חשובים פשוט, אכפת    מר גדי ירקוני: 

 

אז    מר עופר מימון:  זה,  את  דוחים  פעם  כל  הזה,  הדבר  עם  בא  שאני  רביעית  פעם  זו 

 בואו, בואו נגמור עם זה. די. 

אנחנו כרגע, אני קיבלתי בעצם תקציב מרשות מקרקעי ישראל, להתחיל לעשות את התכנון, ואנחנו  

יותר גמישה,  יותר  לעשות את התב"ע שתהיה  רוצים  על הדרך  היא    בעצם  היום התב"ע  כי  עדכנית, 

 מאוד מגבילה.  
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 עכשיו גדי איננו,     גב' מזל ערוסי:

 

 אני הולך לשירותים.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אבל מה אמרת על הביוב?    גב' מזל ערוסי:

 

 לחזור לביוב?   מר עופר מימון: 

 

 עכשיו הוא איננו.      גב' מזל ערוסי:

 

ם את התכנון המפורט לביוב, כי אין היום ביוב. בעצם אנחנו מקדמי  מר עופר מימון: 

המפעל שיש שם, מפנה את זה ממש בביוביות. והתב"ע הקיימת אומרת,  מה שקורה, משקי חבל עזה,  

שבעצם כל היתר מחייב פתרון של הביוב, והתקצוב של כל זה, יבוא מהמינהל, ובעצם ישיתו את זה  

 על מי שיקנה את ה... 

 

 משתלת ברגר, למשל, גם אין לו ביוב?    מר ראובן פרידמן: 

 

 ברגר?   מר עופר מימון: 

 

 זו הדרך של משתלת ברגר.    גב' מזל ערוסי:

 

 הם של מחא    דובר:

 

אין שם ביוב, אין. אז הרעיון הוא גם לקדם את הביוב, לאותו תקציב    מר עופר מימון: 
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, זו הרשאת חשב שקיבלנו. זה המצב  1.7של רשות מקרקעי ישראל. כרגע התקציב הוא לתכנון בלבד,  

כרגע. יש שם פלישה, יש שם אתר פסולת פיראטי, בלי שום קשר, אני לא רוצה לפתוח את זה, בעצם  

שחלק  חושב  ואני  שלנו,  בחצר  וזה  האכיפה,  את  לעשות  להתחיל  מהמינהל  היא  שלנו,  הדרישה 

חדרים שלנו להפסיק לנהל את  מהעניין הזה של פיתוח המקום, זה עובדות בשטח, וזה מה שיגרום ל

 ה...

 

 זה שטח שבבעלות המועצה אמור להיות?     גב' נעמי סלע:

 

הוא לא, לא לא לא. הוא מוניציפאלית שייך למועצה, מן הסתם, אבל    מר עופר מימון: 

 הוא לא כמו, לא יודע מה, ממרכז לוגיסטי כרם שלום, שקיבלנו את...  

 

 של?  הוא אדמה חקלאית    גב' נעמי סלע:

 

אדמה חקלאית, הוא סטטוטורית מוגדר כאזור תעשייה. מה  הוא לא    מר עופר מימון: 

ברגע   שוב,  אבל  למינהל.  וחלקם  עמיעוז,  ליישובי  לחלקם  שייך  והוא  המאושרת,  התב"ע  שהראיתי, 

שעושים שיווק, או כל דבר שהמינהל עושה, אז יש נוהל של הפקעה אם זה שייך למישהו, אז זה לא,  

 הסטטוטורי הוא לא במקום.  העניין

 

 מה קורה עם מי שנמצא שם עכשיו? למשל מח"א והשמן?    מר יובל בר:

 

לא, מחא נמצא מחוץ, בתב"ע הזו, אני לא רציתי... מחא יושבים פה,    מר עופר מימון: 

 אתם רואים? ופה, זה אזור התעשייה, זה פארק התעסוקה שאנחנו מדברים עליו. 

