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. בבקשה, מי שלא מדבר,  2021מתחילים את הישיבה השישית לשנת     מר ניר ים:

בשלום.   זה  את  שנצלח  מקווה  ואני  מסיכה.  לשים  מתבקש  מדבר,  לא  שהוא  מתכנסים  בזמן  אנחנו 

נוח, לדעתי, אלא אם כן תגידו אחרת, באולם  אחרי שנה שהתפזרנו למקומות אח יותר  רים. בגדול, 

 מנע מאיתנו להיות שם היום. של האומנויות, אבל נ

 

אולי כדאי לשאול אם רוצים להיות קבוע שם? אתה רוצה להיות שם     מר גדי ירקוני: 

 קבוע? 

 

מעלה את זה, אם כדאי שנצטופף פה, או להמשך, אם כדאי שנתכנס    מר ניר ים:

של   הכינוס  יום  את  כנראה,  לשנות,  נצטרך  אנחנו  שם,  נהיה  אנחנו  שאם  זה  והמינוס,  הפלוס  שם. 

המליאה, כי יום שני זה יום סופר בעייתי במרכז לאומנויות, אז זה לא מסתדר על היום הזה, נצטרך  

 למצוא יום חליפי, ולקבוע אותו.

 

 אתה לא ישבת בצד של הקהל.   מר אריק דניאל: 

 

 בגלל זה אנחנו שואלים אתכם.    קוני: מר גדי יר

 

נוח, אי אפשר לזוז שם, אין שולחן, אי אפשר לכתוב    מר אריק דניאל:  לא, לא. זה לא 

 כלום, פשוט לא נוח. צריך כל הזמן, 

 

 פה זה יותר נוח?     מר גדי ירקוני: 

 

 בטח.   מר אריק דניאל: 

 

 מסכים.    מר גדי ירקוני: 
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 בה עניינית, מהירה. אנחנו מוכנים להתחיל. גדי, בבקשה.  קיבלנו תשו   מר ניר ים:

 

 מידע. 1

 

 טוב, אני אגיד כמה מילים קצרות על המידע.     מר גדי ירקוני: 

 

 תוריד את המסכה.      דובר:

 

לא, אני לא רוצה להוריד, בגלל שאני קצת חולה. אז המסכה תישאר    מר גדי ירקוני: 

ת טובה לא רק נגד קורונה, אלא בכלל נגד חולים. אולי נגד בני  עליי. למדנו משהו חדש, המסכה הזא

א'   אז  בכלל.  האירוע   –אדם  הרבה,  עליו  אפרט  לא  אני  האירוע.  את  יודעים,  שכולנו  כמו  היה, 

המלחמתי שעדיין לא נגמר, שאני הייתי בו אמנם חולה, אבל הייתי בעניינים. אבל אילן, ומשה, וכל  

 .הצוות ניהלו אותו כמו שצריך

ב נורו  שבעצם  לילה  לנו  אצלנו,    23:00-היה  יישוב  בתוך  פגיעות  היו  בוקר,  לפנות  זה  ואחרי  בלילה, 

בכיסופים, עם הרבה נזק לרכוש, ושום דבר, גם לא רכוש כל כך זה, אבל גם הנזק לטרקטור ונזק זה,  

 אבל לא היה לאדם.  

ה הבזקים מירושלים. ובגלל זה  סך הכול, לכולנו, מה שכולם אומרים, זה מה שאתם יודעים, זה שז

גם הפעולות של צה"ל יותר מתונות, ומנסים להרגיע ולהרחיק את הדבר הזה מהנושא הדתי, שברגע  

שזה נושא דתי, קשה מאוד להשתלט על זה, וזה לא קשור אלינו, אנחנו רק, כמו תמיד, חוטפים. בגלל  

מיד היא  אם  להחליט  יכול  אחד  כל  הייתה,  צה"ל  של  התגובה  היא  זה  אבל  מידתית,  לא  או  תית, 

 בהחלט עם הרבה מחשבה. 

היה לנו קשר, גם לי וגם לאילן בלילה, עם כל הדרגים בצבא, ואני חייב להגיד שגם למחרת, עד דרג  

של שר בטחון, רמטכ"ל, של באמת שיחות בשביל להבין מה קורה, ולא שיחות בשביל סתם לשאול  

 מה נשמע פה, ולהסביר.  

גם לגבי הלימודים איתנו, וגם מתי, יש לנו ויכוח לא סגור מה עדיף, מבחינת איך לא   היו התייעצויות,

לפחות אנחנו   לזכור שלא רק המועצה,  ליום אחרי, מפני שצריכים  הלימודים  הנושא של  לסגור את 
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מובילים את הקו, אני מוביל את הקו שכדאי כמה שיותר ודאות, אפילו אם זה יעלה לנו ביוקר של 

 בבוקר, לקבל את ההחלטה.   6-לחכות ל יום, ולא

לעומת זה, המועצות האחרות חושבות אחרת, וזה אי אפשר, לא נכון שחלק יקבלו ככה, וחלק ככה.  

להסכמות  אליה,  נחזור  עכשיו,  עד  הסכמה  די  עליה  שהייתה  הזאת,  הסוגיה  את  שגם  מקווה  אני 

תר ויותר, שהוודאות היא דבר חשוב לדברים שאנחנו, לפחות גם עם החוסן שלנו, כל פעם לומדים יו

 לילדים ולהורים, לחזור לדברים האלה.

אילן   אז  כולם,  להדביק את  רציתי  לא  הייתי,  לא  אני  אליי,  גם למחרת, הרמטכ"ל בא  אבל באמת, 

הלך, אבל בהחלט האירוע הזה, אני מאוד מקווה שהוא, אף אחד לא יודע איפה הוא עומד, זה באמת 

 שאני אומר. תלוי בירושלים, כמו 

 

 ביטלו את הזה...     מר השי רובין:

 

ביטלו, אבל אתה יודע, שלפעמים כשמישהו זורק אבן לבריכה, אחרי    מר גדי ירקוני: 

 טיפשים לא יצליחו להוציא אותה, לים.   1000זה 

 

 חכמים.    מר השי רובין:

 

ה   מר גדי ירקוני:  האלה.  הפתגמים  את  הורס  תמיד  אני  סליחה.  מיכל חכמים,  נה, 

קטנה   ביקורת  זו  לי,  תסלחו  אז  הפתגמים.  את  הורס  שאני  גילה  כשהוא  הטוב,  בזמן  בדיוק  נכנסה 

 הייתי חייב, כנראה. זה בנושא הזה. כזאת, עוקצנית, אבל

הצח"י   צוותי  כל  וגם  למחרת,  טלפונים  סבב  עשיתי  שבהחלט  חושב  איפה  אני  ביישובים,  טוב  עבדו 

לנו  שהיו צריכים, טיפלו. אני רוצ יש  ה להגיד על הדברים האלה, בהחלט כל הכבוד לכל היישובים. 

 עוד שני יישובים קצת בעייתיים, נחזק גם אותם, אני מקווה. זה בנושא הביטחוני. 

 

הזה, שבשעה      מר אמיר פלג: יכול להסביר את האירוע  ככה,    13:00גדי, אתה  אמרו 

 וכעבור שעה פתחו לגמרי? זה... 
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 לא...    מר גדי ירקוני: 

 

 זה... הרבה אנשים, הקיצוניות הזאת, יש הסבר לזה?     מר אמיר פלג:

 

יה לי, אני אומר עוד פעם, אני לא, את הדברים שהם אין הסבר טוב. ה   מר גדי ירקוני: 

לא טובים, אני לא מנסה להסתיר. היה לנו, בתקופה האחרונה עם החטיבה, קשר מצוין, עם החטיבה  

מרחק קטן, וגם קצין העורף שראיתם אותו, גם קיבל מאיתנו תעודה. יש לנו קשר הדרומית. באמת, ה

אדיר איתם, שזה הקשר הישיר של אילן איתם. אבל הם לא אלה שמקבלים שם את ההחלטות, זה  

 יותר בכיוון האוגדה. 

על  מקרין  ישר  הוא  טוב,  לא  בשוטף  קשר  שיש  וברגע  איתם,  הקשר  עם  באוגדה,  תקלה  לנו  הייתה 

רום, אין מה לעשות. אנחנו יודעים, מה שלא עושים טוב בשוטף, וזו הייתה דוגמא חיה, איך הם  החי

מאפס  שאסור  יודעים  כבר  אנחנו  בין,  להפוך  אומר,  שאתם  שכמו  הזה,  בנושא  איתנו,  מדברים  היו 

 למאה במכה. זה לא טוב.  

כל אבל  למרחבים,  סמוך  שלהישאר  הודעה,  איזו  להוציא  עוד  ניסינו  הוציאו   אנחנו  כבר  האחרים 

שעתיים בצמידות    –הודעה אחרת, ואז היינו חייבים לתקן. אני חושב שהיה נכון להישאר עוד שעה  

לא   שהיא  מקווה  ואני  איתם,  הזאת  התקלה  את  מלמדים  כן  גם  אנחנו  פה  אבל  מוגנים,  למרחבים 

 תחזור, זה לא צריך להיות ככה. 

... ופליקס. במפתיע מאוד, ם של משפחת אווקרט,  אני רוצה להשתתף בצערם של משפחת, של הילדי

בן אדם שהיה פה כל הזמן מסתובב ופעיל מאוד, היה מרכז המשק באוהד הרבה מאוד שנים, הכרנו 

 אותו בטח כולם, נפטר לצערנו. אתמול הייתה הלוויה. צער גדול.

, אבל כנראה שהוא 65-70אני לא ידעתי אפילו, הוא היה בן שמונים, שאלו אותי בן כמה הוא, אמרתי  

ואנחנו   שנים,  מאוד  הרבה  מליאה  חבר  פה  היה  ימים.  כמה  לפני  לצערנו  נפטר  צעיר.  ממש  נראה 

 משתתפים בצערה של המשפחה. יפעת? 

 

 כן?     :יפעת
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שנה לפגז    20את רוצה לדבר כמה מילים על ועידת ידיעות אחרונות?     מר גדי ירקוני: 

 הראשון? 

 

 כן.     יפעת:

 

אני אתן ליפעת רגע מהוועידה להוסיף משהו, ואנחנו נמשיך אחרי זה.     י ירקוני: מר גד

 אם לדודי אין כלום. יש לך? 

 

 יש.    מר דודי אלון:

 

 יש. אז אחרי זה דודי, ונמשיך.    מר גדי ירקוני: 

 

השנה      יפעת: שמציינים  אעדכן  רק  אני  לעבר  שנה    20אז  הירי  לתחילת 

אח שידיעות  ומה  והדרום,  ביטחון     YNET-רונות  חברה,  ועידת  ועידה.  להקים  לעשות,  החליטו 

 וצמיחה. להקדיש, בעצם, יום שלם לנושא.

לתמוך  עזה,  בעוטף  לרשויות  פנו  הם  לפני.  עוד  היה  זה  הקטן,  הסבבון  שהתחיל  לפני  היה  עוד  זה 

ויות, החליטו  באירוע הזה. אנחנו, הייתה חשיבה של כל הרשויות יחד, אחרי הרבה דיונים והתייעצ

זו הזדמנות להעלות שוב את הנושאים ואת הסוגיות לסדר היום, גם   נכון לתמוך באירוע הזה,  שכן 

 אתגרים, גם את הדברים הטובים.

משתתפים משם, ... החוסן שלנו משתתפת בפאנל, וגדי, יחד  בשדרות, אנחנו    11.5-הוועידה תתקיים ב

 א בימים הקרובים, ואנחנו נשלח לכם. עם ראשי הרשויות. עוד לא יצא רישום, זה יצ

 

 למי זה מיועד? הפאנל? לציבור?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

, הרי אותה מערכת, YNET-לציבור הרחב. זה ישודר גם בשידור חי ב    יפעת:
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, ובנוסף תהיה גם נוכחות במקום, אבל אני חושבת שבגלל מגבלות הקורונה, אולי  YNET-זה יהיה ב

 שום עם מגבלות. זהו. זה יהיה ברי

 

הביטחון     מר דודי אלון: של  בנושא  לשאילתה  בהמשך  קצרים,  דברים  כמה  טוב. 

 ביישובים. אנחנו בוועדה החקלאית, בישיבה הבאה, נקיים דיון בנושא הזה, יחד עם אילן. 

 

 מי יושב ראש הוועדה?     גב' מזל ערוסי:

 

 מסודר, ונביא נתונים, של החקלאים? אני. נדבר על זה    מר דודי אלון:

 

 על פשיעה חקלאית אתה מדבר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כן, על פשיעה חקלאית. כי זה עלה גם במליאה, וגם בקבוצה, ויש על     מר דודי אלון:

 זה הרבה עניין, אנחנו נעשה על זה דיון מסודר, ונביא גם את זה אליכם.  

עי זבובים מאוד מאוד משמעותיים בפסח האחרון, עשינו היערכות לקיץ, היו כמה אירו  –נושא שני  

כמה  היו  באמת  להקל.  טיפה  נצליח  שבאמת  מקווה  אני  ניטורים.  הגברת  וגם  בדיקות,  כמה  זה  על 

 ב... אירועים חריגים, גם ביבול וגם 

 

 וזה עדיין. עוד לא טופל.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא,    מר דודי אלון:

 

 טופל, כל עוד המצב הוא אותו מצב, זה לא טופל.  עוד לא   גב' מזל ערוסי:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:
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 זה היה ככה כל הזמן, אז לא נעשה שום דבר חדש.     גב' מזל ערוסי:

 

לב.     מר דודי אלון: זה המון תשומת  על  היה  כך. אבל  זה, אם תרצי, אחר  על  נרחיב 

מיחזורית, עשינו יישור  של קרטוניות, גם של    בכלל, היו המון תלונות בתקופה האחרונה, באמת, גם

קו, נפגשנו גם עם ... וגם עם התאגיד, גם עם כולם. יש הבטיחו, ביום רביעי הקרוב, גם יעשו יישור קו 

 נוסף, כל המועצה. כדי טיפה... 

 

 יישור קו מאיזו בחינה.     גב' נעמי סלע:

 

 שישנו בצורה אקסטרה, כדי...    מר דודי אלון:

 

 פסולת?    נעמי סלע:גב' 

 

אני מדבר כרגע על המחזוריות, אוקיי? חשוב לומר את זה. דבר אחרון     מר דודי אלון:

שבוע   לפני  פה  בפגישה  נכחתי  להגיד,  רוצה  את   –שאני  והציגו  מערבי,  נגב  אשכול  עם  ימים,  עשרה 

גדו כבוד  תעודת  וזו  המעקב,  של  המצלמות,  ושל  האשפה  פחי  של  הניטור  של  מאוד.  המערכת  לה 

יה אחת בארץ שעושה את זה, שכל פח עם צ'יפ, מנוטר,  המועצה הראשונה, כנראה, אולי יש איזו עירי

חיסכון   גם  משמעותי,  פיקוח  גם  פה,  התוצאות  את  הציגו  הם  באמת,  הנפה.  פר  כסף  מקבלים  הם 

 בעלויות, ודברים ממש פורצי דרך בנושא הזה. תודה. 

 

 ה פה במשך הישיבה? ניר, אבי יהי   גב' מזל ערוסי:

 

 אבי יושב מאחורייך, מחכה לרגע.    מר ניר ים:

 

 שומר עלייך.   מר גדי ירקוני: 
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 ניר, בראד פיט יהיה פה בישיבה? לא עובד.      דוברת:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 שאלתי אם בראד פיט יהיה פה בישיבה והסתובבתי, זה לא עובד.     דוברת:

 

ראיתי אותו בזמן האחרון, הוא לא מה שהיה, עזבי, תעברי  אני אוקיי.   מר ניר ים:

כולנו   אנחנו  לב,  ששמתם  כפי  הצילום.  לנושא  להתייחס  רק  מזמנכם,  אחת  שנייה  רוצה  אני  לבא. 

אחרי   נעשה,  לא  שזה  רק  בוקובזה,  תמיר  של  הצילום  יוזמת  של...  יוזמה  פוטוגניים,  מצולמים, 

 ם לנו. שנשאלנו, חברי המועצה, אם זה בכלל מתאי

אז אני לא אומר עכשיו שזה חיובי, אני גם לא אומר שזה שלילי, אבל אני כן מזמין את חברי המליאה 

לדבר איתי, ולהביע את דעתם, ונראה איך אנחנו מנהלים נכון יותר את העניין הזה. אז מי שיש לו מה  

הצילום, ובהתאם נחליט   להגיד, לא עכשיו, לא כרגע, אבל שיצור איתי קשר, יגיד לי מה דעתו בעניין

 איך אנחנו מתקדמים. זהו. תודה. אנחנו מתחילים בסדר היום. 

 

 שאילתות )אילן( . 2

 

הוועדה    מר ניר ים: בעניין  תמיר,  ידי  על  נשאלה  ראשונה  שאילתה  שאילתות. 

את   כולנו  שקראנו  שמספיק  או  אקריא,  שאני  רוצה  הוא  אם  תמיר,  את  שואל  ואני  המקומיים, 

 התשובה? 

 

 לא, תקריא, כי גם יש לי שאלת המשך.   מר תמיר בוקובזה: 

 

איפה זה עוזר, אני לא יודע, אבל לא חשוב. אתה יכול לשאול כבר את     מר ניר ים:

 שאלת ההמשך, כי כולנו יודעים קרוא וכתוב.  
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 תקריא, ...   מר תמיר בוקובזה: 

 

בוקובזה:     מר ניר ים: תמיר  של  שהוג1השאלות  הדו"ח  לפי  חלק .  למליאה,  ש 

תקצתיב  עבורם  הכינה  המועצה  האם  התקציב.  לאישור  בקשה  הגישו  לא  המקומיים  מהוועדים 

 ?1958)ג( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  134בהתאם לקבוע בסעיף 

במסמך  2 כמפורט  המקומיים  הוועדים  של  העובדים  העסקת  את  ומאשרת  אישרה  המועצה  האם   .

 , ביחס למספר המועסקים בוועדה המקומי בכל יישוב, כלפי כל עובד ועובד?שהוצג למליאה

המועצה לא מכינה תקציב לוועד מקומי, שכן הוועדים המקומיים שלא ביקשו את    –להלן התשובה  

אישור המועצה לתקציבם, כלל אינם פעילים. ומטעם זה, המועצה לא רואה לנכון לכפות תקציב על 

 ועדים אלו.

לא   עתה  תקפיד עד  המועצה  זאת,  עם  מקומי,  ועד  ידי  על  עובדים  העסקת  באישור  המועצה  עסקה 

 בעתיד לדרוש, כי העסקת עובד על ידי ועד מקומי, תובא לאישור המועצה. 

, מתוכנן כנס ועדים מקומיים, המיועד להנהלות היישובים, חברי המליאה, ואגפי  18.5.2021בתאריך  

 י ההתנהלות הנדרשים מהוועדים המקומיים. בבקשה, תמיר?  המועצה. בכנס יוסברו התקנות, וכלל

 

דעת למועצה,    מר תמיר בוקובזה:  אין שיקול  לפי החוק,  אני  לגבי השאלה הראשונה,  אז 

אם היא רוצה או לא רוצה להכין תקציב, היא מחויבת להכין תקציב לוועד שלא הגיש תקציב, ועד 

 מקומי.

למועצה כוונה  יש  השנייה,  השאלה  פשוט   לגבי  או  אותם?  ולאשר  הקיימים  העובדים  את  לבדוק 

 להמשיך כרגיל, למרות שהם לא אושרו על ידי המועצה, אלה שכבר קיימים, לא אלה שיגיעו בעתיד.  

 

אפשר שאלה שלישית, מה אנחנו מרוויחים מכל הסיפור הזה, שאנחנו    מר רביבו קובי: 

על הז להם  ויושבים  הוועדים המקומיים,  לתוך  לא נכנסים  הוא  ומי  הוא מעסיק  מי  על  נב האחורי, 

 מעסיק? 

 

ועד מקומי הוא זרוע של המועצה, והוא באחריות המועצה. זה בעצם    מר תמיר בוקובזה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 14 
 

 חלק מהמועצה.  

 

 ועדים מקומיים הם לא המועצה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

רגע, העובדים של הוועדים המקומיים, כאילו, אני  מר תמיר בוקובזה:  שואל, כאילו    לא, 

שנה זה עבד בדרך מסוימת, ללא שום איזושהי בעיה, שבאמת היה איזשהו צורך להעלות    20זה היה  

 , 1958-את הדבר הזה, למעט שאתה צודק, יש את החוק על פי, מ

 

 לא, זה חוק שתוקן עשרות פעמים, אבל זה לא רלוונטי.   מר רביבו קובי: 

 

ש  מר תמיר בוקובזה:  מה  זה  משנה,  למה,  לא  להבין  מנסה  אני  כאילו  שואל,  אני  כתוב. 

 למה זה טוב, זה מה שאני מנסה להבין.  

 

לא    גב' רונית בן רומנו:  שהיא  בצורה  מתנהלים  מקומות,  המקומיים בהרבה  הוועדים  כי 

 תקינה. 