 

 רגע הוא ריק, מבחינת עסקים. אין שם מישהו שיושב. וכ    מר אמיר פלג:
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האווירי    מר עופר מימון:  הצילום  את  רואה  אתה  שטח,  שם  יש  החבר'ה,  את  שם  יש 

הזה? כרגע, השטח הזה, בעצם יש מוסכים של ענבי הנגב, שמחא בעצם משכירים להם, חלק מהשטח  

קיי? וכל הסיפור הזה של מה שקורה כרגע, שייך למחא. לא ברור, כי יש פה פלישות, ויש פה בלגאן, או

עובדות  הוא  המגרשים,  ושיווק  הזה,  המקום  פיתוח  של  מהעניין  חלק  להגיע,  רוצים  שאנחנו  ומה 

 בשטח שככה נוכל לנקות את מה שקורה שם.  

 

 הרחבה לדרך תהיה?    : אדוארד קוברסקימר 

 

הזה,    מר עופר מימון:  המקטע  את  דווקא  של...  מהתכנון  חלק  תכנון  זה  יש  דווקא 

ו... אז בקיצור, התוכנית אמורה, בעצם, להרחיב, להגמיש את   מפורט, כביש יותר רחב, עם מדרכה 

 השימושים בקרקע, ולאפשר, בעצם, עסקים ולאפשר מגוון של שימושים.  

אז כמו שדיברתי, התוכנית הקיימת, היא בעצם מאוד חקלאית, מאוד מגבילה, אלה העקרונות של 

הר לצרכים  התכנון.  מענה  לתת  כן  אבל  אחד,  מצד  להשתולל  ולא  כפרי,  מרקם  על  לרשום  עיון, 

 תעסוקתיים, מסחריים, וכן הלאה וכן הלאה.  

האזור מחולק למספר תחומים, לא נכנס לכל זה, ישלח לכם החומר. אני לא אעבור על כל זה, כל אחד 

דריכלית וחלוקה למתחמים. לא  מהם זה טבלה, שטחים, עניינים, יש פה הרבה עבודה, אבל עבודה א

 נעבור על זה. 

 

 הפארק הזה, בעיקרון, אמור לתת איזשהו מענה?     גב' נעמי סלע:

 

  –הפארק הזה, בגדול, אמור לתת מענה לכמה דברים   מר עופר מימון: 

פלוס    –  1 אזור תעשייה חקלאי,  זה  והכול  גדולים  זה מגרשים  התב"ע המאושרת, הקיימת, אמרנו, 

חק מסחר,  שטחים  יש  תעשייה,  אזור  יש  תעסוקה.  לאזור  זה  את  להפוך  בעצם  הוא  הרעיון  לאיים. 

בתי   גם  תעשייה,  גם  לעשות  שאפשר  שימושים,  עירוב  שזה  תעסוקה.  זה  החדשה,  המילה  והיום 

 מלאכה, וגם מסחר.  
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ע  והרעיון, בעצם, לעשות גם מגרשים שהם קטנים יותר, לאפשר, לא יודע, לנגריה קטנה שנמצאת כרג

ויש   אחרת,  או  כזו  פעילות  ועושה  מסוים,  במקום  שנמצא  למוסך  או  הבית,  מאחורי  פלך  לא  בפלך 

זה,   את  להוציא  שהרעיון  מחסנים  כאלה,  מרלוגים  מיני  מיני  וכל  ביישובים,  שמסתובבות  משאיות 

 משם, זה דבר ראשון. 

 לאפשר, בעצם, לאנשים לנהל את הביזנס שלהם בצורה מסודרת,  

 

 חקלאיים אבל.     :גב' נעמי סלע

 

בעצם,   מר עופר מימון:  הוא,  הרעיון  המהותי.  בעצם,  השינוי,  זה  חקלאיים,  רק  לא 

להגמיש את זה למגוון השימושים, לא רק חקלאיים. אז זה מגרשים קטנים, זה מגרשים עם עירוב  

 שימושים, זה הרעיון של התב"ע הזאת. 

 

 את התב"ע.   כמה שיותר לאפשר, ולא לסגור   מר גדי ירקוני: 

 

יש אזור של    מר עופר מימון:  ועדיין יש מתחמים, זאת אומרת, אנחנו,  בדיוק, בדיוק. 