 

 תני לי משהו ספציפי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא רק מקום אחד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כי צריך לפעול, התשובה הפשוטה היא, כי צריך לפעול לפי חוק.   וקובזה: מר תמיר ב

 

גנן שהוא    מר רביבו קובי:  כל  על  לבוא,  ועד מקומי  כל  עכשיו,  לי מאוד מסרבל  נראה 

רוצה להעסיק, לבוא ולהגיש בקשה לאישור המועצה, שאולי על פי החוק זה בכלל צריך את אישור  

מה   את  יודע  לא  המועצה,  היא  מליאת  בסוף  תוקעת,  שהיא  קטנוניות  סתם  זו  לי  נראה  צריך.  זה 

 תתקע את היישובים, לא אף אחד אחר.  
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 מצוין, צריך לפעול על פי חוק.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה עכשיו לדיון? אני לא...   מר רביבו קובי: 

 

כולנו אנשים מבוגרים     מר ניר ים: אני מציע,  כל  שנייה, קודם  בוא, הבנו. תראו, 

יכולים להתאזר מעט בסבלנות. גם תראו שבסעיף מספר, איזה?   ועדים מקומי  4כולנו  לנו כנס  יש   ,

 . 18.5-שמתוכנן ב

על ידי עורך דין, שאני מניח שגם הוא מצוי בחוק,  אגב, תמיר, התשובה שהקראתי, תשובה שניתנה  

 זה מה שהוא הכתיב, וכך נעשה. 

 

 צה? היועץ המשפטי של המוע  מר תמיר בוקובזה: 

 

ב   מר ניר ים: מקרה,  בכל  אבל  רשויות.  של  בנושא  בקיא  דין  עורך  ידי  על   -נוסח 

של  18.5 המשפטי  היועץ  כולל  מקומיים,  ועדים  בנושא  בישראל  המומחה  שהוא  מי  לבוא  מתוכנן   ,

הוועדים,   לראשי  ביישובים,  למזכירים  ישראל,  עם  לכל  הסבר  לתת  כדי  להנהלות  המועצה, 

גפים, כמו שאמרתי, במועצה, וגם למי עוד היה שמה? וגם לחברי המליאה, זאת החשבונות, למנהלי א

 אומרת, אלה אולי, מבחינתי, החשובים ביותר, תופיעו שם. 

שם, למעשה, אנחנו הולכים ליישר קו על מה שנדרש מכל ועד מקומי במועצה אזורית אשכול, ומעבר  

ק בהתאם לתקנות ובהתאם לחוק, ויבצעו את  לזה, מקווים ורוצים ופועלים, כדי שכולם יפעלו בדיו

 כל מה שנדרש מהם. אז נוכחותכם, חברי המליאה, שמה, חשובה מאוד. 

וזה הזמן, אני חושב, קובי, לראות מה נכון ומה לא נכון, ולמה נכון, ועל מה אפשר לוותר ומה חייבים 

 לעשות. 

 

 תקיים. אבל רשום מתוכנן, זאת אומרת, הכנס הזה מ  מר שמואל ספקטור: 
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עוד     מר ניר ים: ישלח  והוא  אליכם  נשלח  והוא  זימון,  ויש  מתקיים,  הזה  הכנס 

כדי   אחיד  בסיס  לנו  ייתן  זה  כי  ותבואו,  בנושא  פעם,  שאלה,  רוויטל  אוקיי.  הזה.  העניין  את  לנהל 

 תחסכי ממני את התשובה. הביטחון, ניתנה תשובה ארוכה. 

 

 ו את השאלה? את התשובה, א : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

במקרים    –לא, לא, את השאלה בכיף, השאלה זה בסדר. נקריא אותה     מר ניר ים:

לשלוח   ובוחרת  שבמידה  אופקים,  לתחנת  מפנה  השיחות  ניתוב  ישראל,  משטרת  בעזרת  צורך  של 

יישובים   של  במקרה  דקות,  מספר  בין  אורך  לאזור  השוטר  הגעת  תהליך  האירוע,  למקום  שוטר 

 ם, ועד לשעה ויותר ליישובי דרום המועצה והחלוציות. סמוכים לאופקי

 במקרה שאירע לפני מספר שבועות, השוטר נזקק לעזרת התושב, לעזרת תושב,  

 

 התושב הפונה, מי שפנה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 התושב הפונה לפתיחת שער היישוב, ועד שהגיע האירוע התפזר.   מר ניר ים:

ם רבים פונים אל הרבש"צים, שהגדרת תפקידם וסמכויותיהם, מוגבלות  עקב מענה לא יעיל, תושבי

 ביותר באירועים אזרחיים ונוצר תת דיווח במשטרה אודות אירועים רבים באזור.

 שאלות: 

מדוע אין תחנת שיטור קהילתי אזורית, לאור חוסר היכולת למתן מענה מיידי באירועים פליליים או 

 אזרחיים?

, בנושא  4389ים תחנת שיטור קהילתי שכזו, במסגרת החלטת ממשלה מספר  האם הוצע למועצה להק

מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות, או במסגרת אחרת כלשהי, בדומה לרשויות  

 סמוכות?

 מה תפקיד תחנת השיטור הממוקמת בצוחר, ומה סמכויותיה?

המוע למוקד  אופקים,  תחנת  בין  פעולה  שיתוף  אין  בפתיחת  מדוע  התושבים  עזרת  ונדרשת  צה, 

 השערים?
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ככה   בכללי  בכללי,  אגיד  אני  הגורמים    –אז  כל  עם  דיבור  לו  יש  המערך.  בכל  שולט  אשכול  מוקד 

על  שולט  גם  והוא  תרצו.  שלא  מי  כב"א,  מד"א,  הצבא,  מג"ב,  תחנת  אופקים,  ממשטרת  בסביבה, 

דול, הוא מרושת על כל המועצה שלנו,  פתיחת השערים, והוא גם יודע ליצור קשר עם הרבש"צים. בג

 והוא עובד במהירות מאוד גדולה וביעילות. 

מה?   יודע  אני  שאחראי.  למוקד  ישירות  יתקשר  עניין,  לו  שיש  מי  שכל  זה  את  סותר  לא  זה  עכשיו, 

מדא?   את  צריך  דרכים,  שריפה?  101תאונת  מבקשים 102,  אנחנו  כדי,  תוך  אבל  בזה.  וכיוצא   ,

מוקד וליידע. בשלב הזה, המוקד יכול לקחת שליטה, לנהל את האירוע, לעזור, מהתושבים להתקשר ל

 אגם כוחות, לעשות את כל מה שנדרש.  להפנות, ל

ויצא   דוגמא,  בתור  מד"א,  את  שהזמנו  זה  אומרת,  זאת  חיוני,  מאוד  הוא  הזה,  הפעולה  שיתוף 

דברים נוספים, ככה זה יהיה  אמבולנס, ככל שהמוקד ידע את זה, וידע גם לראות ולתזמן, אולי צריך  

  טוב. אז כאמור, כל המפרט הזה רשום פה, וגם יפורסם לתושבים,

 

 מה המספר של המוקד?     מר השי רובין:

 

 הו.    מר ניר ים:

 

 זה לא כתוב פה.     מר השי רובין:

 

 זה לא כתוב פה.     מר ניר ים:

 

 דבר קטן.    מר השי רובין:

 

לי באמת אפשר לשאול, שכמו בהרבה מאוד מועצות מקומיות  אוניר,    גב' שרון קלדרון:

 , מספר בעל שלוש ספרות,  106ועירוניות, יהיה 

 

 , נכון. 106   מר דודי אלון:
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 שקל לזכור, ולא צריך להתחיל לחפש בטלפון.    גב' שרון קלדרון:

 

לעשות  , את צריכה  3,  1, הבעיה היא שאז צריך לחץ דרום,  106כן, זה     מר דודי אלון:

 תהליך, עד שתגיעי למוקד של אשכול. 

 

 אנחנו, הערה,      מר ניר ים:

 

 ניר, אנחנו על זה. צוות המוקד כבר מייצר את השלוש ספרות.     יפעת:

 

אוקיי, הערה... עובדים על זה, נמצא איזשהו קיצור, שיקל באמת על     מר ניר ים:

גם בווטסאפ, גם בטלפון נייד, גם במייל, ובכל    התקשורת. נכון להיום המוקד זמין גם בטלפון קווי,

מונגש   המוקד  זמין,  המוקד  שקשור  24/7הערוצים  מה  בכל  חלקית  תשובה  לרוויטל  שנתתי  ונכון   ,

לתחנת שיטור בקהילה, הסברתי את זה באי מה שנקרא, אי יעילות מבצעית תכנונית, ואי כלכליות,  

ש אילן,  את  הזמנו  גם  זה  בשביל  המשטרה,  של מבחינת  לעומק  ירד  מפורט,  יותר  קצת  הסבר  ייתן 

 העניין. 

 

על   : רוויטל דג'אווי בן יעקב יותר  לדעת  כשביקשתי  בינינו,  בשיחה  עולה,  שאילן  לפני  אז 

אין   אירועים,  ועומס  אירועים  סוג  של  בהקשר  המשטרה,  מבחינת  מצטטת,  אני  שהבינו,  השיקולים 

את לראות  ביקשתי  וכו'.  ארגונית  תפעולית,  המשטרה    הצדקה  נציגי  מבחינת  בדיון,  נכח  מי  הדיון, 

שאין   החליט  ומי  הצדקה,  יש  לא  או  שכן  הוחלט  בגינם  והשיקולים,  הסיבות  ומה  המועצה,  ונציגי 

 הצדקה, אם זו אכן המשטרה, או אם זו המועצה. האם יש בנמצא את הניירת שביקשתי?

 

בעניין   מר ניר ים: רק  שלא  מודה,  אני  כל  קודם  אז  זהו,  בעניינים   אז  גם  הזה, 

הפינה   את  ולכן  פרוטוקול,  לכל  חשוף  תמיד  לא  וגם  דיון.  ובכל  נקודה  בכל  נמצא  לא  אני  אחרים, 

הזאת, קודם כל, בעל פה, נסגור עם אילן, ואחר כך נרד למי, כמה, למה, איך קרה ומה קרה, אוקיי?  
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 אז זה, נעשה את התהליך בצורה כזאת, ברשותך.  

 

  אוקיי. : קברוויטל דג'אווי בן יע

 

טוב, קודם כל בקשר לשאלה שלך, משטרת ישראל לא קשור למועצה,    מר אילן אייזיקסון: 

החליט   והמפכ"ל  פנימי  משהו  עשו  הם  איתם,  ישבנו  במקומות    –לא  תקנים  הוסיף  וחילק,  לא, 

 .  שנים.  אז אנחנו לא היינו צד בזה 4-5שנים בערך,  5אחרים, כמו אופקים וכל זה. זה היה לפני 

 

 זאת אומרת, הפיילוט של המועצות האזוריות,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, לא, זה לא זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אגע בפיילוט.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

במעבר  מר אילן אייזיקסון:  תחנה  לשים  שנים,  חמש  בערך  לפני,  שדיברו  תחנה  הייתה    זו 

כרם שלום. לטפל בנושאים המנהליים במעבר כרם שלום, וזה יעזור גם בחלק הדרומי של המועצה. 

אבל זה היה בשביל המעבר, אבל יהיה גם חוקר שמה וכבר, אם כבר לשים, אז לשים תחנה, שגם יכול  

גבוהים,  מאוד  תקציבים  כנראה  לזה,  נכנסים  שלא  החליטו  כי  אופקים,  מתחנת  לחץ  קצת  להוריד 

 הו.וז

פיילוט,  גם  לעשות  החליטו  במג"ב  האזוריות  המועצות  לפיילוט,  בקשר  לדעת  רוצה  את  אם  עכשיו, 

 ערים, יש משטרה קהילתית כזו,  76כמו שיש משטרה קהילתית בחלק מהערים, אני חושב 

 

 פיקוח עירוני.     גב' נעמי סלע:
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 איך?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 פיקוח עירוני.     גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, לא.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 משטרה קהילתית?     גב' נעמי סלע:

 

 שיטור קהילתי, שיטור עירוני, שיטור קהילתי,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 שיטור עירוני.     גב' נעמי סלע:

 

שזה חצי שוטרים על מדים, מאותה תחנה ששייכת לעיר, וחצי פקחים    מר אילן אייזיקסון: 

 מהמועצה.

ע יותר שלושה  עשו  או  פחות  זה,  על  עוד שלושה    –בודה  עם  זה    –ארבעה פקחים,  ארבעה שוטרים, 

שעות, צריך להיות פקח ושוטר. זה ההרכב. והחליטו, היה לגדי, גדי שייך לוועדת ביטחון של    24הזה,  

  המועצות האזוריות, ופנו גם לגדי, אם הוא רוצה להשתתף, אמר כן, והאמת, היינו בפנים. עד שראו 

את הנושא של הפשיעה החקלאית, פשיעת רכוש, והיו מועצות, הרבה מועצות שיש להן בעיות הרבה 

 .6-יותר גבוהות, או גדולות משלנו, ואנחנו לא אחד מה

  –, זה לפי כמות הפח"ע, הפשיעה החקלאית ופשיעת רכוש, והוחלט על שש מועצות  6-הבחירה של ה

ועו נגב  שדות  שמעון,  בני  לכיש,  עדיין  מרחבים,  זה  כרגע,  ה...  את  זוכר  לא  אני  בצפון,  שתיים  ד 

בתקשורת, ויצא לכולם, אבל אין אפילו תוכנית. כאילו, אין אף מועצה לא קיבלה את הפקודה, את 

כנראה   אבל  יתחיל.  הזה  האירוע  שבכלל  עד  חודשים,  הרבה  עוד  ייקח  שזה  מניח  אני  אז  התוכנית, 

פרי, כי באמת יש המון בעיות, גם בעיקר ים משהו בכהמשטרה רצתה, מגב והמשטרה, שאנחנו עוש

אני לא מזלזל במה שיש לנו, אבל אם תראו ותשמעו בחדשות, מה קורה בצפון, ואפילו פה במרחבים,  

 אנחנו לא באירוע הזה בכלל.
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אז אנחנו כן עוקבים, אני דיברתי עם מועצות אזוריות היום, אם אנחנו נראה שזה מוצלח, ואנחנו כן  

ארבעה פקחים עם רכב, עם משרד וכל זה, אני בטוח שגדי או ניר יביאו את   –לשים שלושה    מוכנים

לא   עוד  זה  כרגע  עובד.  זה  ואיך  האלה,  המועצות  שש  עם  קורה  מה  נראה  בואו,  אבל  למליאה.  זה 

התחיל אפילו, אני לא יודע מתי זה יתחיל, וברגע שהם יבינו שהם צריכים לשים שלושה פקחים, לא  

נחנו עכשיו דנים ורוצים לשים פקח אחד, שלושה פקחים, בין שלושה לארבעה פקחים, פלוס  אחד שא

יודע   לא  אני  מימון,  מקבל  הוא  כן  אם  אלא  בזה,  יעמוד  נגב  ששדות  בטוח  לא  אני  זה,  פלוס  רכב, 

מאיפה. אבל בוא נחכה, אנחנו עוקבים אחרי זה, זה מעניין אותנו, ואם יהיה מוצלח, ואתם תרשו את 

 כמובן אנחנו... זה בקשר לזה. זה,

פשיעת רכוש, לא    2019אני רק עלה כל הנושא של פשיעת הרכוש, העלייה של פשיעת הרכוש וכל זה,  

, אז יש לנו איזו עלייה קטנה,  54  2020-, ו50  2019מקרים,    47  –  2018פשיעה חקלאית. פשיעת רכוש  

 לא היסטרית. פשיעת רכוש. 

 

 מדווחים.    גב' נעמי סלע:

 

 זה מה שדווח למשטרה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רק מה שדווח.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 למשטרה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אנחנו באמת מודדים, זה אחד הדברים שאנחנו כל הזמן דוחפים, אני   מר אילן אייזיקסון: 

מול במבטחים, אני פונה גם  מכיר כמעט כל אירוע שקיים, ואני מבקש מאותו חקלאי, כמו שהיה את

גם בסטטיסטיקה שלנו, המשטרה תתייחס למה שיש   יהיה  לא  זה  כי אם  תגישו תלונה.  לחקלאים, 

 הנה, זה מה שיש, למה אתם בוכים?   –להם, ותגיד 

אין מה   וזה,  גם אחריות,  לנו  יש  כיישוב,  לנו הרבה כפרט,  יש  לנו אחריות משלנו,  יש  כל,  אז קודם 

מש משטרה,  עם  לעשות.  גם  אני  לוחצים,  באמת  ואנחנו  סטטיסטיקות,  עם  מתעסקים  ממשלה  רדי 
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, סילביה את מכירה את זה, אנחנו עושים את 100, קודם כל תפתחו  100הרבש"צים, תפתחו קודם כל  

פותחים   כל  קודם  אנחנו  אירוע,  כשיש  אוטומאטית,  ב100זה  רשום  שיהיה  של 100-,  העבודה  גם   .

ה, כי הם מכוונים אותם לאירוע, אבל שאנחנו נהיה רשומים, שיש בעיה, , זה קש100-המשטרה, בלי ה

 ש...

 

 אילן, אבל יש פה שוטר קהילתי, מה התפקיד שלו?      דובר:

 

 קודם כל,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 הבנתי את התשובה.      דובר:

 

 לא, לא, שנייה שנייה,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 זה ממש לא נכון.   לא, הוא עושה הרבה,    דוברת:

 

יש לנו שוטר קהילתי, יש לנו עוד שלושה משקים, יש לנו כל לילה בין   מר אילן אייזיקסון: 

ולפעמים שלושה רכבי מג"ב שמסתובבים. אנחנו עכשיו סיימנו קורס של עשרים חברי   אחד, שניים 

ני אומר, התחלנו , סילביה פה תקרא תא כל מה שאמג"ב צעירים, שסיימו, עכשיו התחלנו עוד קורס

 עוד.

, אחת בבוקר, והם מסתובבים. המועצה שלנו היא מועצה מאוד 12לצערי, המתנדבים האלה, הם עד  

עם   הנסיעה  רק  גם  שלהם,  בפעילות  נחים  לא  הם  המון.  עם  ומתעסקים  מסתובבים  אבל  גדולה, 

שנה, לדחוף עוד  ואנחנו באמת זה אחד היעדים, גם שלי שנה שעברה, וגם ה  הצ'אקלאקה, זה מרתיע,  

 ועוד קורסים, לחדש, לרענן את המתמידים, זה מה שיש לנו.

לנו   יש  נוכחות, אבל סך הכול,  ויראה  גם יסתובב  ייכנס,  כמובן, גם הנושא של הפקח מועצתי, שגם 

תשובות, אין לנו, אין בעיה, אני לא, כל אירוע שיש, מגיעים, הקשר שלנו עם משטרת אופקים, הוא 

הימה, פשוט אני בקשר עם כולם שם, כשיש בעיה מטפלים בזה מיידית, כשאני מעלה  מדהים, היא מד
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 בעיה.

יש להם, תקשיבו, משטרת אופקים יש להם גם אופקים, גם מרחבים, גם  לא, אני לא אומר שישר, 

אותנו, נכון. יש להם זה. מצד שני, יש לנו הרבה מרכיבי ביטחון, שאין לאף מועצה במדינת ישראל,  

מר, קודם כל, תקציבים ושערים, וגדרות מסביב ליישובים. תלכו רק, תיסעו כאן, תעברו את  וזה או

 לפני אופקים, תסתכלו ימינה ושמאלה, לא גדרות... אז יש שם, אבל מימין ולשמאל, אין שום דבר.  

 

ובכל     גב' מזל ערוסי: נפלא.  וכאילו המצב  על העניינים,  ובכל זאת, אתה מדבר  אילן, 

 מת, זאת, קיי

 

 מצוין, לא נפלא, המצב מצוין.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 ובכל זאת קיימת תחושת חוסר ביטחון לתושבים, אז,    גב' מזל ערוסי:

 

בטח שקיימת תחושת ביטחון, שיש את המדיה ואחרי שקורה משהו,   מר אילן אייזיקסון: 

 תוך שנייה עולה במדיה, עולה בווטסאפים, עולה בפייסבוק ים.

בצהריים, נכנסים למישהו    14:00-ם כל, האירוע ביתד, סתם אני נותן לכם דוגמא, אירוע ביתד, ב קוד

במשק, לבית, מאחורי הבית, גונבים אופנועים, מה, בסדר, זה קורה בכל מקום. רק שתדעי, שלושת  

 החבר'ה האלה, שהיו בתמונות, כי הייתה מצלמה שמה, במעצר. והאופנוע, כלומר עושים, 

 

 למה את זה אתם לא מפרסמים?    זל ערוסי:גב' מ

 

כי כרגע, כשזה בחקירה, אני לא יכול לפרסם את הנתון. אני כן יכול    מר אילן אייזיקסון: 

 לפרסם, 

 

 לפחות להגיד לאנשים שזה טופל,    גב' מזל ערוסי:
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ל את יודעים, יודעים. תאמיני לי, אנשים יודעים, ומשפחה יודעת, אב  מר אילן אייזיקסון: 

 הדברים הטובים,  

 

 אילן, המשפחה אולי יודעת, אנחנו לא יודעים.     גב' מזל ערוסי:

 

טובים,   מר אילן אייזיקסון:  הלא  הדברים  אומרים.  לא  פעם  אף  הטובים,  הדברים  את 

 וואלה, תוך שנייה.  

 

 תגיד, מי צריך להגיד את זה? אתם צריכים להגיד את זה.    גב' מזל ערוסי:

 

שמו   ייזיקסון: מר אילן א נצרים,  בני  לדוגמא,  סתם  והיישוב.  הפרט  של  אחריות  יש  גם 

המון כסף למצלמות, כי באמת שמה לא היה לנו פתרון. שמו המון כסף, ראיתי אותו, אני אפילו לא  

אלף ₪ למצלמות, שמקבלים ... אורים שמו המון כסף. גם יש אחריות, גם לפרט,    150יודע כמה, אולי  

 ת כמו שאני עושה כבר שנים, לסגור את הדלת.לסגור את הדל

תשאלי כמה אנשים לא סוגרים את הדלת, ופשוט פותחים. גם כיישוב, לסגור, ללחוץ גם על הרבש"צ 

 בלילה, אלא בשמונה בערב. קצת פחות נוח.   23:00-לסגור את השער, לא ב

היישובים,   רוב  אולי    28-29יש,  יש  גדר מצוינת.  יש  צוחר, שאין להם  ישוב  2-3יישובים,  גוש  ים של 

גדר, אין להם מרכיבי ביטחון, אבל חוץ מהם, יש גדר, יש הרבה יישובים עם אלקטרוניקה, וגם אנחנו  

לי שני   יש  נגיעה בגדר, בחולית, בארי, קופצים.  מתייחסים למזלנו,  גדודים עם גששים, שברגע שיש 

ות, אנחנו מקבלים מענה שאין לאף אחד  וזה פלילי, אני לא אומר בקשר, זה פלילי, קופצים כל הכוח

 מענה.

 נכון, יש לנו ... אנחנו עכשיו מתקינים מצלמות חכמות בצאלים, יש מישהו מצאלים פה? 

 

 לא הגיע.     דובר:

 

לשים    מר אילן אייזיקסון:  ממני  ביקש  גדי  גם  התשתית,  כל  את  הכנתי  כבר  בצאלים 
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 מצלמות, מהכספים... 

 )מדברים ביחד(  

 

הצוואר.    אייזיקסון:  מר אילן על  לי  ישב  הוא  'בקשה',  גדי,  של  בבקשה  לשים  הולך  אני 

ישראל.   משטרת  של  למוקד  שמחוברות  חכמות,  מצלמות  לשים  הולכים  אנחנו  מקומות  בשלושה 

על   שנוסע  מי  אבל  לי,  קשה  בשדות  הכבישים,  על  שייכנס  רכב  כל  כלומר,  וצאלים.  אורים  רעים, 

הז לוחות  את  מצלמים  בית  הכביש,  בעל  אותו  רכב,  אותו  ואם  שבע,  בבאר  למרחב  ישר  מגיע  יהוי, 

רשת   זו  כי  מחוברים,  לא  ואנחנו  התראה  יש  רכב,  אותו  על  משהו  יש  או  בחקירה,  להיות  אמור 

  יש רכב שעכשיו נכנס באזור צאלים, ב... –משטרתית, אבל אנחנו נקבל = תקשיבו 

 

 . זה בשער של הקיבוץ? או ב..  מר ראובן פרידמן: 

 

 לא, זה בפינה. זה ממש בפינה שהוא רואה את הכביש.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 בצומת.   מר ראובן פרידמן: 

 

כן. באורים, אנחנו בקשר עם נת"י, לשים באורים וברעים, וגם נבין מי    מר אילן אייזיקסון: 

 נכנס לאזור.

 ים. יש מישהו משדה אברהם?  אנחנו עושים המון פעילויות גם עם יישובים, לא רק בכבישים הראשי

 

 לא הגיע.     דובר:

 

 כל הדוגמאות, אף אחד לא פה, הבנתי.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אילן, אתה נמצא כמו איזה סטנדאפיסט, יש פה מישהו מ...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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ואים  תלמי יוסף? אתה מתלמי יוסף? תלמי יוסף שמנו בכניסה, שגם ר  מר אילן אייזיקסון: 

 את לוחית הזיהוי, לפני שבועיים, שמנו מצלמות שם.  

 

המצלמה יודעת לקרוא את לוחית הרישוי, ולרשום את המספר. היא    מר רביבו קובי: 

 רושמת את המספר ויודעת לזהות אותו. 

 

 טוב, יש לחץ שתמשיכו בדיונים שלכם.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 וד מבקשת זכות תגובה על השאילתה.  לא, לא, אני ע : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אילן, אני חשוב שאתם לא מספיק...    גב' מזל ערוסי:

 

 זכותי להשיב.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הם     גב' מזל ערוסי: כן,  אז  עושים,  מה  יודעים  לא  כשאנשים  יודעים.  לא  אנשים  לכן 

 חוששים. 

 )מדברים ביחד( 

 

 ה של... דקה, דקה. אם אני חוזר על נקוד   מר ניר ים:

 

 ניר, שמעת אותי? אתה לא שמעת.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 רגע, אבל רוויטל,    מר תמיר בוקובזה: 
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אנחנו    מר ניר ים: אם  רוויטל.  עם  סיימנו  לא  עוד  רוויטל,  עם  עוד  אנחנו  דקה, 

ועצה אזורית אשכול, השיבה בחיוב מ  –חוזרים לעניין של השיטור הקהילתי, אז אנחנו אומרים ככה  

מהן נבחרו    6מועצות אזוריות, אם אני זוכר טוב, רק    54על הכוונה לכלול אותה בתוך הפיילוט, יש  

 לתוך הפיילוט, אנחנו לא ביניהן. לא אנחנו קיבלנו את ההחלטה לא להיכלל, מצד אחד.

יעבוד,   וכשהוא  התחיל.  לא  כאמור,  עדיין,  הזה  הפיילוט  שני,  אז  מצד  טוב,  יהיה  הוא  שאם  כמובן 

כמובן שהוא יורחב. אם הוא יהיה גרוע, כמובן שהוא יפסק. אנחנו בשלב הזה, עוד במקביל, לראות  

מה מתקדם שם בפיילוט הזה, ומה עמדתנו, גם עובדים על גיוס של מה שקוראים פקח עירוני, גם כי  

וניכנס לתוך המערך הזה,  אנחנו צריכים אותו כאן ועכשיו, בלי קשר לפיילוט הזה, וגם   בגלל שהיה 

נדרש להציג פה סדר גודל של בין שלושה לארבעה פקחים עירוניים, שלמעשה יהיו צמודים לאותם 

 שוטרים. 

פה   זה  את  להעלות  זה,  על  לדון  שנצטרך  כמובן  הזה,  לרגע  וכשנגיע  בעניין,  המועצה  של  חלקה  זה 

אנשים,    3-4הן כבדות, זה אומר גיוס של עוד בין  להחלטה, כי מבחינת העלויות, הן כבדות. העלויות  

שעושים משמרות לילה, וזה עוד לא דיברנו על זה, ועוד לא תקצבנו את זה. אז ככה הדברים עומדים 

 כאן ועכשיו. 

 

הזאת,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב ההחלטה  של  בבסיס  בכלל  בעייתי  אחד  נתון  כל,  קודם  אז 

של דבר, של המשטרה, התבססה על האחוז הנמוך, כביכול, של שכמו שאמר אילן, ההחלטה, בסופו  

 הפשיעה שיש כאן במקום. 

עכשיו, יש פה בעיה בסיסית, של תת דיווח למשטרה. עיקר הפניות נעשות לרבש"צים, בסופו של דבר.  

מסוים,   כוח  הגעת  עד  או  משטרה,  הגעת  עד  לרבש"צ  פונה  המוקד  לתושבים,  הראשוני  המענה  הם 

הוא בטחוני, הרבש"צ קופץ. אז גם יש את שלא ברור אם הוא פלילי או מזרחי, אם כה, אירוע, בהתחל

הדיווח למשטרה, בסופו של דבר. גם יש פה בעיה של סמכויות, הרבש"צים, הגדרת תפקידם, תקנו 

 היא טיפול באירועים ביטחוניים בלבד. אותי אם אני טועה, 

 

 נכון.   מר אילן אייזיקסון: 
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בדברים   : י בן יעקברוויטל דג'אוו מתעסקים  שהם  בעיה  להם  יש  תביעות,  של  בעיה  להם  יש 

בין   מתחמים  מיני  בכל  יישוב?  שום  של  בשטחו  מתרחשים  שלא  אירועים  עם  מה  בסמכותם.  שלא 

 יישובים, באחריות מי זה? מי קופץ? מי מגיע? מי מטפל באירוע?

אוד מרשים, אני חייבת להגיד, שוטר  עכשיו, מצוינים כאן תחת כוחות מיידיים במשטרה, זה נראה מ

ושלושה מש"קים, והמתמיד, כמה זמינים מבחינת שעות וימים בשבוע השוטרים הקהילתיים? כמה 

מתנדבים יש בפועל במתמיד? האם יש כל יום? כל שעות? אני יודעת שלא, אני יודעת את התשובות  

אח אף  אין  שבהן  שאלות  יש  מתנדבים,  מספיק  אין  מהדברים.  לא  לחלק  זה  אז  למשמרת,  רשום  ד 

כבר   זה  שאחרי  כמובן  התחילה,  עלתה,  השאילתא  כל  אישי,  מניסיון  דבר,  של  ובסופו  קיים.  באמת 

אירועים  על  הלילה  באמצע  שמגיעים  טלפונים  רבש"צ,  סגן  בעלי  מהתנסות.  התחילה  אבל  חקרתי, 

 ר.  'זה למשטרה', ובזה זה נגמ –המוקד אמר  –אזרחיים ביישוב, פנינו למוקד 

נכון.   מטופל  שהאירוע  מוודא  לא  בסטאטוס,  מתעדכן  לא  הארצי,  והגורם  הפונה  עם  קשר  יוצר  לא 

משטרה? תודה שלום, ולהישאר על הקו, עד שהמשטרה מגיעה, שנפתח להם את השער, שנדווח להם  

 אם האירוע מתפזר. כמובן שהאירוע התפזר כבר, כי זה מאוחר. 

י מרשה לעצמי להגיד, שכיוון שיש לנו גישה למצלמות, לא הגיע אף באירוע השני, שוב אותו סיפור. אנ

אחד לשער. טענו שהגיעו, ושהאירוע התפזר, שיש מוסיקה רועשת במושב בשלוש לפנות בוקר. זה לא  

  נראה טוב, זה לא מרגיש טוב,

 

 איזה מושב זה?    מר אילן אייזיקסון: 

 

 בישע, בישע.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בישע?   אייזיקסון:  מר אילן

 

 אז מענה אין. הכוונות טובות.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מענה יש, מה שאת מתארת פה, עם כל הכבוד,    מר אילן אייזיקסון: 
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 אז אולי לחדד נהלים,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עם כל הכבוד זו תשובה, או משהו אולי שהתנסית פעם אחת.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 פעמיים. אבל יש מישהו ממבטחים פה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רגע, דקה, בואו, אנחנו לא,    מר ניר ים:

 

 אז אולי זו הזדמנות, אילן, לחדד אולי,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני רוצה שנייה לנסות לסכם. תראו, יש פה שני חלקים לשלם הזה,    מר ניר ים:

תושבים במועצה שלנו, החובה    16,000רחית. יש ברוך השם, יש סדר גודל  חלק אחד הוא החובה האז

יש   בעיה,  יש  רבש"צ,  לסגן  מתקשר  שאתה  לפני  למשטרה.  תתקשר  כל,  קודם  אומרת,  האזרחית 

אירוע, תתקשר למשטרה, או למדא, או למכבי אש, או לכל גורם בכיר, שם זה נרשם ביומנים, ושם  

 אחד. מעבר לזה? תתקשר למוקד.  זה מתועד. מעבר לזה, זה החלק ה

אם אנחנו צריכים פה, מה שנקרא, לשבת על המוקד ולגרום לו, אם זה לא קורה, זה די מפליא אותי,  

זה   מה  חשוב  לא  העניין,  על  לשבת  צריך  רגע,  באותו  בגדול,  המוקד  זה,  את  מתארת  שאת   –כמו 

 ים, אוקיי? שריפה, תאונת דרכים או פריצה, ולא לרדת ממנו עד שזה לא מסתי

אתה מתקשר, קודם    –זה תפקידו של המוקד, צריך לחדד את המוקד מצד אחד, צריך להגיד לאזרח  

 כל, למי שצריך, ואחר כך למוקד. מרגע זה, אתה משוחרר, אוקיי? ככה זה צריך לעבוד. 

 

ל  גב' סילביה גרין:  שמתקשרים  בזה  מסתיים  לא  זה  להוסיף.  רוצה  צריכים 100-אני   .

"ח התלונה את מספר התלונה, ולבדוק כל הזמן, כדי שהדבר יהיה בסדר העדיפויות, בסדר  לקחת בדו

 האלה מתישהו.  החבר'ה היום של המשטרה. ואז, באמת אפשר לתפוס את 
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שזו     גב' נעמי סלע: ניר,  שאמרת,  מה  גמור  בסדר  זה  מילים,  כמה  לומר  רוצה  אני 

בחשבו לקחת  צריך  אבל  העניינים,  השתלשלות  משטרה  באמת  מתחנת  רחוק  מאוד  גרים  שאנחנו  ן 

 אופקים, כשיש כאן ועכשיו אירוע. לא תמיד הם בעצמם זמינים להביא לכאן ניידת.

שלי,   בהערכה  ככה,  זה  את  אגיד  זה   80-85%אני  אם  ממתנדבים.  מענה  מקבלים  כאן,  מהמקרים 

כוחות שיטור, ואם זה הרבש"צ ים. זאת אומרת, מתנדבים של כוחות הצלה, ואם זה מתנדבים של 

 אין מענה של מי שבאמת הגורם שאמור לתת את הטיפול הראשוני. 

אמבולנס   רק  פה  לנו  שיש  זה,  על  לדבר  ושם  שלא  פה  על  להסתמך  וצריך  אחד,  ולבן  אחד   ...

 אמבולנסים של...  

 

 יש שמונה לבנים,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 לבנים בקיבוצים, וצריך לפתוח אותם.    גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, יש לאגף הביטחון אמבולנס לבן, אני, אגף הביטחון,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 הרבה פעמים צריך לקרוא לכוחות מבחוץ, אילן,     גב' נעמי סלע:

 

 אבל זה מתנדבים, מטעם מד"א, מטעם זה,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 זה מתנדבים, נכון. זה מתנדבים, ולא תמיד,     גב' נעמי סלע:

 

 זה מענה ראשוני, עד שמגיע.   ר אילן אייזיקסון: מ

 

המתנדבים צריכים להיות מכפיל כוח, הם לא אמורים להיות המענה     גב' נעמי סלע:

הראשוני לאירוע. גם אם זה משטרתי, וגם אם זה הצלה ואחרים, זה שאתם לא מסכימים זה בסדר, 

 . אבל המענה אמור להיות של מי שזו עבודתו, ולא התנדבותו
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טוב, שמענו. יש איפה להשתפר. מקווה שנגיע לזה, מקווה שהפיילוט     מר ניר ים:

 יצליח, ושבאמת משטרת ישראל... 

 

 אפשר לקבל דד ליין? זמנים?    גב' נעמי סלע:

 

 ו.  נלא, זה לא בידיים של   מר ניר ים:

 

 לט? לקבל מידע על הדיון, מה נאמר שם? מה הוחאז איך אפשר    גב' נעמי סלע:

 

 עוד פעם,    מר ניר ים:

 

 אין פה תוכנית,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה היה בשיחה של הי, מה ודא? או ש...    גב' נעמי סלע:

 

של    מר ניר ים: בשולחן  לא  אנחנו  שלהם,  החלטות  זה  לא,  פרוטוקול.  אין 

החלטות יש  חברים,  האזוריות.  המועצות  מרכז  לבין  מג"ב  בין  החלטות  זה  מה  ההחלטות.  אין   ,

 לעשות. יש החלטות שלא יושבות על השולחן שלנו. זאת החלטה מהסוג הזה, צריך להבין את זה.  

 

 לקבל אותה רשמית.     גב' נעמי סלע:

 

 המועצות שזכאיות.  6לא נקבל. מה שנקבל, זה מי לדעתם    מר ניר ים:

 

חליטה שאלה  אין בעיה, אוקיי, להוציא את זה בבקשה, שהמשטרה ה   גב' נעמי סלע:

 המועצות. 
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משמעותית    מר רביבו קובי:  הכי  שההמלצה  חושב  אני  אחד,  משפט  זה  על  אגיד  אני 

השירותים  בין  פער  איזשהו  שיש  זה  האחרונות,  בדקות  פה  שהיה  מהשיח  להוציא  יכול  שאני 

שהמועצה יודעת לתת, לבין השירותים שהתושב בקצה יודע שהוא יכול לקבל מהמועצה. אני ממליץ  

יוכל  ש עצמו  שהוועד  ברורות,  הוראות  שהן  איזה  עם  דף,  נחלק  לנו,  שיש  המקומיים  הוועדים  בכנס 

 לשלוח קדימה לשאר הזה. ואז, אני חושב שהרבה הרבה דברים, יכולים להיפתר בצורה... 

 

אתה צודק, יכול להיות שצריכים לתת את המידע. אבל אני רוצה  –א'    מר גדי ירקוני: 

הדיון, אני חייב להגיד כמה מילים. אני חושב שהנושא הביטחוני פה, השיטור, לא   לתת רגע, לסיכום

אני  פעם,  עוד  אומר  אני  טוב.  לא  שהוא  או  קטסטרופאלי  שהוא  להגיד  אפשר  אי  צבאי,  הביטחוני 

 חושב שאנחנו ברמת ביטחון גבוהה, גם בשיטור האזרחי, המשטרתי. 

נכון מה שאמרת, שהרבה מהנעשה פה, נעשה פה על אפשר לשפר, נכון יש שם תחנה לא קרובה, וזה  

ידי מתנדבים, ועל ידי הרבש"צים. הם אלה שמחפים, נגיד, על זה שאין לנו פה תחנה ואין מה לעשות, 

 לא תהיה לנו פה תחנה בזמן הקרוב, מפני שלא נותנים לנו.

ל את הדברים הטובים  וכשאנחנו, יישובי ספר, יישובי ספר, נותנים ללמוד לחיות את הדבר הזה, ולנצ

לאילן,  לנו,  עוזרים  האלה  והרבש"צים  היישובים,  ברוב  מלאה,  במשרה  רבש"צים  יש  לנו  פה.  שיש 

 בראשותו של אילן, גם לאירועים שהם לא בדיוק אירועים צבאיים...  

 

 זה בעייתי.    גב' נעמי סלע:

 

 זו לא העבודה שלהם.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זה בעייתי, חבר'ה, זו לא העבודה שלהם, אבל בנושא ביטחון אזרחי,     מר גדי ירקוני: 

אז עובדה שרוב אזרחי המועצה פונים אליהם, לקבל תשובה כשיש להם צרה. וברוב הפעמים, הם גם  

לא   זו  שעה.  עוד  שיבואו  לאופקים,  רק  ותפנו  אליהם,  תפנו  אל  להגיד  אפשר  טוב,  להם.  עוזרים 

 שגם,  התשובה, וכנראה 
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 אז מה התשובה?     עמי סלע:גב' נ

 

 רגע, אני חושב,     מר גדי ירקוני: 

 

היישוב,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב במרכז  שיכורים  זרים  עובדים  לפנות  אמור  לא  רבש"צ  אבל 

 או לפזר מסיבה בשלוש לפנות בוקר, זה לא תפקיד של הרבש"צ. 

 

ר כדי לפזר מסיבה, זה והמשטרה לא מגיעה אלינו בשלוש לפנות בוק  גב' שרון קלדרון:

 לא מעניין אותה.  

 

 לפעמים היא מגיעה .     מר גדי ירקוני: 

 

 לפעמים.   גב' שרון קלדרון:

 

 לפעמים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לבין     מר גדי ירקוני:  זה  בין  חבר'ה,  לבין,  זה,  בין  אומר,  ואני  מגיעה.  היא  לפעמים 

 לעשות הכול שחור, זה לא נכון. 

 

 למה הכול? לא הכול, גדי.   : דג'אווי בן יעקברוויטל 

 

 אז אני רוצה להגיד,     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, מציפים בעיה נקודתית, כדי לשפר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 בסדר,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא כדי להתנצח.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הביטחון   מר גדי ירקוני:  שרמת  להגיד,  רוצה  אני  והיא    אז  גבוהה,  היא  פה  האישית 

שרמת   שאמרו,  כאלה  גם  פה  שמעתי  אבל  תשתפר.  שהיא  כדי  הכול  נעשה  אנחנו  להשתפר.  צריכה 

 הביטחון האישי פה היא לא טובה. אני חשוב שהיא כן טובה, היא צריכה להשתפר. 

 

 זה סובייקטיבי, כל אחד...    גב' נעמי סלע:

 

 בי לגמרי. נכון, זה סובייקטי   מר גדי ירקוני: 

 

 רק להציע עוד משהו,   אפשר משהו אחד?  גב' יהודית מימון: 

 

 כן, אבל בואו נשתדל לקצר, יש לנו,    מר ניר ים:

 

להבהיר   גב' יהודית מימון:  גם  חשוב  הציע.  שקובי  למה  בהמשך  אחד  דבר  עוד  רק  כן, 

 ה מענה רפואי יש,  לתושבים את דרכי ההתקשרות למוקד רפואי כלשהו. אנשים גם לא יודעים איז

 

 אין לנו.   גב' שרון קלדרון:

 

 יש.   גב' יהודית מימון: 

 

 מה זה אין לנו?     מר ניר ים:

 

 אנשים לא יודעים.    גב' יהודית מימון: 
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 יש, גם כן, מערך התנדבותי.    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא נכון.    מר ניר ים:

 

 מיליון ₪ על...  חבר'ה, אנחנו משלמים פה חצי    מר גדי ירקוני: 

 

 נראה לי שזה ייצוג מאפיין של חוסר ההכרה של הנושא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בהצלחה עם להגיע למר"ם.   גב' שרון קלדרון:

 

 אולי אפשר להיעזר ביפעת, לחשוב על איזשהו דברור של העניין.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

דרכי   מר ניר ים: את  נפרסם  אנחנו  תושבי   בסדר,  כל  אותם  וידעו  ההתקשרות, 

 המועצה. 

 

לתושב,    מר דודי אלון: שירותים  סל  שיש  לנו  שהראה  ניר,  של  העבודה  בתוכנית 

שהולכים על זה השנה, וצריך באמת, כל הדברים האלה, להתפרסם. יותר מזה, גם לחבר את הנוער  

ים, צריך להיות סגורים מספיק.  למוקד, גם את זה כרגע אנחנו... צריך להנגיש את המידע, המידע קי

 זה ידוע. 