יכול להיות ספר, לא  זה  יכול להיות פלאפל,  זה  יותר כבדה, תעשייה של בתי עסק קטנים,  תעשייה 

 משנה. 

 

יש   מר תמיר בוקובזה:  כן  גם  שם,  בעצם  אבשלום?  התעשייה  אזור  עם  משתלב  זה    איך 

 דברים דומים, זה הולך להיות איזשהו קניבליזם? זה הולך להיות משהו שמחושב ביחד? 

 

של    מר עופר מימון:  הזה  לתחום  אחרת,  או  כזו  בצורה  תמיד  כל,  קודם  אענה.  אני 

התעשייה, נניח, יש איזושהי תחרות. אבל, היא מאוד מאוד קטנה, ואני אסביר למה. באזור התעשייה  

הל אזור התעשייה הזה, העניין הוא שהמגרשים הבאים בפטור ממכרז, אין להם  אבשלום, בעצם, כמנ 

לא עלות קרקע, ולא עלות פיתוח, פשוט משלמים סכום סמלי מאוד על השטח. אבל באזור התעשייה 
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הוא תעשייה. חוץ מהשלושה מגרשים, אתם מכירים אחד מהם, או מכירים שניים,   –אבשלום, אחד  

בו, ושל סופר, מתחם, אבשלום סנטר, מה שנקרא, מתחם בר אור רז גל, שם  שזה הסופר של מוטי רבי

 זה מסחרי. כל השאר זה תעשייה, ותעשייה בלבד. 

זאת אומרת, שאם מישהו כאן רוצה, לא חנות, אלא אפילו מוסך, משרד הכלכלה לא מכיר בזה, ולכן  

השטח, המגרש, בפטור הוא לא מוכן לסבסד. זאת אומרת, כל המסלול של פטור ממכרז, והקצאת  

 ממכרז, היא מותנית לתעשייה, ותעשייה בלבד, ולכן משרד הכלכלה מסבסד את זה. 

הדגש באזור התעסוקה החדש, זה בעצם שאר הדברים שהם לא תעשייה. יש גם עוד בעיות בתב"ע של  

ים, אבשלום, זאת אומרת, מבחינת גודל המגרש, יש כל מיני דברים אחרים, שגם מבחינת רעש, להק

למשל, באזור התעסוקה הזה, אפשר להקים גן אירועים. לא תקים גן אירועים באבשלום, כן? אז יש  

 לפה ולשם, ויש הבדלים מהותיים, גם במיקום. 

לבין   צוחר,  גוש  של  מיקום  בין  משמעותי  הבדל  יש  להגיע,  רוצים  היו  אנשים  הרבה  אומרת,  זאת 

אם מסתכלים על החיתוך בין שני המתחמים האלה, אבשלום. ולכן, יש איזשהו קניבליזם קטן, אבל  

 החיתוך הוא קטן מאוד. אותו קניבליזם.  

 

 עלויות הפיתוח פה, יושתו על הרוכשים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 על הרוכשים.    מר עופר מימון: 

 

 בניגוד לאבשלום.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בדיוק.   מר עופר מימון: 

 

פה זה הולך להיות לא זול בכלל, בהתחשב ל מאוד לקנות,  ששם זה זו  מר תמיר בוקובזה: 

 בעלויות שהולכות להיות של ביוב, ואולי להיות,  
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 אלף ₪ לדונם,   300חד משמעית, זה יכול להגיע למאתיים אלף ₪,   מר עופר מימון: 

 

 רק הפיתוח.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שווי קרקע הוא אפס. כן. לא,   מר עופר מימון: 

 

 יישאר אפס?   בוקובזה: מר תמיר 

 

. זאת אומרת, יש תחומים מסוימים, ששם המינהל לא  7-0עוטף עזה,    מר עופר מימון: 

 זה, אבל בגדול, זה שווי קרקע אפס. 

 

ויש התייחסות לצומת שצריכה לעבור הסדרה נורמאלית, כדי שיהיה   מר תמיר בוקובזה: 

 אפשר להיכנס ולצאת מהאזור הזה? 