 

 אוקיי, אפשר להתקדם?     מר ניר ים:

 

 כן, תודה לאילן שבא.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תודה.    מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 36 
 

 

 )עמיר(  31.3.21דו"ח השקעות . 7

 

 שינוי מדיניות השקעות . 8

 

יו   מר ניר ים: שהוא  נוביק,  עמיר  עם  ההשקעות  לנושא  מדלג  ההשקעות  אני  עץ 

שלנו. שגם יתאר לנו את מצב ההשקעות נכון לסוף מרץ, לדו"ח האחרון שיש לנו, וגם ידבר בהמשך, 

   על מדיניות ההשקעות.

 

הפיננסים.   מר עמיר נוביק:  נושא  בכל  אתכם  שמלווה  היועץ  אני  עמיר,  אני  טוב.  ערב 

 ן.  יושב לידי גם ערן אסף, שהוא מנהל התיק שלכם בחברת מגדל שוקי הו

אני אתאר לכם טיפה את מה שהיה, את כל מה שהיה עם    –אנחנו נחלק את השיחה היום לשניים  

מנכ"ל  לחוזר  בהתאם  המדיניות,  לשינוי  הבקשה  את  לכם  נציג  וגם  שלכם  התיקים  מצב  הקורונה, 

 . ואחר כך ערן יציג את ה'אני מאמין', של מגדל.  2020שהתפרסם בפברואר 

פ שהיה  מה  את  נראה  אם  מרץ  אז  את  התחלנו  אנחנו  האחרונה,  בשנה  מאקרו  2020ה  נתוני  עם   ,

היו   שלהם  הכספיים  הדו"חות  הציבוריות,  החברות  כל  החברות,  כל  החברות,  של  המצב  נהדרים. 

, היינו עם משק בתעסוקה  3.5%מאוד טובים, לא היה פה איזה סוג של בועה, היינו עם אבטלה של  

ה, תוך שלושה שבועות הפך העולם ממשבר בריאותי, למשבר  מלאה, ובתחילת מרץ, עם פרוץ הקורונ

 כלכלי עולמי.

בדבר   רק  התעסקו  המפותחות  המדינות  שכל  השנייה,  העולם  מלחמת  מאז  ראשונה  פעם  זו  כאשר, 

 אחד, למצוא חיסון/תרופה לקורונה.

 –ה ארצות הברית, שהיא הכלכלה החזקה בעולם, עשתה ישר חמש פעולות עיקריות. הפעולה הראשונ

היא הורידה את הריבית, מה שנקרא, כמו פה ריבית בנק ישראל, את הריבית של הפד, היא הורידה  

, כדי לתת חמצן למשק האמריקאי, דבר שני, הכי טוב שהיא עשתה, היא אמרה לחברות  0-אותה ל

לא לפטר עובדים, ושימשיכו להעסיק אותם, והיא תשלם לחברות את דמי האבטלה. מה שקרה הפוך  

 לנו, שהתגלגל הכול על הביטוח הלאומי, וראינו את זה בגשרים חודשים שלמים.אצ
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היא נתנה לכל אזרח, בלי חישובים ובלי זה, פעימות של כסף לתוך החשבונות בנק,   –הדבר השלישי  

 כדי שיהיה לאנשים, מה שנקרא, לצריכה שוטפת. 

הרביעי   ב  –הדבר  קונצרניים,  אג"חים  וקנתה  אג"חים  הנפיקה  פעולות היא  עשתה  היא    קיצור, 

בשנת   שגרם  מה  וזה  מאוד,  ל2020מהירות   ,-SP500ה עם  למדד  בשוק    500-,  חזקות  הכי  חברות 

. תבינו, שנת קורונה, אלה  48%-, ולנסדא"ק למניות הטכנולוגיה, לעלות ב10%-האמריקאי, לעלות ב

 . 2020-המספרים שהיו ב

 SP500-אומרת, גם היום, היום המניות של ה  , המשיכה בארצות הברית בדיוק באותה צורה. זאת21

 מתחילת השנה.   10%והנסדא"ק, באזור 

אם נעבור לשאר העולם, ואחר כך לישראל, אז אירופה, המצב שמה לא טוב. תבינו, שהיום ישראל 

היא המחוסנת הראשונה בעולם, אחריה יש את אנגליה ואחריה יש את ארצות הברית. זאת אומרת,  

 ידות שבשלבים הראשונים של החיסונים.אלה המדינות היח

עכשיו תשאלו, למה אירופה? כי שמה מייצרים את כל ה... למה הם לא קיבלו את החיסונים, גרמניה  

של   במלאי  היה  ולא  מחסנים,  שהם  להחליט  זמן  להם  לקח  הם  פשוטה,  מסיבה  מההתחלה?  וזה 

עכשיו, הם לוקחים גם את החיסון    החברות, אפילו שלהם. היו מדינות שהזמינו לפניהם, והם נדחקו. 

 של אסטרה זניקה, ושם זה חיסון אחד, הם לא צריכים כמו בפייזר, שיש פה, קיבלנו פעמיים. 

רק   בהמשך.  נוספים  חיסונים  אולי,  לקבל,  ונצטרך  מוטציות,  עוד  שיהיו  מאמין  אישית  אני  עכשיו, 

שור כבר  פה  ויש  היום,  לפה  מהודו  תייר  איזה  שהגיע  קראתי  את היום  שיפתחו  ברגע  נדבקים.  ת 

 הגבולות, את בן גוריון, אני חושב שנחזור למספרים... המגיפה עוד לא עברה. 

ממשלת  עשו.  הממשלות  מה  לישראל,  עכשיו  עובר  אני  בואו  הממשלה,  מה  נסתכל  בואו  עכשיו, 

 מיליארד ₪ למלחמה בקורונה.  100ישראל, תרמה, הדפיסה, הלוותה מאיתנו, מעל 

ג ל  100-ם אג"חים בארצות הברית להיא הנפיקה  והנפיקה אג"חים באירופה  שנה. כשאני    50-שנה, 

נכדינו  אלא  הזה,  החוב  את  נשלם  פה  אנחנו  שלא  אומר  זה  שנים,  הרבה  כך  לכל  שמנפיקים  אומר 

ונינינו יצטרכו, וזה אומר גם שכנראה תהיה לנו תחזית אינפלציה בשנים הקרובות, וגם יעלו מיסים  

 .  בשנים הקרובות

היא   נגמר. הבעיה העיקרית  לא  הוא  בניהול המשבר,  עדיין במשבר,  רק מה הבעיה? הבעיה שאנחנו 

 מערכות בחירות, ועדיין אין ממשלה מתפקדת. 4שאנחנו אחרי 
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כאן   לנו  יש  אומרת,  באזור    4זאת  בחירות  מערכת  כל  בחירות,  אתם    3מערכות  עלות,   ₪ מיליארד 

מיליארד ₪, איך היה נראה, אולי, החינוך. איך היה נראה,    12יכולים לחשב כמה זה, אם היה עוד  

אולי, הבריאות. אגב, הבריאות בישראל, מבחינת רמה, היא רמה גבוהה מאוד, הבעיה היא שירותי  

 הבריאות, לא רמת הבריאות.

לכל הסקטורים שנפגעו, הסקטור של המלונאות, הסקטור  בואו תראו  בישראל,  בישראל?  מה קרה 

התעופה, זה    של  האלה,  הסקטורים  כל  אירועים,  אולמות  של  הסקטור  הקניונים,  של  הסקטור  כל 

 אנשים עם שכר נמוך, ששייך לעשירונים הנמוכים. 

אלף איש לחל"ת, ומה שזה יצר, שהאנשים האלה, ממילא כמעט ולא שילמו    800הוציאו כאן  עכשיו,  

ה הציבורי,  הסקטור  כל  הממוצע,  השכר  מתוך  יצאו  שהם  ויצא  ביטוח, מס.  ההייטק,  מוניציפאלי, 

ב עלה  במשק,  שהשכר הממוצע  פה,  נוצר  רק  כרגיל.  לעבוד  המשיך  כך  7%-בנקים,  שכל  הגיוני  לא   .

 הרבה מובטלים, והשכר הממוצע עולה. 

בכל האירועים הקודמים שהיו בהיסטוריה, של אבטלה, כל העשירונים נפגעו, לא רק התחתונים, ואז  

נהיו עשירים    מה שנוצר פה היום, זה פער גדול ממה שהיה פעם. הווה אומר, העשירים  יותר  הרבה 

זמנים,   זה, מבחינת  הגיעו לתקן את  לא  ועוד  עכשיו.  שנוצר  זה מה  יותר,  עניים  נהיו  והעניים  יותר, 

הניכיונות   ואת  החישובים שלהם,  כל  את  עשו  החל"ת, חברות  יגמרו  ביוני  כי  לתקן,  זמן  ייקח  אבל 

 כולם בחזרה.שלהם, ולא יקלטו את 

.  3.5-, שתבינו, שהתחלנו ב7%אנחנו היום, למעלה מעשרה אחוז אבטלה, ביוני אומרים שיהיה באזור  

כל האנשים שיצאו לחל"ת, אולי לא נפגעו יותר מדי בנטו, אבל כל הסוציאליות שלהם נופלות עליהם,  

, כל התעבורה עולה. והם יצטרכו להשלים את זה. והמחירים יעלו, תראו מה קורה למחירי התעבורה

התעבורה העולמית, מה קורה למחירי הדירות, מסתבר שאפילו ליד המשרד שלי, בתל אביב, כל, עוד  

כמעט   הכול  תיווך,  משרד  אפילו  להביא  צריך  לא  שלט,  ושמו  בית  הורידו  רק  לפרסם,  מגיעים  לא 

 נמכר.

קונים שם אנשים כדי לבוא    מי קונה? הרי הריביות היום נורא נמוכות, קונים את זה משקיעים, לא

 ולגור אמיתי, קונים שם להשקיע. עכשיו, אם אנחנו נסתכל טיפה, 

 

אתה שוכח דבר אחד, שזה מעניין את כולם פה. אתה יודע מה? מחיר    מר השי רובין:
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 המים. בהזדמנות חגיגית זאת, הולכים להרוג אותנו. זה מעניין את מי שיושב פה מסביב. 

 

 מחירי הדירות בתל אביב, זה נכון.  יותר מ    דובר:

 

מה    מר עמיר נוביק:  כל  למשל,  מחירים,  עליות  כשיש  בישראל,  הכלכלה  אבל 

קובעים  שמהם  שמחליטים,  הפרמטרים  את  יש  למשל  לסטטיסטיקה,  המרכזית  בלשכה  שמדווחים 

 את העליות, אני לא יודע אם מחירי המים שם, לצערי. 

 

 ותם, זה בדיונים. אבל... עוד לא העלו א   מר השי רובין:

 

 אני מבין את מה שאתה אומר.   מר עמיר נוביק: 

 

  אנחנו יודעים מי יושב שם ליד השולחן.   מר השי רובין:

 

מגדיל   מר עמיר נוביק:  אני  איך  אלכם,  להראות  רוצה  רק  אני  פה,  נסתכל  אנחנו  אם 

אעבור גם לחוזר מנכ"ל החדש,    פה... אני רק רוצה להראות לך מה שאני אמרתי במהירות, ואז אני 

, תראו את המספרים,  2020-בארצות הברית ב  SP500  -ולתיקים שלכם. אז תסתכלו מה עשה מדד ה

הנסדא"ק   מדד  עשה  מה  תראו  השנה.  אותו  ב100תראו  הטכנולוגיות  מדד  הוא 2020-,  איך  תראו   ,

 ממשיך השנה.   

 

 אחורה.  בסדר, תראה לנו את המגמה קדימה, לא מה היה    דובר:

 

זה    מר עמיר נוביק:  פה,  יש  גם  זה  תסתכל,  בלוטו.  המספרים  שישה  מה  לך  אגיד  אני 

ממשיך,   הזה  שהחודש  שגם  פה  רואים  אתם  הזה,  שבחודש  רואים  אתם  לך,  אראה  אני  קדימה, 

 אפריל, תסתכלו על המספרים.

  11%-ב  2020-ב  , ירד35אם אני ארד קצת למטה, אני רוצה להראות לכם את ישראל, אז מדד ת"א  
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 21%-במרץ, במינוס. ומה שהכי מעניין, זה הבנקים וחברות הביטוח, שירדו ב  30%אחרי שהוא היה  

 בשנה שעברה, וזאת מהסיבה שבמהלך מרץ, היו פדיונות אדירים מקרנות הנאמנות.

וחייבים   ומוכר,  בבית  המסך  מול  יושב  בלחץ  אדם  כשבן  טיפש,  מכשיר  זה  נאמנות,  קרנות  עכשיו, 

ראינו  ל זוכרים, חברות הביטוח,  בנקים, אתם  ואג"חים של  מניות  ואז,  בכל מחיר.  יום,  בסוף  מכור 

 אחוזים ביום במרץ שנה שעברה.  8-9כאן ירידות של 

כל המוסדיים, חברות הביטוח, הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, ביטוחי יוני,    –ואז ממאי  

המס כי  ולרכוש,  לרכוש  התחילו  האלה,  המנהלים,  המספרים  הצטמצם  זה  ואז  מעניינים,  היו  פרים 

כבר זה עלה בחזרה. זאת    19%, כבר בארבעה חודשים,  2021-אבל תראו מה קרה פה השנה. השנה, ב

המניות,   של  בסקטור  רק  הן  היום,  שקיימות  הגבוהות  שהתשואות  רואים,  שאנחנו  שמה  אומרת, 

 בעיקר.

 אם אני אעבור לאג"ח הממשלתי, 

 

 חזרו לשלם משכנתא, וחזרו לשלם הלוואות בבנקים.    אלון:מר דודי 

 

בשנת    מר עמיר נוביק:  פה  היה  מה  תסתכלו  הממשלתי,  לאג"ח  אעבור  אני  .  2020אם 

הממשלתי ב2020-ב  האג"ח  החזק  העוגן,  הבטוח,  האג"ח  אומרים  כאילו  שזה  היו  2020  -,  אלה   ,

הי התשואה  בצמודים,  שנקרא,  במה  אפילו  שלו.  הממשלתי. המספרים  באג"ח  שלילית,  יתה 

 לשנה. 0.3/0.4/0.5והתשואות קדימה, הן תשואות מאוד נמוכות, של 

נראה שבאג"ח הקונצרני,   לקונצרני, אנחנו  נעבור  בונדים, שהאורך שלהםאם אנחנו  הח"מים    ,בתל 

 מעל הממשלתי. 1%, אנחנו רואים שיש הפרש של 4-ל 3שלהם זה בין 

אעבור לתיקים שלכם. עד היום, זאת אומרת, על חוזר המנכ"ל, ואז אני  עכשיו, אני טיפה אגיד לכם  

פברואר   מוניציפאליים משקיעים  20עד  הפנים אמר, שגופים  חוזר המנכ"ל של משרד  באג"ח    75%, 

 באג"ח קונצרני בדירוג ה' ומעלה.  25-ממשלתי, ו

, ורשות  40%-, ל25%-שאפשר להגדיל באג"ח הקונצרני, מ  –, יצא עדכון לחוזר, שאמר  20בפברואר  

 במניות. 5%איתנה יכולה להשקיע עד עשרה אחוזים במניות, ורשות שאינה איתנה, עד 

אני   שלפחות  הגופים  ורוב  קדימה,  העתידיות  התשואות  את  פה  רואים  אתם  הגופים,  רוב  עכשיו, 
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אנחנו    דש.גופים מוניציפאליים של עיריות ומועצות, אימצו את החוזר הח  50מלווה, אני מלווה בערך  

 שלושה, אני לא זוכר, מתי זה היה, גדי?  –עשינו כאן ועדת השקעות, לפני איזה חודשיים 

 

 משהו כזה.    מר גדי ירקוני: 

 

והייתה    מר עמיר נוביק:  להיום,  דומים  די  שהם  הנתונים  את  והראנו  כזה,  משהו 

 את אישורכם.החלטה של ועדת ההשקעות, שהיא ממליצה לאמץ את החוזר החדש. וזה דורש  

בינתיים, בתיקים שלכם השנה, עשיתם  ואכנס, ואראה את התשואות של... אתם  עכשיו, אני אבוא 

אני   גם היסטוריה טובה.  היא  עכשיו. ההיסטוריה שלכם,  זה תשואות התיקים לאפריל,  חצי אחוז, 

. מהיום לשנה, משהו כזה  4%, אני חושב שעשינו, בממוצע, איזה  15  -חושב שהתחלנו את התהליך ב

שהתחלנו. אתם יודעים בדיוק מה האלטרנטיבה בפיקדון בבנק. פיקדון בבנק זה אפס. אתם יודעים  

החדש   החוזר  של  האימוץ  כאילו  הזה,  הדבר  את  משפר  המנייתי  והחלק  האלטרנטיבה,  מה  בדיוק 

מתחילת   פה  נמצאים  הם  החדש,  החוזר  את  עדכנו  וכבר  זה,  את  שעשו  אלה  התשואות.  את  משפר 

 .1%במעל  השנה

עכשיו, שתבינו שהתיקים שלכם הם תיקים נזילים. הם תיקים עם דירוגים מאוד מאוד גבוהים, וגם 

ירדה פה ב גבוהות שהיו במרץ, שהבורסה  ירדו באחוזים  30-40%-בירידות המאוד  , התיקים שלכם 

 שהכול תוקן בהמשך. ,  4-5%בודדים. של אני לא זוכר,  

אז תראו  אז אלה התשואות של התיקים של למבנה השקעות,  נעבור  כם מתחילת השנה. אם אנחנו 

בקונצרני, ומעט מזומן.    23יושב בממשלתי,    74%מיליון, הרוב,    15-שהיום, כל התיקים שלכם, כל ה

  –, ולהשתמש קצת במניות, כי זאת, תראו  60-, ולהקטין את זה ל40-כל הכוונה היא להעלות את זה ל

ה הכלכלה  שהיא  הברית,  לשים  בארצות  הולך  שהוא  שבועיים,  לפני  ממש  ביידן,  הכריזו  עולמית, 

דברים   בשני  דולרים  של  שנת    –  1  –טריליונים  עד  ירוקה,  אנרגיה  שנקרא  רוצה  2030מה  הוא   ,

... והדבר השני שהוא אמר, שהוא משקיע טריליונים בתשתיות.   שארצות הברית תהיה נקייה מגזים

 הרבה עבודה, יצמצם את האבטלה.  כל הדברים האלה, יגרמו לכל החברות ל

בשנים האחרונות,   בעולם התשתיות  פה  רואים מה קורה  די מאמצת את אותו הדבר, אתם  ישראל 

מבחינת כבישים, מבחינת כל הרכבת הקלה, נכון שאולי אצלכם, פה באזור שלכם, הרכבת הקלה עוד  
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 לא הגיעה, אבל...  

 

 מה עאם המדרכה?      דובר:

 

העולמית,   מר עמיר נוביק:  הכלכלה  אבל  להליכה.  בקיבוצים,  שבילים  למדרכות, 

שגשרים ומחלפים וזה משהו שיוביל את השנים האחרונות, והחברות האלה, הן חברות... גם    תבינו,

מה שקורה פה בקטע של חברות הגז, וחברות אנרגיה, אתם רואים מה קורה בכל הסיפור של מכונות 

סך הכול, החשיפה למניות היא  איזה כיוונים זה הולך בקדימה, אז  חשמליות, ומכונות היברידיות, ול

האחרים.   המוניציפאליים  הגופים  זה  את  שעשו  עובדה  ההשקעות.  בתי  כל  כמעט,  ידי,  על  מומלצת 

גופים שאינם מוניציפאליים, שזה אומר קיבוצים, אוניברסיטאות, כל הגופים האלה, הם באחוזי...  

 ספרים אחרים. , אלא במ10 -ו 5 -הם גם לא ב

ה באזור  הן  השנה,  מתחילת  האלה,  הגופים  של  שהתשואות  לכם  להגיד  יכול  אבל  4%-אני  אתם , 

הכספים,   ועדת  של  ההמלצה  תהיה  זאת  אז  הפנים,  למשרד  כפופים  אתם  ציבור,  כספי  זה  כפופים, 

ועכשיו אני אעביר את זה לערן, שייתן את הסקירה ש ל לקבל את אישורכם לאימוץ החוזר החדש. 

 מגדל בעניין. 

  

בעיקר     :ערן אקח  אולי  ואני  בקיצור,  זה  את  אעשה  אני  רבה,  תודה  טוב, 

 שמות, כדי לתת את הדברים כמו שצריך. 

כמה מילים, קודם כל אני שמח פה לראות, לפי הנתונים, וזה כבר באופן עקבי שאנחנו את הרבעון 

עבורכם את התשואה הטובה   עבורכם, השאנו  סיימנו  גם בשנת הראשון  זה קרה, לשמחתי,  ביותר. 

 , זה בהחלט כיף לראות את זה. 2019-וב 2020

, בעצם אנחנו  2015קצת עלינו, אז אנחנו בעצם מנהלים עבורכם תיק השקעות, עבור המועצה, משנת   

חברת בת של מגדל שוקי הון, שהיא חברה אחות של מגדל חברה לביטוח, שאתם מכירים. מנהלים  

₪, שומעים אותי? כן. מיליארד    4.6  פעילות של מימון גופים ציבוריים, מוסדיים,  היום תיקים בעיקר

מנהלים   אנחנו  ומוערך   40כאשר,  ידוע  מאוד  גוף  אנחנו  הפנים,  משרד  מנכ"ל  חוזר  תחת  תיקים 

 בתחום, בסך מנוהל של יותר ממיליארד ₪. 
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אשון, לקחתי את הנתונים  נתונים לגבי, בהמשך למה שעמיר תיאר, אז אנחנו סיימנו את הרבעון הר

הצהרת הפידיון היא מאוד של תשעה רבעונים אחורה, שימו לב שהשוק הוא מאוד מאוד, סך הכול,  

חוב   לאפיקי  פנימה  נכנס  כסף  המון  המון  אז  נמוכה,  היא  עצמה  שהריבית  בגלל  אבל  נמוכה,  מאוד 

ב ופה,  נמוך.  פניו,  על  הוא,  הגלום  הפוטנציאל  כאשר  גם  מניות,  שלנו  ולאפיקי  האלמנט  נכנס  עצם, 

 בתור מנהלי השקעות, לדעתי ולייצר תשואה עודפת, על פני האלטרנטיבות. 

יחס, ותיכף אני אציג אותו,  2019-וב , אם תשימו לב, אנחנו מורידים לעצמנו, כנראה, איזשהו מדד 

אנחנו    ,4.35מדד ה... לצורך העניין משקיע עבורכם, תחת חוזר מנכ"ל משרד הפנים, הוא היה מניב  

 .6.07באותה שנה הצלחנו להניב עבורכם 

, שוב, שזה על  0.2, אנחנו הצלחנו לייצר  0.27... הייתה  בשנה שעברה, לאור גם ה... מה שעמיר תיאר,  

 פניו לא נשמע הרבה, אבל בסביבה שהיא שלילית, היא בהחלט הישג עבורנו.  

מהנ רואה  שאני  כפי  אותו,  סיימנו  שבאמת  אף  על  הזה,  אחד ברבעון  אף  עבורכם,  ראשונים  תונים 

ה של  הזמן  במהלך  עודפת  תשואה  לייצר  הצליח  לא  ההשקעות  של    3-ממנהלי  הראשונים  חודשים 

לייצר   צריך  רבעונים,   ... של  של  הזאת  בתקופה  אז  הנתונים,  את  מודד  אני  אם  זאת,  ובכל  השנה, 

 קצת  ...   , שאם תכפילו את זה בתשעה מיליון ₪, זה לא מעט כסף.1.82%תשואה של 

 

 כלום בבנק.   זה תמיד מול האלטרנטיבה, לקבל  מר עמיר נוביק: 

  

של      ערן: היחס  מדד  ומול  יותר,  הרבה  לקבל  זה  הבנק  לעומת  וגם  כן, 

הנתונים   את  מודד  אני  מפה  אומרת,  זאת  האלה.  המדדים  מול  זה  העניין,  לצורך  תשואות... 

הפנים   משרד  מנכ"ל  חוזר  תחת  כלומר,  יש  העדכניים,  ו  25%הישן,  קונצרניות,  חוב    75%-אגרות 

 אגרות חוב ממשלתיות.  

כאיש פרטי... בתשלום שימו לב שלא מעט מהתשואות הן בכלל שליליות. כלומר, לו היום אתם קונים 

מקבלים אתם  נטו,  הן  התשואות  כי  נמוך,  יותר  מינוס    עוד  של  קונצרניות.  0.15...  חוב  באגרות   ,

שלו מייצר,  הזה,  משרד    השקלול  מנכ"ל  חוזר  שמייצרים  המדדים  את  קונים  בעצם  אנחנו  היום, 

 , תחת הנחת אינפלציה אפס.0.38הפנים, אנחנו מקבלים מינוס 

חבר'ה, אני נותן לכם מינוס באופן גרנטי, אני   –זה בעצם, אני חושב שאם הייתי בא אליכם ואומר  
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גם בתוך המערכת הזאת, תשואת   חושב שהייתם זורקים אותי מכל המדרגות. אבל זה המצב היום,

... מעט יותר ארוך,  התיק, זאת אומרת, אנחנו גם מנצלים את היכולות שלנו גם לרכוש אגרות חוב ב

וגם לייצר לכם בכל זאת, שימו לב, ייצרנו פתרון שהוא באמת אפס. זאת אומרת, זה המצב, אני רוצה  

חו אגרות  של  גם  שילוב,  של  שהחשיבות  הנקודה  את  לחדד  ככל גם  ההשקעות,  בתיק  קונצרניות  ב 

 הניתן, כי באמת עמיר תיאר את זה בצורה מצוינת, וגם אני מבין שאתם לא רשות איתנה, או כן...?  

 

 לא איתנה.  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא איתנה וגם לא יציבה, החל משבוע שעבר.    גב' מירב ברקאי: 

 

 לא, מה פתאום, משנה שעברה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 משנה שעברה.    מירב ברקאי:  גב'

  

אבל כן לממש את כל הכלים, כי בסופו של דבר זה לא קורה הרבה,     ערן:

קודם,  שנים  הרבה  גם  להגיע  צריך  היה  הוא  בסדר?  טוב,  בזמן  בא  הוא  המנכ"ל,  חוזר  יחסית  אבל 

 ם, יותר כלים. ובסך הכול חבל שלא הגיע, אבל בסופו של דבר, הוא מגיע בזמן טוב, ונותן לנו, עבורכ

אז ככה, מבחינתנו, למה אנחנו בעצם ממליצים על אימוץ החוזר באופן... כמעט באופן קטגורי, ממה 

קודם כל, מדד המחירים לצרכן, התחזית שלנו שנה קדימה, הוא   –שניתן? אז זה נובע ממספר דברים  

מרץ,  1.2% מדד  אפריל,  בחודש  היום  נמצאים  אנחנו  קדימה.  12,  עד  זאת    חודשים  ממרץ,  אומרת, 

 מרץ הבא, אוקיי?  

 

 זה גבוה.     דובר:

  

 זה גבוה, זה גבוה יחסית לשנים האחרונות.      ערן:
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איזה    מר עמיר נוביק:  אפס  במדדי  פה  היינו  יודעים,  ברגע   5-4אתם  שנים. 

ת...  והפיקדונו  0.1, והריבית של בנק ישראל היא  1.2/1.3/1.4שהאינפלציה מרימה ראש, ונתחיל לקבל  

זאת אומרת, התשואה האמיתית, הריאלית, הופכת להיות שלילית, אם לא מצליחים לייצר תשואה  

 עודפת.

 

 אבל הריבית גם תעלה.      דובר:

  

 אז זהו,     ערן:

 

עולה כבר כמה שנים. השנה הזאת    מר עמיר נוביק:  בינתיים לא  אולי היא תרד? היא 

 היא לא תעלה. 

  

נלך רגע להנחות העבודה...  אז הנה, אז אנ     ערן: הריבית בכל, קובעי  י בוא 

המדיניות, בסופו של דבר, אנחנו לא נמצאים, אולי זה מי שמרגיש ככה, אנחנו לא נמצאים גם בשוק 

ההון ולא בשוק חופשי. זאת אומרת, אנחנו בשוק שמה שנקרא, כל גורמי המדיניות הם אול אין, כבר  

הפיסקאלי   בתחום  גם  שנים,  מעט  חלק  לא  הברית,  בארצות  גם  בארץ,  גם  המוניטרי.  בתחום  וגם 

 מהכלים עמיר תיאר. 

ומעלה, אז זה מיד אינדיקטור    2%אבל אם פעם חשבנו שכאשר ריבית צפויה בשנה מסוימת היא מעל  

הכניסו  הברית  בארצות  וכו'...  וכו',  החוב  אגרות  מחירי  ירדו  ואז  ריבית,  עליות  שתהיינה  לזה 

ת המונח 'ציפיות אינפלציה מדורגות/ממוצעות', זאת אומרת, שגם אם תהיה  בחודשים האחרונים א

 חריגה כלפי מעלה הדברים יבחנו לאורך זמן.  

צפויות   הריביות  מוניטרית,  גם מבחינה  עבור המשקיעים, ששוב,  עבורנו,  זה איתות  דבר,  בסופו של 

לייצר   לא  הוא  העניין  כאשר  זמן,  מאוד  הרבה  אבלהישאר  מדי,  חמה  מאוד  ...  מאוד  אנחנו  שוב,  ל 

ריבית של   זאת אומרת, אתה מתאר  גבוהה    1.2רחוקים מזה.  אינפלציה  גבוהה,  אינפלציה  כגבוהה, 

 אחוזים, כדי שהיא תרעיד את קובעי המדיניות. 2-3היא אינפלציה שצריכה לעמוד מעל 

ה, דרך אגב, מצד טווח הציפיות, וככל שזה... היא בעיקר מגיעאז אני אומר, אינפלציה היא בתחתית  
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ההיצע כרגע, ומישראל, ביציאה מהירה מהקורונה יחסית, אז יש גם לחצים מצד הביקוש. אבל אנחנו 

עדיין רחוקים, אני יכול להגיד רבעונים ושנים, מעליית ריבית משמעותית, וככזו, למרות שהריביות, 

כמו,   ובמניות,  חוב  באיגרות  היא  ההשקעה  נמוכות,  הן  לפידיון  היא  ההצעות  בנדל"ן,  אגב,  דרך 

לנכסים שהם   נכסים שהם תזרימיים,  בין  מן התבן,  לפרוץ את המוץ  לדעת  צריך  ופה  אטרקטיבית, 

 פחות תזרימיים. 

בעצם,   שאנחנו  למצב  מביאים  ומזומן,  אינפלציה  ריבית,  אומרת,  זאת  האלה,  הפרמטרים  שלושת 

א מסתכל  כשאני  שוב,  שהוא  בשוק  אידיאלית,  כמעט  בסביבה  קדימה,  באמת,  שנה  של  ברמה  פילו 

קוראים לזה במונחים שלנו, גולדילוקס אקונומי. שגם, הוא גם בריבית נמוכה, וגם אין צפי, כתוצאה 

 מהאינפלציה, לעליות ריבית, ובעצם מחירי הנכסים נשארים גבוהים. 

מוטי יותר  הרבה  המניות  שמדדי  זה  מניות,  במדדי  להשקיע  כן  למה  סיבה  עוד  אגב,  דרך    הסיבה, 

 טכנולוגיה, 

 

 שכנעת אותנו, שכנעת את כולם.    מר דודי אלון:

  

 מה?     ערן:

 

 שכנעת את כולם.     מר דודי אלון:

  

 אוקיי, על הכיפאק, אז אני לא צריך לדבר על זה. וגם פה,     ערן:

 

 . 125בחוזר מנכ"ל, המניות שמדברים עליהן, זה ת"א   מר עמיר נוביק: 

 

 ין. מצו   מר דודי אלון:

 

לא      מר אמיר פלג: מאיתנו,  הציפייה  ומה  הדיון,  של  המטרה  מה  היא  שלי  השאלה 

 באמת, השאלה,  
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 תנו לו לשאול.     דובר:

 

בפנינו?      מר אמיר פלג: האפשרויות העומדות  מה  היא  ניר,  השנייה,  והשאלה  שנייה, 

לא מבין בזה מספיק, אבל   זאת אומרת, בגדול ברור לי שאני אצביע בעד מה שתציעו, כי אני באמת

 האם עומדות בפנינו כמה אפשרויות? או...  

 

 האפשרות שעומדת בפניך...  מר עמיר נוביק: 

 

דקה, דקה עמיר. לדיון הזה שתי מטרות, מטרה ראשונה, וחשובה, זה     מר ניר ים:

זה.   עם  להמשיך  מתכננים  ואנחנו  לרבעון,  אחת  מחויבים,  שאנחנו  כמו  התיק.  הצגת  זה  למעשה 

מיליון,    15התיק יוצג למליאה ונראה את התמונה.    הרבעון הראשון השנה הזו, אינשאללה, כל רבעון

 יובל זה הרבה או מעט?  

 

 תלוי מאיזה...    מר יובל בר:

 

  מאיזה זווית.   מר ניר ים:

 

 מאיזה קיבוץ אתה.     מר יובל בר:

 

 בסדר גמור, זה מה שיש כרגע,    מר ניר ים:

 

 ניר, זה תלוי אם חייבים לך, או שאתה חייב.     ר:מר יובל ב

 

הסיבה השנייה, זה באמת לקבל החלטה, אם מקבלים את ההמלצה     מר ניר ים:

 , אחרי שקיבלנו את ההסבר, נצביע על זה עוד מעט, ונתקדם.  13שרשומה בדף 
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אני חושב שבסופו של דבר, קודם כל אנחנו פה, אני לפחות, כדי לתת     ערן:

שני  אי דבר  שלי.  ללקוחות  נותן  שאני  השירות  זה  תיק   –נפורמציה,  שוב,  שהתיק,  הוא,  ברזל  כלל 

ב  וכו',    30%-ההשקעות הוא מאוד מאוד סולידי. כמו שתיארנו פה, פה הוא פשוט נמצא  וכו'  מניות 

אבל הוא צריך להתאים לצרכים של המועצה. ואם המועצה מחר צריכה את הכסף, אז הכסף צריך  

פיקדון, אבל אם לצורך העניין, זה און גוינג, וזה עניין של כמה שנים, אז באמת צריך למצות להיות  

 פה את מה שהרגולטור, לצורך העניין משרד הפנים, מאפשר. 

 

אל תשכחו שהרוב של התיק הוא עדיין באג"ח ממשלתי, עם שכירות    מר עמיר נוביק: 

וב התיק הוא גם נזיל, כולו נזיל, אבל רובו נזיל  מאוד גבוהה ועם סטיות לא גבוהות. זאת אומרת, ר 

 ברמה שהיא תשואה יחסית נמוכה ממילא.  

 

אני     מר דני ברזילי:  זה?  על  לקח לכם שנה בשביל להמליץ  יש שאלה אחרת, למה  לי 

 עכשיו... 

 

 אני אגיד לך למה.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה זה לא...    מר דני ברזילי: 

 

 לקח לנו שנה. לקח לנו, רגע, לא    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 

 

 לקח ישיבה אחת,     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 
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מה     מר גדי ירקוני:  ואין  הנה,  זה  את  להביא  לחכות  חודשים  שלושה  לנו  לקח  אבל 

 לעשות, זה החוק, והפסדנו, בשלושה חודשים האלה, הרבה כסף. 

 

 לזה התכוונתי. לא, זה מפברואר שעבר.     לי: מר דני ברזי

 

 לא, אני אגיד לך למה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, אבל זה בדיוק ככה.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, אבל למה לא עשינו את זה קודם? כי אני חשבתי שאנחנו נצטרך   גב' כבי שקולניק: 

היאת   הזה  הכסף  כי  אותו,  למשוך  נצטרך  כה  שבין  הזה,  הספר,  הכסף  בית  לבניית  מיועד  ה 

 ולפרויקטים גדולים מאוד של ביוב.

בינתיים, לשמחתנו הגדולה, עם כל מה שאנחנו צריכים לקבל, ההלוואות שלקחנו, אנחנו מצליחים  

ב אבל  הספר,  לבתי  קצת  משכנו  בהתחלה  כבר,  התיק  על  אנחנו    3-4-לשמור  האחרונות,  שנים 

ה על  לשמור  כמ  15-מצליחים  כבר  שנת   16עט  מיליון,  גם  חודשים,  שלושה  לפני  ואז,   .₪ מיליון 

 קורונה, אל תשכחו, עשינו את הישיבה של ועדת השקעות.

 זה שאנחנו צריכים להגיע למליאה רק אחרי שלושה חודשים, זה בגלל העומס ה... 

 

 אפשר להצביע?    מר דני ברזילי: 

 

 כן. אני רוצה להגיד לעמיר ו?    מר גדי ירקוני: 

  

 ערן.     ערן:

 

 ערן, תודה רבה.     מר גדי ירקוני: 
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 תודה רבה.     ערן:

 

 מגדל, אתם יכולים להשתפר עוד.    מר גדי ירקוני: 

  

 זה תמיד. כולנו.      ערן:

 

, אם אנחנו  13למעשה מצביעים על עמוד  תודה לכם עמיר וערן, אנחנו     מר ניר ים:

מה למישהו  יש  אם  לא.  או  ההמלצה  את  לקבל  נעבור    רוצים  לא,  אם  הזמן.  זה  בבקשה.  להגיד... 

 להצבעה. 

בעד, מי נגד? אין מתנגדים.    25מי בעד לקבל את המלצת ועדת השקעות? שינוי מדיניות ההשקעות?  

 בעד, אפס מתנגדים ונמנע אחד, תודה.  25מי נמנע? נמנעת אחת, 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  אתנמנע  1,  בעד  25:  לאשר  ה  (  מדיניות  המועצה  שינוי  של  השקעות 

 האזורית אשכול.

 

 מרכז קהילתי חלוצה )מיכל(. 9

 

אני    מר ניר ים: אז  לאורחים.  זמן  מפנים  קודם  אצלנו,  כנהוג  ברשותכם,  אנחנו 

 לדבר על מרכז קהילתי חלוצה. מילה קצרה מגדי, לפני מיכל מתחילה. מביא את מיכל 

 

 ם, שאשתי מנהלת,  ענייני  אני רק אגיד שבגלל ניגוד    מר אמיר פלג:

 

 צא, צא, צא.    מר גדי ירקוני: 

 

  מדובר על ניגוד עניינים, אני נאלץ...    מר אמיר פלג:
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 אבל אין פה החלטה.      דוברת:

 

 יש פה החלטה, ויש פה תקציבים.     מר אמיר פלג:

 

ולמה זה. חבר'ה   מר גדי ירקוני:  יגידו לנו למה זה  , הוא צודק, צא החוצה. אחרי זה 

תקצר   מיכל  שגם  מקווה  ואני  מיכל,  לפני  מילים  כמה  להגיד  רוצה  אני  לא...  אנחנו  החלטות,  יש 

במרכז  הזה  המתנ"ס  פתיחת  או  הבניה,  סיום  שפתיחת  להגיד  רוצה  שאני  חושב  אני  בדבריה. 

הקהילתי בשלומי, אני חושב שהוא דבר חשוב למועצה מאין כמוהו. אני חושב שאנחנו בתור... עומר,  

 לא תלך הביתה. אתה 

 

אנחנו   מר אריק דניאל:  הבנתי.  לא  האחרון,  המשפט  על  תחזור  שזה,  אמרת  סליחה, 

 לפני הקמה, או שזה כבר אחרי? 

 

לא, אני תיכף אסביר. הוא מוקם, הוא התחיל, זה מיכל תסביר על כל    מר גדי ירקוני: 

התחילו   שהם  ברגע  אליו,  הצטרפנו  אנחנו  לה.  אתן  אני  בסדר?  לא המיזם,  אני,  אמרנו  להקים, 

שהתחייבנו שנשים כסף, אבל ראינו את זה כדבר משלים למרכז הקהילתי, אנחנו רואים שהוא צריך  

 שלושה מרכזים, כמו תמנון הוא יהיה. –לטפל בכל ילדי המועצה, שיהיו לו בעצם שניים 

של צוחר פה, מה  המרכז הרציני ביותר והגדול, יהיה פה, בלב המועצה. יהיה לו עוד אחד במושבים  

שהולך כל מיני דברים אחרים להיות, וגם יש שם איזה אולם של התעמלות. בנוסף לזה, יש לנו את  

להשתתף   באה  לא  שהיא  שלנו,  הדתית  לאוכלוסיה  לתת  צריכים  שאנחנו  השירות  את  וגם  הדיונה, 

אבל התרבות,  של  וגם  פה,  לנו  שיש  הספורט  של  התרבות,  של  הפעילויות  בכל  פה  של    איתנו  יותר 

 הספורט.

ברגע שהם מתחילים להקים כזה מקום, אמרנו להם שאנחנו רואים את עצמנו, מתישהו, מביאים את  

 זה למליאה של המועצה, על מנת שזה יהיה מתחת לכנפיו של המרכז הקהילתי. 

תיכף מיכל תיכנס לכל הרציונאל, אני רק רוצה להגיד שאני, בתור ראש מועצה, אני רואה פה דבר  
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התושבים הדתיים שנמצאים שם, ואין   -חויב ובעל ערך חשוב מאוד, שנותן לנו תשובות טובות. א'מ

לבוא   יוכלו  היישובים הקרובים, שגם הם  לכל  שני,  ומצד  הנושא הדתי.  בכיוון  לו  יהיה  לעשות,  מה 

 ולהשתמש שם, בחוגים השונים שיהיו שם. 

אוכלוסייה, צריכים לראות איך הן גם יתנו  אני חושב שכשהולכים ומקימים במועצה פעילויות לכל ה

תשובות לכולם. אני חושב שהמרכז שם, שיש שם מרכז קהילתי, הוא אחד מהעוגנים שחשובים לכל  

 הילדים שלנו פה. מיכל?  

 

אגיד   גב' מיכל עוזיהו פלג:  כן  אני  אבל  גדי,  של  הדברים  על  אחזור  לא  אני  טוב.  ערב 

ישנם הרבה מבנים שהם מבני ציבור של המועצה, ששם אנחנו    לשאלתך, אני אקח את זה רגע הצידה. 

על  את עיקר הפעילויות שלנו מקיימים, אם זה פה בלב המועצה, אם זה בדיונה שהיא מבנה שהוקם  

 ידי המועצה.

ישנם מבנים, כמו הבשור הישן, שבעצם התפנו. הם לא בבעלת מועצה, הם מבנים של משרד החינוך,  

הזדמ  מנצלים  אנחנו  אומרים  אבל  אנחנו  הרבה    –נויות.  נטושים  היו  לצערנו  מבנים,  לנו  יש  אוקיי, 

, דובר על מודל של  2003/2004-שנים, אבל זו הזדמנות, גם בתוכנית האסטרטגית שנכתבה למועצה ב

 שלוחות, לעבוד בכלל בעוגנים רשותיים בכל מיני תחומים, גם בתחומים הקהילתיים.