 

 ?  232הצומת לכביש   מר עופר מימון: 

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כל    232כביש    מר עופר מימון:  של  הפיתוח  מעלויות  חלק  הוא  מהתב"ע,  חלק  הוא 

המתחם הזה. זאת אומרת, ברגע שזו התב"ע, זה גם הצומת הזו. גם הצומת הזו מוסדרת, זה חלק 

 מהעניין. 

 

קרון, אז זה בכלל יחזק את  בע  גם שם אמור להיות המעבר החקלאי   מר דודי אלון:

 זה. 
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נכנס     מר גדי ירקוני:  לא  בואו  קיים,  כביש  זה  דעתי  שלפי  בגלל  אם,  שם  עופר,  אבל 

 .  232לזה, אבל לפי דעתי זה יהיה על העלויות של 

 

 זה יהיה על העלות,     מר דודי אלון:

 

 שוב, זה חלק מהתב"ע המתוכננת של הצומת.    מר עופר מימון: 

 

 בטוח.    ון:מר דודי אל

 

על     מר גדי ירקוני:  זה  את  עושים  הם  כלל  בדרך   ... ולא  קיים,  כביש  שזה  ברגע 

 בואו נעזוב את זה. חשבונם. אבל בואו נתקדם. 

 

השיווק    מר עופר מימון:  עלויות  זה  האלה,  עלויות  אותן  לגבי  אבל  המחשבה.  קו   ...

 שבעצם יושתו על מי שאם וכאשר. ככה זה אמור להיראות. 

 

 עופר, סע.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו.   מר עופר מימון: 

 

, תוכנית של לפחות התוכנית כוללת, באחד המתחמים  –יש לי שאלה    מר אריק דניאל: 

 קומות.   15שניים או שלושה מבנים, בגובה של 

 

 .  15אוקיי, אני, עד   מר עופר מימון: 

 

 . 15עד   מר אריק דניאל: 



 אזורית אשכול מועצה 
 28.2.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 116 
 

 

 זה. יש רק מגרש אחד,  –דבר הזה, תראה אותו פה, זה הנה, זה ה  מר עופר מימון: 

 

 כן, כן, אני ראיתי את זה בבית, ב...   מר אריק דניאל: 

 

 אוקיי.   מר עופר מימון: 

 

קומות באשכול, אני   15ואני חייב להודות, פתאום נבהלתי. מבנים של    מר אריק דניאל: 

 לא יודע אם בכל הנגב המערבי יש מבנים בגבהים כאלה. 

 

 מבחינה ביטחונית אתה מדבר?   מר עופר מימון: 

 

 לא, קודם כל,   מר אריק דניאל: 

 

 מבחינת המרקם הכפרי? מאיזו בחינה?   מר עופר מימון: 

 

 כן.   מר אריק דניאל: 

 

 אני אענה על הכול. מה השאלה?   מר עופר מימון: 

 

 רגע, אם יהיה  פה שקט.    מר אריק דניאל: 

 

 , אפשר רגע זה? שנסיים את הדיון? תודה.  חבר'ה    מר אמיר פלג:

 

בגדלים    מר אריק דניאל:  מבנים  חדשה,  הצהרה  איזושהי  בהחלט  פה  יש  כל,  קודם 
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 כאלה, צריך לחשוב על זה, כי זה משנה לגמרי, אני לא יודע איך זה ייראה, נאמר מאזור צוחר,  

 

 נכון.     מר אמיר פלג:

 

וירא  מר אריק דניאל:  יסתכלו  של  כשפתאום  בגובה  מבנים  פתאום  מה   15ו  קומות, 

המשמעות של זה. כי אם אנחנו כל הזמן מתייחסים לעצמנו כמרחב כפרי, יישובים כפריים, פתאום  

בניינים כאלה, זה הדבר הראשון. ובאמת אני חושב, שבלי קשר, כל הנושא הזה של כל המתחם הזה,  

כלית יש לזה, או היתכנות למצוא, באמת,  בקרבה הזאת לרצועת עזה, אני לא יודע כמה היתכנות כל

 לקוחות פוטנציאליים,  

 

 אז אני אתחיל,    מר עופר מימון: 

 

דיון,    מר גדי ירקוני:  שיתפתח  יודע  אני  להגיד,  רוצה  אני  בבקשה.  לי.  תן  עופר,  רגע, 

 תיכף, על המבנה הזה, אני רוצה לשכנע אתכם למה הדיון, 

 

 גדי,     מר אמיר פלג:

 

 רגע, על המבנה.     קוני: מר גדי יר

 

 לא, דבר חזק יותר.      מר אמיר פלג:

 

הזה,     מר גדי ירקוני:  המבנה  על  משהו  לכם  להגיד  רוצה  אני  עייף.  כבר  אני  סליחה. 

 ואתם תחליטו אם זה חשוב דיון, ויכולה להיות גם החלטה, זה בסדר.  

חו על זה את כל הערב. דיון כזה, לכם שתי מילים על הדבר הזה, אתם יכולים, רק אל תיקאני אגיד  

הוא יכול לתפוס עכשיו מה נכון, מה לא נכון, ואני יכול להיות בעמדה שלך, ואני יכול לחשוב אולי זה  
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כן נכון. אני רואה בתב"ע, וזה השוני שקצת אני רואה בין תב"ע לבין דברים, מהניסיון הקטן שיש לי,  

 אפשר מקסימום. כמו לכולנו פה, תב"ע זה צריך להיות דבר שמ

, יכול להיות שמה שאנחנו, הרי תב"ע זה לשלושים שנה. ולעשות  15כדי שאם ירצו, עוד עשר שנים,  

שינוי לתב"ע, אתם יודעים כמה עבודה זה, עכשיו אנחנו עושים שינוי לתב"ע, מפני שפעם חשבו שזה  

 יכול להיות שם בתי אריזה. והיום אנחנו מבינים שזה לא יהיה נכון. 

באני   צודק  אתה  אריק,  אומר  שאתה  שמה  להיות  יכול  וואלה,  חולם  1000%-אומר,  שעופר  ומה   ,

מבנה   אומר    15שיהיה  ואני  אחוז.  במאה  צודק  הוא  גם  אפשר,    –קומות,  שולי,  כך  כל  זה  חבר'ה, 

 התב"ע, מה היא אומרת? אני, אם יחשבו שזה נכון, 

 

 יהיה אפשר.    מר דודי אלון:

 

אפשר.יהי   מר גדי ירקוני:  ירצו    ה  יהיה,  שזה  החלטנו  היום  לא  נכון?  זה  מה  עכשיו, 

קומות, מפני שכל אחד יכול   15היתר בניה? אז יבואו הנה למליאה עוד פעם, בגלל שזה באמת מבנה  

 קומות. 15תקשיבו, לא מתאים לי  –להגיש, אחרי זה גם, התנגדות בוועדה, ויגיד 

ו למדנו, אני למדתי שתב"ע, אתה צריך לחשוב על כמה  אז באמת אני רואה את זה כאפשרות. כי אנחנ

יודע, התב"ע באבשלום, עשו אותה לפני   יודע, וכמה שינויים    30שנה,    40שיותר. אתה  שנה, אני לא 

 שרצו להגביל, וכמה עבודה זה.אנחנו עושים שם, מפני 

שבעוד ארבעים שנה  אז אני אומר, אתם יכולים להגיד, חבר'ה, באשכול, שום פנים ואופן, לא רוצים  

יהיה כזה מבנה, וואלה, אני יכול לחיות עם זה גם כן, וגם את הדבר השני. לא צריכים לעשות מזה, 

אני אומר לכם, במועצה היו על זה שמונה דיונים, עד שנשבר לי, על הסיפור הזה של המבנה, כן יהיה 

 לא יהיה. –

יש   אומרים,  שאתם  מהסיבות  בדיוק  בואו,  חבר'ה,  שככה.  אמרתי  וכאלה  ככה,  שאומרים  כאלה 

עכשיו, תחליטו אם רוצים לאפשר את זה שיהיה, או לא רוצים את זה שיאפשר, וזה, אל תעשו מזה  

 יותר ממה שזה.  
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 זה עד.  מר עופר מימון: 

 

זו ראייה לטווח רחוק, ואני חושבת שאחד הדברים היפים, זה לראות     גב' מזל ערוסי:

 קצת מעבר לרגליים שלנו.  