הת בעצם  זו  ציין,  שגדי  מה  לנו  ולכן,  יש  המועצה,  בלב  כן,  אנחנו  שלוחתית.  עבודה  של   2500פיסה 

אודיטוריומים  תרבות,  אולם  המשאבים,  זה  פה  העשייה,  לב  זה  פה  שמגיעים.  יום,  כל  תלמידים, 

בית  אחרי  הקהילה  כל  ואת  ספר  בית  בזמן  הילדים  את  שמשמשים  ספורט,  אולמות  מבנה  שונים, 

 הספר.

ם שם גם פעילויות ועשייה, ולחזק את העשייה שם, יש גם צוות יש את הדיונה, שאנחנו מנסים לתא

 עכשיו שעובד על גיבוש פרוגראמה לפיתוח עתידי של הדיונה.

אוקיי, יש פה הזדמנות גם לתת    –והיום אנחנו כל הזמן מסתכלים על הבשור הישן, אנחנו אומרים  

ייחודי עם טוויסט. כל שלוחה, היא לא צריכה לחזור על הדברי ם, אנחנו לא רוצים שיהיו גם  מענה 

אומרים   אנחנו  אצלנו.  ספורט  ובחוג  שמה,  ספורט  שבחוג  נותנת   –ילדים  היא  הדיונה  אוקיי, 

 שירותים, אבל היא באוריינטציה של משפחות צעירות.

שיותר עם טוויסט של אקטיביזם חברתי. רואים שם פרויקטים כמו השלוחה שבבשור, היא שלוחה  
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יד שנייה שכל  רואים שם את  הגילדה של האומנים,   יוזמה שצמחה מתושבים, של חנות  דנדש, שזו 

להיות   שמתחיל  הנוער  מרכז  לראות,  מקווים  שאנחנו  פרויקטים  ועוד  לרווחה,  הולכים  הכנסותיה 

 פעיל שם, הכול בשותפות עם היישובים, אבל אנחנו כל פעם מנסים לנצל את המשאב שיש.

כי   לפה?  לנו  מתחבר  זה  הלמה  בתחום  ישובי  להם  שיש  הענפים  הקשרים  עם  יזמו,  חלוציות 

עם   הנהדרת  לשותפות  הצטרפנו  האחרונות  שבשנים  גם  יקר  שותף  עם  ארצות   JNFהפילנתרופיה, 

גם,   פה  הקרובים  בחודשים  שיפתחו  מרשימים,  מאוד  מאוד  במבנים  אלינו  שחוזרים  הברית, 

ו היישובי  JNF-ביישובים,  גם  מהקמת  חלק  שהיו  הברית,  בחלוציות,  ארצות  בתשתיות  ם  וסייעו 

אנחנו רוצים   –בהרבה אספקטים, גם תחום הבריאות למשל, מרפאה גדולה שהוקמה שם, הם אמרו  

 גם לייצר מרכז של שירותים קהילתיים שם. 

בעצם, כשגדי התחיל את התפקיד שלו, הציגו לו כבר את התוכנית שכבר הייתה מגובשת. התורמים 

ר אנחנו  רוצים,  הם  מה  תוכנית  אמרו  גם  שם  הייתה  רוצים,  אנחנו  מוסיקלי,  למרכז  לתרום  וצים 

אם אני לוקח אחריות על   –לבריכה בתוך המבנה. גדי, למשל, מאוד לא רצה את הבריכה. הוא אמר  

זה משהו   כי  בריכה,  על אחריותי, תפעול של  מוכן לקחת  לא  אני  זה  תפעול של המקום, למשל, את 

 ת בכלל של התפעול של הדבר הזה. שעלול לערער את האיתנות הכלכלי

ארצות הברית, איך    JNFאבל בכל אופן, אנחנו כבר כמה שנים בשיח עם היישובים בחלוציות, ועם  

לציבור   בשירותים  שמתמחה  לשלוחה  כמשאב  בו  ולהשתמש  הזה,  המבנה  את  לקחת  יכולים  אנחנו 

 הדתי במועצה. 

אנחנו מחפשים את החיבורים, וזה משהו כמובן שישנם שירותים שתמיד נרצה לתת ברמה האזורית,  

, גם על חיבורים. אבל 2021-שגם אתם העליתם בתוכניות העבודה, כמשהו שאתם רוצים לשים דגש ב

אי אפשר להתעלם מהעובדה שישנם שירותים שתושבי החלוציות, בעיקר, אנחנו מתמקדים בילדים  

ה  את  להם  יש  כי  לצרוך,  בהכרח  יכולים  לא  הייחונוער,  מתכווננים  צרכים  אנחנו  ופה  שלהם.  ודיים 

 לתת מענה.

יקר, של   נעשתה   22.5הפרויקט עצמו, הוא פרויקט מאוד מאוד  ישנו פער שבעצם  מיליון ₪, מתוכו 

מיליון, שהמועצה תשים.    2.5פניה למועצה, באמירה שבואו תעזרו לנו, יש לנו פער, אנחנו מבקשים  

לת, ישנו עדיין פער מסוים שהיישובים לוקחים על אני תיכף אגיע גם למספרים, אבל רק בגלל ששא

עצמם, אנחנו בקשרים אחרונים עם קק"ל ישראל, שאנחנו מקווים שישלימו את הפער, אבל אם לא,  
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 היישובים ישלימו את הפער.

הם תיעלו כספים של החטיבה להתיישבות לפרויקט הזה, אנחנו רואים חשיבות... ולך, אני גם אגיד  

כ נוסף,  פרט  שהמועצה  עוד  תקציבים  היו  החלוציות,  של  התקציבים  גדי,  עם  לעבוד  התחלתי  שאני 

₪  לחוגים,   240אלף ₪ לנוער, תקציב של    150העבירה בכל שנה לחלוציות, בתחום הנוער. תקציב של  

 והם ביצעו את השירותים בעצמם.

תקציבים. אנחנו    As isאנחנו לא רוצים להעביר,    –כשהמרכז הקהילתי התחיל לפעול, באנו ואמרנו  

שלנו?  תושבים  אתם  בתחום.  מענים  לתת  רוצים  ואנחנו  היישובים,  של  הצרכים  מה  ללמוד  רוצים 

מפעילים  שאנחנו  מתקדם,  מאוד  מאוד  בתהליך  אנחנו  והיום  שירותים,  לכם  לתת  מחויבים  אנחנו 

 יותר ויותר מענים, ועושים הרבה מאוד תהליכים, ביחד עם היישובים של החלוציות.

יחד עם ההנהגות של היישובים,    מה עולם שבנינו  זו איזושהי תפיסת  שאני רוצה להציג לכם היום, 

מבקשים  ואנחנו  אלינו,  הזה  המבנה  של  התפעול  את  לוקחים  בעצם  שאנחנו  מודל,  לאיזשהו 

 מיליון, שיאפשרו לנו לסיים את הפרויקט. אז,   2.5מהמליאה לאשר תקצוב של 

 

 לוקחת את השאר?  מאיפה את   גב' מזל ערוסי:

 

 השאר,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 הנה, היא תראה לך,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני כבר אראה, אבל השאר גויס, תיכף תראו.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ... זה בנוסף למה שאמרנו כהלוואה לבריכה?    גב' סילביה גרין: 

 

 זה לא הלוואה לבריכה,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא קשור, זה לא קשור לבריכה.   –א'   עוזיהו פלג:  גב' מיכל
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 זה לא קשור, חבר'ה, זה לא קשור.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אומרת, כל הדבר הזה, זה המון המון כסף ש...    גב' סילביה גרין: 

 

 בואי תני לי לסיים.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

היום    גב' סילביה גרין:  כי  לא,  לדעת,  רוצה  שבעה  אני  לנו,  שאין  שקרה,  מה  כל  אחרי 

יישובים אין להם ממ"דים, ואין מאיפה להשיג את הכסף, ופתאום הכול הולך לשם עוד הפעם, עם כל  

 הכבוד. 

 

 מיכל, אל תעני.     מר גדי ירקוני: 

 

 ?   אתה רוצה לענות עכשיו, או שאני אמשיך  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

כנס עכשיו לדיון, גם ברשותך, לא אכנס על הדוגמא  אני לא רוצה להי   מר גדי ירקוני: 

שנתת, בגלל שאני חושב שזו דוגמא חשובה, אבל היא לא עומדת, זה לא קשור אחד לשני. אני מאוד 

 קיוויתי, שהטענה הזאת של סילביה לא תעלה פה היום. 

 

 אני...   גב' סילביה גרין: 

 

צה להסביר למה, בגלל שאני מסתכל,  אני לא כועס, אני לא לא, אני רו   מר גדי ירקוני: 

גם אני בתור ראש מועצה, וגם אתם בתור חברי מליאה, אתם רואים כמה אנחנו משקיעים במרחב.  

שם   השקענו  בו,  משתמשים  לא  שבכלל  ספר,  בית  פה  בנינו  אנחנו  שלנו.  הוא  מרחב  איזה  ותראו 

לצע לא  זה  איתנו.  ביחד  בו  משתמשים  לא  הם  שלצערי,  מסביב,  מהחיים  רי, אמתקנים  חלק  זה  בל 

 המשותפים שלנו.  



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 56 
 

 

 אין שיתוף.     דובר:

 

עכשיו,    מר גדי ירקוני:  זה.  אחרי  להעיר,  לכולם  אתן  אני  לי.  תפריעו  אל  רגע,  רגע, 

ובא הזה,  באזור  פרויקטים  בהמון  משקיעים  שם אנחנו  לנו  יש  גם  אנחנו  ועכשיו,  אחרים.  זורים 

קהילה דתית, שאנחנו משקיעים גם שם. ורואים הרבה. מה השקענו אותה, בבריכה במיליון וחצי ₪  

הלוואה.   לא  זו  זה,  את  רושמים  אנחנו  איך  משנה  לא  כסף,  זה  הלוואה,  לא  זו  יישובים?  לשלושה 

 ? זה כלום. מיליון ₪  22מיליון ₪ בתוך פרויקט של  2.5ועכשיו, 

 

 אפשר לעשות משהו יותר צנוע, ו...   גב' סילביה גרין: 

 

 לא, רגע, רגע, רגע,     מר גדי ירקוני: 

 

 יבילים לבית ספר.      דובר:

 

 רגע, זה כלום, תאמיני לי. וגם יבילים לבתי הספר,     מר גדי ירקוני: 

 

 נו?     דובר:

 

ספר אנחנו משקיעים, חבר'ה בואו, אני יבילים לבתי ספר, אבל בבתי ה   מר גדי ירקוני: 

 ממש חושב שלפני שאנחנו נכנסים לדיון הזה,  

 

 אל תכניס את הנושא של היבילים כאן.     גב' מזל ערוסי:

 

 הוא הכניס, לא אני.     מר גדי ירקוני: 
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 אז תעשה הפרדה בין עניין לעניין, עזוב...     גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

על היבילים אנחנו נדבר, עד כמה באמת אנחנו צריכים, בהלימה למה    ב' מזל ערוסי:ג

 שהם נותנים. 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

לבית    גב' מזל ערוסי: אותם  שנשלח  במקום  שם,  ילמדו  שלנו  שהילדים  האפשרויות 

 ספר חדש. 

 

 רגע, אפילו שאת עוזרת לי,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אז    גב' מזל ערוסי:

 

הזה,    מר גדי ירקוני:  הדיון  את  ניקח  בואו  אומר,  אני  רגע.  לי,  עוזרת  שאת  אפילו 

 באמת, כשאנחנו זה כאילו לנו. זה לנו, חבר'ה. זה לנו. אני רואה את זה,  

 

 לנו. שבעה ישובים לנו.   –... לנו. שבעה ישובים   גב' סילביה גרין: 

 

מאוד חשוב, זו יוזמה מאוד מבורכת וחשובה. יחד עם ברור, זה נושא    גב' רונית בן רומנו: 

זאת, חייבים לעשות את ההפרדה ולהבין, שגם נושא הממ"דים הוא נושא סופר חשוב, פשוט נושאים  

 נפרדים, לא... 

 

 חבר'ה, לא, אבל רגע,     מר גדי ירקוני: 
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איתך בנושא של  על זה צריך... גדי, ולעדכן את כולם, שהייתה ישיבה    גב' רונית בן רומנו: 

 הממ"דים ביישובים, להגיד איפה זה עומד, זה ירגיע פה את הרוחות, ו...  

 

 חבר'ה, הלוואי שהיה לי לעדכן משהו שזה מתקדם מאוד מהר.    מר גדי ירקוני: 

 

 הייתה ישיבה, למה רק את היית? סליחה?     דוברת:

 

 ו, כי זו יוזמה שעלתה מול גדי, וזה משה  גב' רונית בן רומנו: 

 

 בואו עכשיו,    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל זה לא עובד ככה, אי אפשר להציג...     דוברת:

 

 הוא צריך לעדכן.    גב' רונית בן רומנו: 

 

פועל בנושא,     מר גדי ירקוני:  חבר'ה, לצערי הממ"דים עוד לא פה. זה שאני כל היום 

 ין זה לבין הדיון הזה. ומדבר על זה, גם מי ששמע ברדיו, זה לא קשור. בואו נפריד ב

 

 אי אפשר לעשות את זה.      דוברת:

 

בין     מר גדי ירקוני:  גם  נפריד.  בואו  בכלל.  דברים  אותם  לא  זה  כסף,  אותו  לא  זה 

דברים אחרים, אני לא רוצה בכלל, אני אמרתי, אני לא רוצה לענות על הדוגמא שהיא העלתה. אבל  

שקיע כספים של המועצה. אני חושב שזה בינתיים, תראו,  אני אומר, בכלל, אנחנו מחויבים גם שם לה

נוכל גם להביא  אני אגיד לכם משהו נוסף. אני מאוד מקווה שבזמן הקרוב, אני עוד אין לי את זה, 

  לשם אולם ספורט. יש שם בתי ספר, 
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 אולי יהיה משם ראש מועצה.   מר אריק דניאל: 

 

 זה אתה תחליט.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אולי תהיו מועצה...    דניאל: מר אריק 

 

 חבר'ה, מה זה קשור? זה שיש שם בתי ספר שאין להם אולם ספורט?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לאט לאט הופכת להיות מועצה...    מר אריק דניאל: 

 

 לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה לא נכון?   מר אריק דניאל: 

 

 ליחה, אני לא... תגיד לי לך, טוב ס   מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, אני...   מר אריק דניאל: 

 

 אריק, אבל יש שם ילדים שצריכים לקבל מענה.     גב' מזל ערוסי:

 

את   גב' מיכל עוזיהו פלג:  ותקיימו  הסוף,  עד  המצגת  את  להציג  לי  תנו  אריק,  מציעה,  אני 

 הדיון בהמשך, בסדר?  

 

מסוימו   מר דודי אלון: שכונות  שיש  בעיר,  כמו  פר זה  קהילתי  מענה  ונותנים  ת, 

 שכונה. 
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אין שום בעיה, אני בסך הכול רציתי לשאול, לפני שאת מתחילה אולי   מר אריק דניאל: 

בפירוט של הפרויקט, למה לא עלה מעולם השיתוף של השלושה יישובים האלה בדיונה, להרחיב את  

 הדיונה, 

 

 אז קודם כל, אז כן עלה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

הדיונה   אריק דניאל: מר  הרי  בדיונה,  יש  בדיונה?  להשקיע  האלה  הכספים  כל  את 

 משרתת כל כך הרבה יישובים. 

 

 אי אפשר, אי אפשר.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה אי אפשר?   מר אריק דניאל: 

 

 אבל הם הביאו את הכסף הזה לעצמם, ריבונו של עולם.   גב' מזל ערוסי:

 

בדיונה, גם היום, ויקרו      שקורים  משותפים  ם, וישנם הרבה דברינכון  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

דיונה לא יכולה להכיל, וזה בסדר.  גם בהמשך, כי זה חלק מעקרונות העבודה. אבל ישנם דברים שה

מיליון ₪ כבר   20חייבת להגיד, הייתה פה הזדמנות, יש פה פרויקט שגויסו אליו כמעט    –ודבר שני  

 יושבים ומחכים,  

 

 נכון, נכון.    ערוסי: גב' מזל

 

מיליון ₪ גויסו בלעדינו. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך רגע, מהפן    19  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 של גיוס הכספים.  
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 זה כמו הילדים שלנו, השאלה אם הם יתנו לנו,     גב' מזל ערוסי:

 

למועצה,  גב' מיכל עוזיהו פלג:  שנתן  ארגון  פה  יש  הכספים,  גיוס  של  למועצה    מהפן  תרם 

באמצעות התורמים הנדיבים שלו, מיליונים בשנים האחרונות, עשרות מיליונים. גם הם, דרך אגב,  

ואומרים   מסתכלים  אמריקאים  כיהודים  מהצד,  בפרספקטיבה  בפרויקט,   –תסתכלו  השקעתי  אני 

ר לא  מליאת אשכול,  כל  כפרויקט שהוא של  זה  רואים את  ק באחד מהיישובים של החלוציות. הם 

ישובי החלוציות, ותיכף אני אראה, תראו את המצגת עצמה, והם בהלם מזה שזה... אני כמובן שלא  

 חשובים לנו.  –הצגנו את זה, אבל הם מצפים לראות שהמועצה, גם בפרויקטים שהם אומרים  

מצפים   ואנחנו  שם,  הדמוגרפית  והצמיחה  החלוציות  ישובי  של  בפריחה  גאים  אנחנו  רואים,  אנחנו 

מאיתנו,  לראו ביקשה  אשכול  האזורית  שהמועצה  בפרויקטים  שמים  שאנחנו  מה  המועצה,  שגם  ת 

 , עשרה אחוז מתוך עלות הפרויקט. 2.5אנחנו מצפים מכם שתשימו 

אני, בפרספקטיבה של מגייסת כספים, שבונה גם קשרים עתידיים עבור המועצה? רואה בזה גם ערך 

וגיה הזאת, ופשוט להסכים על זה, אבל... כי לי זה  אסטרטגי. אני הייתי שמחה לא להעלות את הס

כולנו, זה משאב נהדר שהולך להיות לכל   כולנו, זה הקהילה של  נראה מובן מאליו, זה הילדים של 

המרחב. הדיונה גויסה על ידי ארגון מסוים, אם אתה רוצה לשמוע, ארגון מסוים שהיום הוא מאוד  

 רצות הברית, בסדר? של צפון אמריקה, סליחה. היהודיות של צפון אמאוד חלש, הפדרציות 

הקהילות  בתוך  לעצמם,  פילנתרופיה  יותר  הרבה  משקיעים  הם  תקציבים,  מהם  להשיג  היום, 

היהודיות בארצות הברית, ופחות פה. ולהביא ארגון חיצוני, שיתווסף כפלסטר למבנה שכבר חתום 

אנחנו בקשר עם התורמים המקוריים   עליו ארגון אחר, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו עובדים על זה,

 של הדיונה, גם לזה אנחנו פועלים, כמו שאמרתי. 

 אני אמשיך רק את המצגת, ונמשיך את הדיון אחר כך.

המרכז   של  ההנהלה  הקהילתי.  המרכז  של  שלוחה  הוא   הזה  שהמרכז  ההפעלה,  תפיסת  בעצם, 

ם מושבים, גם דתיים, גם חילוניים, הקהילתי, ההנהלה עדיין, זו הנהלה שמיוצגים בה גם קיבוצים, ג

פה,   והיא ההנהלה שמתווה את המדיניות. חלק מהיושבים  גברים.  נשים,  צעירים,  גם  גם מבוגרים, 

הם חברים בהנהלה. השלוחה נבנית בישוב שלומי, כמו שאמרתי, שזה גם היישוב שהגיוני לשים אותו  

יישוב הגדול ביותר, אני חושבת שאפילו  בחלוציות, את המבנה הזה שם, כי זה ישוב שעתיד להיות ה
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 במועצה.

השלוחה הזאת תהיה התמחות למגזר הדתי, הסוגיה הרגישה שעלתה במחשבה יותר אצלי, והצוות 

הייתה   הקהילתי,  במרכז  אחד    –שלנו  מצד  אנחנו  למתן    –איך  התמחות  שהיא  שלוחה  מייצרים 

 איפה ואיפה.  שירותים לציבור הממלכתי דתי, אבל אנחנו חלילה לא עושים

אומרים   שבעצם  הייתה  שורק,  נחל  או  יבנה,  חבל  כמו  אחרות,  רשויות  עם  שלנו    –וההתייעצות 

ייחודיים של הקהילה, אנחנו אומרים   ניואנסים של צרכים  בואו, אנחנו מגדירים    -במקומות שיש 

 איתכם את תנאי ההפעלה, בסדר?

אומרים   אנחנו  מת  –האם  שלילדים  רוצים  אנחנו  טלפונים 15לגיל    חתאוקיי,  עם  מסתובבים  לא   ,

לניואנסים שהם מדייקים בהם.   נותנת דוגמא מהמוגבלות השכלית שלי,  חכמים. אני מתנצלת, אני 

את   שמכסות  חולצות  עם  צריך  נשים,  גם  גברים,  גם  בסדר?  גופיות,  עם  לבוא  אסור  אומרת,  זאת 

 הכתפיים, בסדר? 

תו רגע, כל ילד יכול להגיע למבנה הזה ולצרוך. גם מהרגע שזו ההחלטה, שככה המבנה יתופעל, מאו

הם, תושבי שלומית, נתנו את העניין שיש חוגים שהם, למשל שלומית, שהם, אני מתנצלת אם הזה,  

  –אל תתפוס אותי בניואנסים, פחות קפדניים ממה שאנחנו מכירים בבני נצרים ונווה, הם אומרים  

 יות בנים ובנות, בסדר? זה בסדר. אנחנו כן רואים חוגים, למשל, שיכולים לה

בנות, זו    –אבל החוג הזה, כולם יוכלו להגיע, ואם ילדים מנווה לא ירצו להגיע לחוג הזה, כי זה בנים  

זכותם. ואם יהיה חוג של בנים, כי גם יש ילדים שהם בנים, שרק בקבוצה של בנים ישתתפו, וירצה  

 להגיע ילד מקיבוץ סופה, הוא יוכל להגיע. 