 

 בסדר, נכון, זה מה שאני אומר מצד אחד. מצד שני,     מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון יישארו לדרך מילוט,   44-ואם זה לא עולה לנו ו   גב' מזל ערוסי:

 

 יכול להיות, דרך אגב,     מר גדי ירקוני: 

 

 , 232-ול   גב' מזל ערוסי:

 

 שיו בתב"ע, לא... יכול להיות שצה"ל לא יאשר את זה כבר עכ   מר גדי ירקוני: 

 

בדיוק, חלק מהתהליך שאנחנו עושים עכשיו, פרה רולינג, מול הוועדה   מר עופר מימון: 

יעלה מהר   זה  אני אומר,  אגב,  ירצה,  לא  ואם הצבא  היתכנות בסיסית,  בדיקת  זה בעצם  המחוזית, 

פחות מזה, יש   רולינג. כן אני יכול לומר שבשדרות, בקו אווירי  -מאוד, כבר עכשיו, בשלב של הפרה

. אני אומר מבחינה ביטחונית. אני 12, וכן  8וכן    10אבל כן    15כמו גרעינים כאלה מבנים, בגבהים לא  

אני אומר, ביטחונית,  רק  וכשהוא   עניתי  ולא,  כן  לומר  טוב מאוד  יודע  או הצבא  לבדוק,  מי שצריך 

פ  רוצה לשים ברקס, הוא שם ברקס. זה מבחינה ביטחונית. זהו, אני חושב שיש  יפה, אבל  ה משהו 

 אני...

 

 מה שתחליטו.    מר גדי ירקוני: 
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 בדיוק, אני מבחינתי זורם.   מר עופר מימון: 

 

 אני מציע שעל הסעיף הזה נעשה הצבעה, ושיהיה,     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מאשרים עכשיו את מה? את ההתקדמות של התב"ע הזאת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . כן   מר גדי ירקוני: 

 

 מה המטרה של הדיון עכשיו?     מר אמיר פלג:

 

 לאשר להתקדם בתב"ע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש פה איזה עלות כספית?      מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אין, אבל יש סוגיה,    מר עופר מימון: 

 

 אז למה צריך את הדיון הזה?     מר אמיר פלג:

 

 אני אגיד לך. אני התלבטתי,    מר גדי ירקוני: 

 

נתח     גב' מזל ערוסי: שום  לוקחים  לא  עלות.  שום  לנו  אין  שאמרתי.  מה  בדיוק  זה 

 ששייך למועצה. עושים תוכנית לטווח רחוק.  
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 בדיוק, זה רק שחברי המליאה יכירו שיש תב"ע שמתקדמת.    מר גדי ירקוני: 

 

 רולינג.  –כי אנחנו עושים פרה   מר עופר מימון: 

 

הזה,    מר גדי ירקוני:  המבנה  את  שיש  בגלל  עליה.  להצביע  צריך  שלא  בגלל,  עכשיו, 

ה מעלה  שאתם והוא  מה  המליאה,  חברי  הויכוח,  ועל  הזמן  על  חבל  אומר,  אני  ולפה,  לפה  ערכות 

 . 5, וגם עם 15נזרום. גם עם  –רוצים 

 

את      מר אמיר פלג: כבר  עבר  ב  דירקטוריון זה  זה  הכלכלית?  אחרי החברה  א 

 ? או שאחרי זה, זה יגיע לעוד דיונים?  הדירקטוריון 

 

קודם כל כן. זאת אומרת, התב"ע הזה אני מקדם אותה כבר, לא רק   מר עופר מימון: 

 התב"ע, גם את התכנון המפורט. זאת אומרת,  

 

 היא עברה את ה... לא העירו שם על זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 איזה שקט.   הגיד מילה טובה?אפשר ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תלוי למי, לעופר לא, לי כן.    מר גדי ירקוני: 