שאנחנו מחליטים, עם צוות מלווה שתיכף אני אגדיר אותו, מה התנאים של השימוש במבנה,   מהרגע

 הוא פתוח לכל התושבים. 

אני חייבת להגיד גם, אתם יכולים להעלות סוגיות וקושיות קשות. אנחנו יכולים למצוא את המקום  

ר שם בזה? אז בואו, דנה האם דנה אינטרנשיונל תוכל לשי –שבו לא יהיו הסכמות. בואו נלך עד הסוף 

למלא   בשביל  קהל  מספיק  תמשוך  לא  היא  ואם  באולם,  פה  להופיע  גם  יכולה   900אינטרנשיונל 

מקומות, אז יש לנו גם מקומות קטנים יותר שהיא יכולה להיות. לא חייבים ללכת לסוגיות הקשות.  

תם תרתמו, יחד איתנו, ואני חושבת שחובה עלינו לראות, כי רב המחבר על המפריד, ואני מקווה שא

 לרוח הזאת. 
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הזאת,    גב' רונית בן רומנו:  הנקודה  עם  מסכימה  לא  אני  משהו,  להבין  חייבת  אני  מיכל, 

 בממש משהו קטן.  

 

 כן?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

ההפעלה,    גב' רונית בן רומנו:  אלו מקורות  של  המסגרות  את  מראש  נגדיר  לא  אנחנו  אם 

עתידך,    למשל, ילדי  ,שאפשר להפעיל  מצויניםחר במקומות שיש עוד חוגים  אנחנו נמצא את עצמנו מ 

שהם לא יוכלו להשתמש בהם, כי לא יתאים שמישהי תבוא עם גופיה או עם זה, אני לא מקבלת את 

 זה. 

 

 רונית,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 יא משותפת.  מבחינתנו חייבים להגדיר גם זמנים וימים, לפעילות שה  גב' רונית בן רומנו: 

 

מילדי   גב' מיכל עוזיהו פלג:  שרבע  מהעובדה  נתעלם  לא  בואי  אבל  להגדיר.  נוכל  נוכל, 

המועצה היום חיים שם, והיום אני לא יודעת, אין בכלל מתקנים שם, כי אנחנו מפעילים חוגים היום.  

ג'ודו בשלומית,    אנחנו מפעילים, הקונסרבטוריון, למשל, פועל בתוך בתים פרטיים בנווה. יש לי חוגי

 באיזה כוך שאנחנו מושכים כל פעם מזרונים ממקום למקום.  

 

אומרת    גב' רונית בן רומנו:  רק  אני  מבורכת.  סופר  היא  היוזמה  זה,  על  ויכוח  לי  אין 

שבעקרונות ההפעלה, אנחנו כמליאה, חייבים להגדיר מראש את זה, שיהיה את הפתח הזה. אין שום  

ע לחוג במועצה האזורית אשכול, כשהוא יכול לקבל את המענה שני מטרים  סיבה שילד מאבשלום, יגי

 מהבית. 

 

 נכון.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 ולכן, זה חייב להיות...    גב' רונית בן רומנו: 

 

אמנויות    גב' מיכל עוזיהו פלג:  כמו  מחול,  כמו  חוגים,  מתקיימים  בדיונה  היום  רונית, 

ה. דרך אגב, בחוג הרובוטיקה ובדיונה, משתתפים ילדי החלוציות  לחימה, כמו דרמה, כמו רובוטיק

 וילדים מחבל שלום ביחד.  

 

 מצוין.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בכיתות ד, ה, ו.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מצוין.   גב' רונית בן רומנו: 

 

למ  גב' מיכל עוזיהו פלג:  הזמן  כל  נלך  אנחנו  שאם  חושבת  אני  אבל  יש.  נהדר,  את זה  צוא 

נוכל להתקדם גם למקומות של ההסכמה, ויש הרבה  המקומות הקונפליקטיביים, אנחנו בחיים לא 

 יותר הסכמות על הפרדות. 

 

אני סופר בעד כל זה, אני רק אומרת, שיותר ברור מראש, גם לחבר'ה    גב' רונית בן רומנו: 

יזשהו אולם, לטובת ילדי שקובעים את עקרונות ההפעלה. כי אם יהיה מצב שנרצה להשתמש שם בא

 עתידך, לא יכול להיות שזה לא יתאפשר.  

 

 אני לא חושבת שזה הכיוון.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אני רק אומרת.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני מסכימה איתך.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 זה צריך להיות ברור.    גב' רונית בן רומנו: 

 

שלב,  והמ  גב' מיכל עוזיהו פלג:  בכל  ההפעלה,  מודל  את  תראו  גם  אתם  תיכף,  יכולה  ועצה 

יותר    –להגיד   הרבה  הוא  המבנה,  של  התפעול  לתפעל.  ממשיך  לא  אני  לי,  מתאים  לא  סליחה, 

 משמעותי, ותיכף נגיע לזה, בסדר? אוקיי. 

מוביל   צוות  בסדר?  מוביל,  צוות  של  הרכבה  על  שחשבנו  המודל  מה  על  לדבר  קצת  הציבורי,  הצוות 

קודם כל, אני אוביל אותו, יהיו שני נציגים מהיישוב שלומית, שהוא גם היישוב הגדול, וגם היישוב ש

היו   על הרבה מאוד משאבים, שהם  ויתרו  להבין, אפרופו התקצוב של המבנה הזה,  שלומית, חשוב 

 אמורים לקבל מהחטיבה להתיישבות, ומשרדים ממשלתיים. 

 

 וטף עזה הם שמו שם, למועדון.  כל הפרויקט של ע   מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כל הפרויקט של ארבעה מיליון ₪.    מר גדי ירקוני: 

 

יש    4  גב' מיכל עוזיהו פלג:  לנו היום,  לו. אין  וזה בעצם גם משאב שהם צמאים  מיליון ₪, 

לפעילוי להפעלה,  לנו מקום  ואין  בתינוקות  הומים  ילדים, בתים  כבר  אין מספיק לנו  קהילתיות,  ות 

 מקום. 

שני נציגים משלומית, אחד מנווה, אחד מבני נצרים, נציג ציבור אחד שייבחר בקול קורא, ונציג אחד 

המנהל הקהילתי.  המרכז  של  ארבע  /מההנהלה  לפחות  יתקיימו  הישיבות,  בכל  כמובן  ישתתפו  ת 

התפעול, כשהכול כפוף, כמובן,    ישיבות בשנה, בשביל לנהל, להגדיר את הדברים, לתת את מדיניות 

 למדיניות ההנהלה של המרכז הקהילתי. 

המתקנים שמתוכננים, תיכף אני אראה לכם קצת ויזואל של זה, גם ספריה שתהיה שם, כי היא יותר  

קטנה מהספרייה שבדיונה, אבל חשוב להראות שתהיה שם ספריה, ג'ימבורי גם, לא מאוד גדול, אבל  
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נ מענה  שייתן  של  ג'ימבורי  אודיטוריום  קפיטריה,   450קודתי.  כושר,  חדר  סייבר,  חדר  מקומות, 

מעניין  שבעצם את הבריכה, לשמחתנו, הצלחנו לשכנע לרדת  כ  -סטודיו להתעמלות, חדר רב תכליתי  

באירועים   עבודה,  למתחם  בבוקר  להיות  יכול  ל...  ישמש  שבאמת  חדר  וזה  המקורה,  הבריכה 

 ים של הרבה אנשים, אירועים. קהילתיים, אפשרות לקיים שם מפגש

קונסרבטוריון שיהיה במרתף בשלב ראשון, זה פרויקט שגם יש לו שלב שני, שעוד בהמשך יעבדו על 

גיוס משאבים, אבל כרגע בקומת המרתף יהיה הקונסרבטוריון וחדרי אומנות, מועדון נוער, במרתף  

 השני.

ליישובים, לא בתחום הנוער,    As isם,  התקצוב השוטף, בעצם אנחנו היום תקציבים שאנחנו מעבירי

כי בתחום הנוער עדיין יש בעיקר תקציב פעילות של תנועות נוער ועשייה כזאת, אבל תחום החוגים,  

 בעצם, אנחנו נשתמש בתקציב הזה לתפעל את המקום.

אלף בשנה, שזו    250לאחזקה, כמו במבנים אחרים, בסדר הגודל הזה במועצה, יוקצו תקציבים של  

ת שאנחנו  ה, ופעילויות שוטפות, יתוקצבו כמו שאנחנו מקיימים היום. הרבה מאוד מהפעילויוהערכ

 מייצרים הן פעילויות שמחזירות את עצמן, והן מאפשרות לנו להשקיע בחזרה, כל הזמן, בקהילה. 

קצת מראה של... זו מבואת הכניסה, חדר הכושר שאמור להיפתח שם, האודיטוריום הגדול שהולך  

 . 450שם של להיות 

מיליון. מבחינת    22.5אז כמו שאתם יכולים לראות, עלות הפרויקט היא    –קצת על הנושא התקציבי  

ארצות הברית, יש לנו כמעט שבעה מיליון ₪, שכבר שולמו לסיום השלד, לא הכול    JNF-המקורות, מ

עוד   יש  מ 4.5בעצם,  עוד   ,-JNFשבעצ התקציבים  שזה  להתיישבות,  החטיבה  את  שם  יש  היישוב  ,  ם 

שתאשרו   שמחים  היינו  אנחנו  מסוימת.  תוספת  עם  לפה,  אותם  ותיעל  קיבל,  מיליון   2.5שלומית 

השתתפות מועצה, בעלות הקמת המבנה, ואנחנו מקווים שהפער, או שהיישובים יתנו לנו ערבות על  

לזה, מעבר  יתחייבו  להיות,  יכול  שקק"ל  מקווים  שאנחנו  או  רואים,  אנחנו  אם  הפער,  מה   השלמת 

 שיאפשר לנו קצת יותר מרווח נשימה. זה תקציב שכולל את ההצטיידות, וממש עד לפתיחת המקום.  

 

והמבנה יקום, ופתאום   2.5סליחה, לא ייווצר מצב שבו, אחרי שנאשר     גב' מזל ערוסי:

 אנחנו תקועים, ואולי נוסיף עוד חצי, או אחד, איך אנחנו? זאת שאלה ראשונה.   –תבואו ותגידו 
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 רגע!    מר גדי ירקוני: 

 

בדף     גב' מזל ערוסי: זה  על  שדיברת  להיות  יכול  שנייה,  שאלה  ראשונה.  שאלה  זאת 

  הקודם של המצגת, לתחזק מבנה כזה, עם כל הפעילויות, זה הרי תקציב שוטף עצום.

 

 . 250זה     דובר:

 

 . 250זה לא     דוברת:

 

   לא, זו האחזקה עצמה.  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 רגע, רגע, היא תפרט, היא תיכף תפרט, אני אשאיר לך את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

השאלה איך אתם מתקדמים? יש לכם אפשרויות לשלם? יש להם, מה    גב' מזל ערוסי:

 ש...

 

אני אשאיר למיכל  את החלק השני של השאלה, את החלק הראשון    מר גדי ירקוני: 

הנושא חבר'ה,  לענות.  רוצה  עם   אני  איתי,  שנה,  לחצי  קרוב  כבר  חזור,  הלוך  הולך  איתי,  כבר  הזה 

 מיכל, עם החבר'ה מהחלוציות, על מנת לבדוק את המספרים האלה טוב טוב.  

קשה    100, אתם יודעים,  90%-אנחנו רצינו, לא הסכמתי להביא את זה הנה, עד שלא נהיה בטוחים ב

   ,90-לי להגיד, ב

 

 מיליון ₪.   2.5זה  10%  מר עופר מימון: 

 

  מה?   מר גדי ירקוני: 
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 מיליון ₪.   2.5זה  10%  מר עופר מימון: 

 

ב   מר גדי ירקוני:  בסדר,  עכשיו,  95%  -בסדר,  לך  יסתדר  לא  זה  אז  אוקיי?   ,

ואת  זה,  את  לבדוק  מהעסק  לא  אובייקטיבי,  מקצוע  לאיש  גם  ונתנו  מדויקים,  הם  שהמספרים 

רק את השלב הראשון. אז אני אומר, בוודאות מאוד גבוהה,   השינויים שעושים במבנה, בגלל שעושים

בעולם,   אחראי  הכי  להיות  מנסה  אני  האלה,  המילים  את  אומר  וכשאני  פעם,  עוד  שלנו,  שההערכה 

 שהכסף יספיק. 

מיליון ₪, בדיוק בגלל מה ששאלת, שהדבר שהכי מפחיד    2.5-בנוסף לזה, אנחנו לפני שאני אתן את ה

שמו כל   JNF-, אחרי ש2.5מיליון, אחרי ששמנו    4ות פיל לבן עומד, שחסרים לו אותנו, את כולם, לרא

כך הרבה, היישובים החזקים, שזה נווה ובני נצרים, יתנו לנו ערבות, למועצה, שכל הכסף שחסר, הם  

 יתנו אם יהיה חסר. 

נעשו פה בדיקות קדחתניות, כתבי כמויות חדשים עוד פעם, לא רואה, אני אומר  , להיות  אני אומר 

ארצות הברית עליי,    JNF  -מאוד בטוחים. ואני אומר לכם, היה לחץ אדיר, מיכל לא אמרה את זה מ

פרויקט של   בגלל שלתקוע  הזה,  לנו עם היחסים  JNFאישית, שנעביר את הכסף  לא  לא פשוט.  זה   ,

ר את הטובים שיש לנו איתם, ולא עם זה שאנחנו כאילו לא מעבירים את הכסף. לא הסכמנו להעבי

הכסף, עד שלא נהיה קשורים, סגורים על הנושא התקציבי, וגם שמיכל תבנה יחד איתם, מפני שהיא 

 בנתה את כל המבנה פה של צורת העבודה המשותפת.

אני רוצה להגיד לכם משהו נוסף, שאני מתלבט עשר פעמים, אני חושב שזה יקפיץ חלק מהאנשים, 

   אז אני מתלבט,

 

 אז אולי לא? אז אולי לא?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא, לא, לא הכול על השולחן.     דוברת:

 

יכול     מר גדי ירקוני:  לא  אני  אגיד,  אני  שתראו,  משהו  לכם  אגיד  אני  לא,  לא,  לא, 

מוסר,   אחד  לאף  פה  להטיף  מנסה  לא  ואני  פה  יושב  שאני  משהו,  לכם  להגיד  רוצה  אני  להתאפק. 
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להג רוצה  אני  אבל  כמוני.  פה  הילדים  כולכם  אם  להגיד,  פה  התחלנו  שקט,  יהיה  גם  שאני  לכם,  יד 

יהיה   יוכלו להגיע לשם. אני חושב שאם בסוף, אחרי כל הניסיונות  יוכלו להגיע לשם, לא  החילונים 

קשה, והילדים שלנו יעדיפו לא ללכת לשם, אני חושב שהמועצה האזורית אשכול, אנחנו, המליאה,  

כל   אחרי  האלה,  ליישובים  המירכאות  מחויבת  של  פה,  בפרויקטים  ששמנו  כספים  הרבה  כך 

 מיליון ₪, זה לא כסף גדול. 2.5"חילונים" אל תתפסו אותי בזה, של כל אלה שגרים במרכז, 

 

 להוסיף משהו חשוב, לפני שאתם אומרים, ואני רוצה   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 הייתי חייב להגיד, אני...     מר גדי ירקוני: 

 

 ארצות הברית,  JNFאני רוצה כן להגיד לכם משהו,   הו פלג: גב' מיכל עוזי

 

   את מתקנת עכשיו?   מר גדי ירקוני: 

 

הזאת.    גב' מיכל עוזיהו פלג:  מהבחינה  שתראו  רוצה  אני  אבל  מתקנת,  לא  אני    JNFלא, 

הציפייה    –ארצות הברית, בחוזה שלהם, וקראתי את הסעיף הזה ממש לא מזמן, עם שלומית כתוב  

ורם שהמקום הזה פתוח לכולם. ואם זה לא יהיה מקום שיאפשר לכולם להשתמש, זה הפרת  של הת

 . JNFחוזה מבחינת 

 

 ואז מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 האמירה היא מאוד מאוד ברורה, חד משמעית.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אז תהיה הפרת חוזה, ו?      דוברת:

 

אגיד לך ככה, את יכולה לסייר קצת בחלוציות, אני    תשמעי, בואי אני   גב' מיכל עוזיהו פלג: 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 70 
 

מופיע שם, מעל כל קיר רענן, בסדר? הם    JNFמניחה שאת מסיירת מדי פעם. את יכולה לראות כמה  

לא ירצו להסתבך. לא שאני חושדת, אני באמת יש בי אמונה, אני מכירה את האנשים שאני עובדת 

כוונותי טוהר  מה  יודעת  אני  יום,  ביום  ופערים  איתם  פערים  בינינו  יש  איפה  גם  יודעת  ואני  הם, 

 מהותיים.

מותאמות, זה בסדר. אבל הפעילות  בדבר הזה, אני לא חוששת. יכול להיות שיהיו פעילויות שלא יהיו  

תהיה פתוחה לכולם. אם, מן הסתם, היישוב שלומית יעשה אירוע, מתאים ליישובי שלומית, אין מה  

 ? לשאלתך, מזל. לעשות, אין מה להזמין, בסדר

מיליון   5התפעול, המודל התפעולי, גם היום, של המרכז הקהילתי, מי שזוכר את הדו"חות הכספיים,  

של   מחזור  מתוך  לנו    ₪15,  שהיה  הוא  2019-במיליון  מהעניין  חלק  ממשתתפים.  הכנסות  הוא   ,

בגלל מיעוט ממשת פותחים,  לא  אנחנו  פעילויות שלפעמים  וישנן  ושלא  הכנסות ממשתתפים.  תפים, 

 מחזיר את עצמו, ושל פרויקט גירעוני, אין מה לעשות.

אחד   וזה  הזה,  המבנה  את  לתחזק  אירועים, בשביל  השוטפת,  הפעילות  שם,  שציינתי  מהסעיפים 

תרבות גם ככה, אנחנו משקיעים בתרבות גם שמותאמת להם וגם לא, יהיה לי עוד מקום לייצר את  

בות. בדרך כלל, את אחת מהמשתתפות הקבועות שלנו בכל  התרבות. גם ככה אנחנו משקיעים בתר

וזה בסדר   להם,  לא מותאמות  יש פעילויות שממש  וגם.  גם  לגמרי  הן מתאימות  פעילויות,  יש  הזה, 

 גמור. אבל כל הפעילויות שאנחנו מייצרים, מוזמנים כולם. 

 

 שלך כתוב הערכה. בדף הטיוטה   גב' מזל ערוסי:

 

 ...  בל לא הסברתא לא,   מר גדי ירקוני: 

 

לא, הסברתי את זה שזה מושתת על הכנסות ממשתתפים, חלקם גם    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 ברווחים שאנחנו מקבלים ממשתתפים, שיאפשרו לנו לתת את אותם שירותים בקהילה. 

 

 זה רק האחזקה של המבנה.    מר גדי ירקוני: 
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שלך,   גב' מזל ערוסי: ההפעלה  בטיוטת  כותבת  גם   כשאת  היא  הכוונה  הרחב,  לקהל 

 לאנשי החלוציות וגם למועצה. 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 בספרייה, אני אוכל ללכת להחליף ספר.   למשל,   גב' מזל ערוסי:

 

 בוודאי.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כן, בטח.    מר גדי ירקוני: 

 

את  גב' מיכל עוזיהו פלג:  להביא  תוכלי  הג'ימבורי,  משמעית,  לג'ימבורי.   חד  שלך  הנכדים 

 כן, חד משמעית. שנייה, סליחה, רוויטל, ונעמי את גם רצית לשאול? 

 

 כן.    גב' נעמי סלע:

 

 אז...   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

אחד, בהתייחס למה שמזל אמרה על התחזוק השוטף,   –כמה דברים   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

בסיפור של ביכורים, שגם שם היה מבנה קיים, ובסוף   לשים לב לסעיף הזה, לא מזמן נתקלנו בעצם

מאוד   שהיא  שאלה  זו  מצב,  זה  אז  שוטפות.  בעלויות  לעמוד  הצלחנו  שלא  בעצם,  ניהול,  על  נפל  זה 

 במקום, היא מאוד ריאלית, 

 

 חד משמעית.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

תיק : רוויטל דג'אווי בן יעקב ולעשות  בחשבון,  אותה  לקחת  צריך  ולמידה  סופר  טעויות  ון 
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 מהעניין. אז זה משהו שצריך להתייחס אליו, כי פה העלויות יהיו הרבה יותר גדולות. 

 

 לא, זה כמו מרכז המוסיקה,    מר גדי ירקוני: 

 

 רק לתשומת ליבנו,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כזה.     מר גדי ירקוני:  משהו  המוסיקה,  מרכז  כמו  זה  שתבינו,  רוויטל,  רגע.  מה  לא, 

 בחשבון, שזה בין אולם ספורט למרכז מוסיקה, עם קצת יותר עלויות לקחנו.   שאנחנו לוקחים

 

עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד למיכל, בעניין של המחויבות שלנו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

מה  אל מול ההשקעה שלהם. אני יכולה להבין את הרעיון שהוא נכון, מצד שני, על פניו, לפי    JNF-ל

מיליון ₪, ולצפות מאיתנו לשלם עשרה   100-שאת אומרת, הם יכולים גם להביא איזשהו פרויקט ב

 שקלים, כי מן הראוי שאת העשרה מיליון יהיה להחזיר. עד איפה יש לנו שליטה בכלל?  מיליון

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

  בכמה מצפים מאיתנו לתת, או להחזיר. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

החוק    גב' מיכל עוזיהו פלג:  לא  זה  כספים,  גיוס  זה  כי  ותמרון,  יצירתיות  נדרשת  פה  אז 

 היבש, בסדר?  