 

א : רוויטל דג'אווי בן יעקב בניגוד להרבה פרויקטים  לי, כל הזמן מופרכילא,  ם חרים שנראים 

 מציאות,   ולא מותאמי

 

 איזה? רק שאני אדע,     מר גדי ירקוני: 
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 ות על יד המועצה. ליד החניה.  מה שאז רציתם לעש : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 המרלוג הזה.    גב' דנה אדמון: 

 

 המרלוג? המרכז המסחרי?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 את יודעת כמה קופצים יש שם?    מר גדי ירקוני: 

 

 אל תתחילו עכשיו.    מר עופר מימון: 

 

 אני אבטיח לך שישלמו כסף.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא חסרות צרות... עזוב, בואו נגמור עם זה.    ר מימון: מר עופ

 

ויש   : רוויטל דג'אווי בן יעקב גדולה,  מאוד  רלוונטיות  פה  שיש  טובה,  מילה  להגיד  רציתי  רק 

 הרבה מאוד עסקים קטנים שחיים תחת אימת המינהל שיבוא ויסגור אותם,  

 

 יישר כוח.     מר אמיר פלג:

 

 . ממש : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

היתכנות      מר אמיר פלג: מבחינת  זה  מה  באמת,  לדברייך,  בהמשך  רוויטל,  אבל 

 בפועל? מתי אתם רואים את זה קורה? 
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 שנה וחצי.    מר גדי ירקוני: 

 

 באמת? זה יכול להיות כל כך מהר?     מר אמיר פלג:

 

 התשתיות,   מר עופר מימון: 

 

 כן, ההתחלה של ה...      מר אמיר פלג:

 

 זאת אומרת,   פר מימון: מר עו

 

 התב"ע גמורה תוך שנה וחצי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אפילו לפני כן.    מר עופר מימון: 

 

 בסדר, אני...     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל זה מיד,   מר עופר מימון: 

 

אמור    מר גדי ירקוני:  המינהל  שזה  שאמרתי  כמו  הזבל,  של  הפינוי  את  שם  יהיה 

 לעשות. 

 

לתכנון   ן: מר עופר מימו הכסף  את  כשקיבלנו  אומדנים,  מאשרים  שאנחנו  ברגע 

מיליון, זו הצהרת כוונות מאוד ברורה של המינהל. ברגע שיהיו שיווקים, אפילו חלקיים,  1.7המינהל, 

של   שיווקים חלקיים  ברגע שיהיו  כן?  פראייר,  לא  מגרשים,    4ברגע שיש שיווקים חלקיים, המינהל 
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הירוק האור  את  ייתן  של    הוא  פרויקט  כבר  וזה  התשתיות,  של  הפיתוח  את  בעצם,    20-30להתחיל, 

 מיליון, תלוי, אנחנו בדיוק עושים עכשיו את הסקר קרקע, לבדוק כמה  זבל יש מתחת לאדמה.  

 

 אל תתעסק עכשיו בסקר קרקע.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו.   מר עופר מימון: 

 

 תודה רבה.     מר אמיר פלג:

 

 תודה רבה.  : בן יעקברוויטל דג'אווי 

 

 אנחנו מצביעים.     מר ניר ים:

 

 לא, הם לא רוצים, יאללה, נתנו אישור.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, הסתפקנו בדיון.     מר ניר ים:

 

 רגע, תסביר  על שני הסעיפים האחרונים.     מר דודי אלון:

 

 השעה תשע.    מר ניר ים:

 

   דודי חייב להיות.   מר גדי ירקוני: 

 

 יאללה, פעם הבאה, לא צריך.    מר דודי אלון:
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 פעם הבאה. חברים, תודה רבה.    מר ניר ים:

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול .3

 

 אשכול . -אשר את הקמת הוועדה לתכנון ובניה בעד( ל 27: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 לקידום היועץ - אלף ₪ 300מקדמי לתקציב של אישור  ***

 

 לקידום היועץ  - אלף ₪ 300מקדמי לתקציב של אישור בעד( לאשר  27: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 