 

 בסדר, פה השלד כבר קיים הרי, נכון?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עם אנשים, זה אנחנו, ארצות הברית בשנים האחרונות  יש דינאמיקות    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 הרחבות ביישוב. עזרו לנו בבנייה פה של החוסן, של מדינת חוסן, עזרו לנו בפיתוח, 
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 אין בעיה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 של כיבוי שריפות,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כולם מבינים,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ב  גב' מיכל עוזיהו פלג:  שנבנה  החדש  המבנה  הם   3-של  הזה,  המבנה  למשל,  דולר.  מיליון 

אנחנו נשים, ואת תשימו מאצ'ינג. הבאנו את זה פה למליאה, היה דיון במליאות   –באו אלינו ואמרו  

 הקודמות, קיבלו את זה בסופו של דבר, 

 

 על זה? על הפרויקט הזה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא, אני מדברת על זה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

גדי    כל עוזיהו פלג: גב' מי של  כניסתו  בכלל  לפני  תוכנן  הוא  הזה,  שבפרויקט  מודה,  אני 

לתפקיד. בואו, אנחנו שמים את זה הכי על השולחן, אבל זה פרויקט שהוא, לתפיסת, כמנהלת מרכז 

 קהילתי, משאב נהדר לכל קהילת אשכול. תבקשי ממנו לשים עשרה אחוז השתתפות. 

 

 נכון, בסדר, אבל אני מדברת על הרעיון. רעיונית,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רוויטל, את צודקת. אנחנו יודעים להגיד להם גם לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 פחות, אולי אנחנו קצת...  אולי קצת לא, לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 אז מיכל אמרה לך, זאת דינאמיקה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לזה אבל, מיכל?למה את מתייחסת     דובר:

 

 לא כל כך נראה לי,     גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא למבנה הזה, היא מדברת כללי.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, באופן רעיוני, לפרויקטים עתידיים, זה עניין של...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ני, המלצה  אפשר. אני פה נדרשת לחשוב מה חכם ומה צודק, א  –א'    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

בגלל   רק  לא  פה משהו סביר, אבל  חושבת שיש  אני  בגיוס כספים,  כמי שגם מתעסקת  שלי אליכם, 

, אלא גם בגלל שאני חושבת כמנהלת של מרכז קהילתי, שזה לגמרי סביר להשקיע  JNF-מחויבות ל

 כרשות במבנה ציבורי, שהוא חיוני במרחב הזה.  

 

 גם בהתעלם מהתנאי הזה,    מר יובל בר:

 

 בדיוק.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

אני מסכימה, אני מסכימה ואני בעד. שוב, זה לא בהתייחס לפרויקט   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 יפי הזה,  הספצ

 

 לא, היא דיברה על מבנים אחרים, מיכל.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לרעיון הכללי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 סכימה איתך.  אני מ  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אני מסכימה שזה חיוני, ואני בעד.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

העליתם אותה פעם ראשונה, אני חייב להגיד מיכל, שנייה. זו טענה ש  מר ידידיה הוכמן: 

 שזה קצת מוזר לי. אין פה סחיטה של המועצה, אומרים, 

 

 לא, לא זה מה שהיא אמרה,    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה, גדי, אני רוצה...    וכמן: מר ידידיה ה

 

 אתה לוקח את זה...    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 היא לא אמרה את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה לוקח את זה למקומות שהם לא שם.  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אתה יודע מה היא אמרה?    מר גדי ירקוני: 

 

ש  מר ידידיה הוכמן:  זו  שלה,  השאלה  את  מבין  אני אני  שאלה,  שהיא  מה  מעולה  אלה 

 חושב שזה לא...  

 

 פרשנינו לענייני רוויטל.      דובר:

 

דתיים   מר ידידיה הוכמן:  בין  שוני  יש  שלהם,  לפעילות  קהילתי  מרכז  או  מתנ"ס,   ...

 לחילונים, זה הדבר, צריך לדבר עליו. אפשר לחבר כמה אפשר, כל השאר לא מגיע. 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 76 
 

 

, הוא חשב שמה שהעליתי בסוגיה הזאת, בכלל לא נכון להעלות בסדר  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 ... ואני מקבלת את זה, בסדר? נעמי, כן?  

 

זה    גב' נעמי סלע: כי  ידידיה,  ידי  על  עכשיו  כאן  שנאמר  למה  אתייחס  לא  אני  טוב, 

 לא, 

 

 את זה.  זה בסדר, זו ביקורת, נעמי, כלפי זה שאני הייתי צריכה להגיד   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

אני שמעתי    גב' נעמי סלע: ככה  ידידיה, שקצת  ידי  על  אבל המשפט הקודם שנאמר 

זאת אומרת,   כל ההתנהלות,  זאת אומרת,  ומתן.  כאן אפילו משא  היה  של   JNFאותו, שלא  הייתה 

 החבר'ה המובילים בחלוציות. 

 

 נכון.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 הייתה שם בשלבים האלה בכלל.  אוקיי, אז המועצה לא   גב' נעמי סלע:

 

 בשלבים הראשונים,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

, כרגע, כאיזשהו... זה בסדר, מיכל יכולה לענות As isקיבלנו את זה,     גב' נעמי סלע:

 לי, זה בסדר. אני עוד לא חיפשתי תשובה, עוד לא הייתה שאלה. 

 יים בפועל, זאת אומרת, שלד,  עכשיו, המבנה כבר ק

 

 עדיין לא, הוא בבנייה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 הוא בבנייה.     גב' נעמי סלע:

 

 זה חומה ומגדל כזה.      דובר:

 

וצריך     גב' נעמי סלע: ברירה  אין  כי  הזה,  הכסף  את  שמים  שאנחנו  או  אז  בדיוק. 

, או שאנחנו צריכים לקבוע איזושהי מדיניות להשלים אותו, כי זה משהו, זו עובדה שהיא כבר קיימת

סילביה,   מחר,  משהו.  ועושים  כספים  לגיוס  פונים  שהם  החליטו  מהחלוציות  החברה  היום,  עכשיו. 

יפנו ל ויציבו עובדה למועצה האזורית JNF -החבר'ה של...  גיוס כספים,  עם  כן  גם  ויבואו  , סליחה, 

 אשכול, ו... 

 

ס  גב' מיכל עוזיהו פלג:  שאני  אגב,  כמו  אליהם  אתחבר  אני  קשרים,  לי  תביאי  אם  חטיין, 

 מתחברת... 

 

 מיכל, אחד.    גב' נעמי סלע:

 

 כן?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 עכשיו אני מגיעה לעניין, לפאנץ'.    גב' נעמי סלע:

 

 כן?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

מור להיות, אנחנו זה לא אמור להיות משהו שמגיע מהתושבים, זה א   גב' נעמי סלע:

באחריות מועצה. כולנו תחת מטריה של מועצה, לא יכול להיות שיישוב כזה או אחר, אני לא נכנסת  

לגייס  ילך  פרויקט,  איזשהו  לעשות  לעצמו  יחליט  יישוב  שכל  להיות  יכול  לא  יישוב,  מאיזה  עכשיו 

 כספים, יבנה, יקים, יעשה, ויבוא עם איזשהו משהו מוגמר למועצה,  
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 אוקיי.   מיכל עוזיהו פלג: גב' 

 

 שלמו עכשיו את המאצ'ינג, כי אין ברירה.     גב' נעמי סלע:

 

יישוב     גב' מזל ערוסי: בכל  מקבלים  והיו  הלוואי  אנשים?  של  יוזמה  לדכא  מה?  אז 

 אנשים ש... 

 

 נכון.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 בלי שהמועצה...  היום הכול מסונכרן, היום לא יקום דבר כזה,   מר דודי אלון:

 

... שיש משמעות לכל דבר, יש משמעויות. הדברים, לא סתם העליתי     גב' נעמי סלע:

 אותם. 

 

 אוקיי.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

הוסבר    גב' נעמי סלע: זה  ההנהלה,  שבישיבת  לי,  חרה  שקצת  משהו  נוסף,  דבר 

ים את המתנ"ס. אחר כך, בדיעבד, כאיזושהי תוכנית עתידית. זאת אומרת, אם כן או לא בכלל להק

 מיליון.  2.5-הבנו שכבר קיים שלד, וזה רק השיפוץ האחרון של ה 

 

 אני חושבת שהמצגת הזו,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

כשהמבנה    גב' נעמי סלע: כרגע,  אותה  מסבירה  שאת  כמו  הוסברה  לא  הזו  המצגת 

 כבר קיים. 
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 הבהרתי. בסדר, אני שמחה ש  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

דבר נוסף שגם חשוב לי, המבנה בבעלות מי? באחריות מי? רווחים של     גב' נעמי סלע:

יכולים להגיד   זה מבנה שלי בבעלות שלי, עם כל הכבוד לגברת    –מי? זאת אומרת, מחר היישובים 

 מיכל מהמתנ"ס,  

 

 מרכז קהילתי, כן?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

יהיו  מובילת המרכ   גב' נעמי סלע: ז הקהילתי, זה שלי. אני הריבון, אני אקבע מהם 

 התנאים לאיזה חוגים יהיו, מי הקהל שיהיה, מה יכנס לכאן, מה לא יכנס לכאן. 

 

 נכון, אני מבינה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אתם מבינים שזה בעייתי.     גב' נעמי סלע:

 

 לא, אני אגיד לך למה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אוקיי.    י סלע:גב' נעמ

 

יותר    –אני אגיד לך למה. א'    גב' מיכל עוזיהו פלג:  לאמירות שלך בהתחלה, הלוואי שיהיו 

 יוזמות מהשטח לגיוס משאבים. ואנחנו, נתחבר אליהם הראשונים, באמת.  

 

 המועצה מספיק איתנה בשביל...    גב' נעמי סלע:

 

 , תביאי לי רגע.  לא, לא, מיכל, התשובה לא טובה   מר גדי ירקוני: 
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 לא יודעת, גדי נראה לי יענה על השאלה,    גב' נעמי סלע:

 

מ    דוברת: נבקש  של    JNF   20-אולי  מאצ'ינג  ונעשה  לממ"דים,    2.5מיליון 

 מיליון? 

 

ביקשתי     מר גדי ירקוני:  זה  בגלל  להסביר.  רגע  לי  תנו  הבנה,  אי  פה  שיש  חושב  אני 

רגע,  יוחד, ואני תיכף אסביר. אני אתן דווקא את יבול כדוגמא,  לענות על השאלה הזאת. זה מקרה מ

 יש את יבול כדוגמא, לקחו, בנו מועדון. תנו לי. 

למליאה   באנו  לא  להם.  לעזור  יכולים  אנחנו  אם  שאלו  למועצה,  באו  הם  כסף,  הזמן  כל  להם  חסר 

צריכים    –אחר. א'    , אוקיי? פה זה דברJNFאנחנו רוצים, אפילו אם זו הייתה תרומה של    –ואמרנו  

לקחת בחשבון, שפרויקטים כאלה כבר לא יכולים לקרות, כמו שהם קרו. הם יקרו, בדרך כלל, הפוך.  

 הם אחרים לגמרי. JNFלפני שהם יתחילו, כבר באים אלינו, מפני שהיום הקשרים שלנו, עם 

ועכ  –ב'   זה לא באו  ואני רוצה להסביר למה.  ומיוחד,  לנו  הנושא פה הוא מקרה בודד    –שיו אמרנו 

אנחנו לא שמים את הכסף. אני חושב שמועצה –אתם חייבים לשים את הכסף, כי יכולנו גם להגיד  

אז לא נשים אותו,   –אזורית אשכול, מחויבת לשים שם את הכסף. עמדתי, אתם יכולים להגיד לא  

 אבל אני אגיד למה.  

וזו גם תשובה לחלק השני של השאלה ש לך, שהם כן, יש להם מתנהגים, יש  יש פה יישובים, שהם, 

עם   להיות  צריכים  אנחנו  אחר.  חיים  אורח  אבל  המילה,  זו  מתנהגים  אם  יודע  לא  מתנהגים,  להם, 

 כולם, ולראות איך כל הילדים שלנו יכולים... 

יכול להיות, שאם זה יגיע, וזה אני אמרתי פה קודם, ואני חוזר על זה, שאם אחרי שנגמור ונעשה שנת  

ו יכול להיות שנבוא הנה הפעלה,  נראה שאנחנו לא תורמים, שאנחנו רק מפריעים לפעילות שם, אז 

, או אתם תחליטו אם  250-חבר'ה, עשינו, אנחנו חושבים שצריכים להפסיק את התמיכה של ה  –ונגיד  

הזה   המקום  את  משאירים  ואנחנו  שם,  מהפעילות  יוצא  אשכול  של  הקהילתי  המרכז  להמשיך,  כן 

 ביל החוגים לילדים שלהם, ובשביל המבוגרים שלהם.ליישובים, בש

שם   שאנחנו    2000יש  משנה,  לא  באזור,  היישובים  בשלושת  יודע,  לא  אני  תושבים,  כמה  תושבים? 

שאנחנו   מה  וזה  נירים,  בקיבוץ  לילדים  כמו  לפעילויות,  אפשרות  להם  לתת  מחויבים  מועצה  בתור 
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 עכשיו עושים.

, שאנחנו עושים פעילות משותפת.  JNFלהגיע איתם לזה, וגם עם  ויצא טוב, שבעצם, אנחנו הצלחנו  

לוקחים את זה. אני חשבתי שזה מאוד חשוב שזה יהיה בידיים של המועצה, המבנה הזה. גם  אנחנו  

העלות שלו, אחרי זה, התפעולית, וגם הפעילות תוכל להיות יחד עם המרכז הקהילתי, וגם אם יהיה  

יוכלו מקווה,  מאוד  אני  מישובים   אפשרי,  בנות  וגם  בנים  גם  ג'ודו,  או  מוסיקה  שיעורי  לשם  לבוא 

 חילוניים.

היא   אם  טוב,  מזל  לי  תגידו  מתגייסת,  שמחר  שלי,  הבת  שאם  מעריך  אני  פה,  לכם  אגיד  אני  אבל 

הייתה באה עם גופייה לשם, זה לא נורמאלי. אבל אם היא תלך עם גופייה פה במועצה, זה נורמאלי. 

 אנחנו צריכים להבין, לקבל,  ואת הדברים האלה 

 

 אבל על זה אנחנו לא מתווכחים, גדי.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל זו בדיוק כל הסוגיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זו לא הסוגיה.     גב' נעמי סלע:

 

 אז אני רוצה, רגע,     מר גדי ירקוני: 

 

 הסוגיה זה איך מגלגלים דברים.    גב' נעמי סלע:

 

 בואי, תני למישהו אחר.    : מר אריק דניאל

 

 אז אני אגיד לך איך מגלגלים, מיכל אמרה את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז קדימה אריק, קדימה.     גב' נעמי סלע:
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באו    מר גדי ירקוני:  תקופתי.  לפני  היה  זה  בהתחלה,  זה  את  אמרה  מיכל  רגע,  רגע, 

עם   שם  היישוב  של  נהדרת  את  JNFביוזמה  ראיתי  וכשאני  אמרתי  ,  אני  זה,  את  לי  והציגו   –זה, 

חבר'ה, אני רוצה לראות איך המועצה מתחברת לזה, לא חשבתי בכלל על כסף, לא ידעתי שחסר כסף. 

שהיא  שלה,  הקודם  בכובע  שם  איתי  הייתה  שמיכל  לפני  היה  זה  מועצה,  בתור  שאנחנו,  כשחשבתי 

טוב יותר  אותו  אבל  טוב,  עושה  היא  זה  את  גם  טוב,  יותר  ואמרתי  עשתה  כזה    –,  שדבר  רוצה  אני 

שהולך להיות במועצה האזורית אשכול, המועצה לא תהיה מנותקת ממנו, וזה מה שמוביל אותי פה. 

כשבאים   ירצו    JNFהיום,  שהם  יישוב  יהיה  זה  אם  גם  חדש,  ₪   2.5לפרויקט  מיליון  ארבעה  או 

 בוא לנו בדיעבד, מהמועצה, הם יהיו צריכים לבוא מראש, להציג לנו את הפרויקט, לא ל

 

 כי הם לא הכירו את המועצה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

, עד שמיכל התחילה לעבוד פה, לא ידעו.  JNFהם לא הכירו. חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

כביש   על  נסעו  הם  אשכול.  האזורית  למועצה  קשורות  שהחלוציות  ידעו  לא  הם  יודע,    232אתה 

 והמשיכו ישר.  

 

את    פלג: גב' מיכל עוזיהו  גייס  שהוא  פנומן,  באמת  הוא  הרוש,  ידידיה  יש  הייתי,  אני  לא, 

לחו"ל, פעם  נסעתי איתו  פה,  ב  הכספים  מותג  זה  לו, באמת, חלוצה    JNF -מיסטר חלוצה קוראים 

 ארצות הברית.  

 

 הוא המציא מותג.      דובר:

 

 . לשמחתנו, גם אשכול הפך להיות מותג, חד משמעית  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ... אישור להקמה של היישובים.    מר דודי אלון:
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מיליון    מר אילן אייזיקסון:  בחודשים האחרונים  עכשיו  כסף,  שהרבה  זה  את  להבין  צריך 

 ₪, רק מיליון ₪, רק בזכות הבחור שיש פה.  

 

   סליחה, אתה מגייס גם מאחורי הגב שלי?  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ,  JNFצה להשפיע פה. אבל בזכותם, אנחנו יושבים עם אני רו  מר אילן אייזיקסון: 

 

 זו פעם שנייה שהוא נופל בלשונו.   גב' שרון קלדרון:

 

בזכות    מר אילן אייזיקסון:  מיליונים,  גבי  על  מיליונים  כסף,  מקבלים  אנחנו  בזכותם 

 .  JNFהחלוציות. הם התחילו עם 

 

הצבועים,  גב' מיכל עוזיהו פלג:  הממ"דים  של  היוזמה...    הפרויקט  עם  התחיל  המצוירים, 

 אנחנו עובדים ביחד,  

 

 יש...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 סליחה, תמיר ביקש.     גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כן.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עופר? הצבעת לפני חצי שעה.    מר ניר ים:

 

ה ואחרות, כל  אני אומר שכל הנושא של התעסקות עם תרומות כאל  מר עופר מימון: 

זה מבורך.   צורך המועצה,  ובלי  בעזרת המועצה,  ולא תמיד  לעצמו במגבלות,  יישוב שמצליח לארגן 

ואני אומר את זה גם במקום של כרם שלום, צריך לעשות הרבה מאוד דברים, ללא תרומה חיצונית 
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ית, ולעשות עם הגופים האלה, עם עזרתם של אנשים נחמדים, אבל לגייס ולהביא את הכול מתוך הב

 פרויקטים מאוד מאוד יפים, בתוך כרם שלום, שנזקקנו להם. 

 

 נכון.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 וזה מכובד.   מר עופר מימון: 

 

 תמיר?    מר ניר ים:

 

בבעלות עצמו הוא  ן הזה, המבנה  אם אני מבין נכון, בסוף של כל הדיו  מר תמיר בוקובזה: 

 פרטית של? 

 

שלומית. אז תודה, כי נעמי גם שאלה על זה, ולא עניתי. אז ככה, אני    פלג: גב' מיכל עוזיהו 

כן אגיד שגם על זה התפלפלנו. מרכז קהילתי אשכול, הוא עמותה. לנו יש חוזה משולש עם המועצה,  

שימוש   על  והמועצה,  אשכול  קהילתי  מרכז  העמותה,  למתנסים,  החברה  בו  שחברים  משולש  חוזה 

, לצורך העניין, אני נותנת את זה בכוונה כדוגמה, כי אני אקיש מזה למבנה במבנים פה. המבנים פה

 שם, הוא חוזה שמדבר על איך אנחנו משתמשים במבנים האלה. 

 

 של מי המבנים פה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 פה? של המועצה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 של המועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

נים פה של המועצה, כי המועצה עשתה חוזה משולש עם החברה  המב  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 למתנסים ועם העמותה שאני ממנכ"לת,  
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 של מי הדיונה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 של המועצה, הדיונה גם של המועצה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

המוע כן.    גב' מיכל עוזיהו פלג:  הזה,  המבנים.  ובחוזה  לתפעול  הזכות  את  לי  נותנת  צה 

 ובהסכמים, מה המשמעות מבחינה ביטוחית והכול. 

שאמרתי,   שכמו  היישוב,  בבעלות  מבנה  זה  להגיד,  חשוב  היישוב,  בבעלות  מבנה  הוא  הזה,  המבנה 

עם   חוזה  להם  יש  מה JNFהסיכום,  ובין השאר  ומה הציפיות,  זה אומר לתחזק את המבנה,  למה   ,

 שציינתי.

אשכול  ייח קהילתי  מרכז  של  לעמותה  למתנסים,  לחברה  היישוב,  בין  משולש  חוזה  לתפעול    –תם 

 המבנה, בדיוק כמו שאנחנו מתנהלים מול המועצה.  

 

אחד    מר תמיר בוקובזה:  דברים.  לשני  מתחלק  פה  האירוע  כל  פה,  אמרת  את    –רגע, 

 מיליון ₪ של המועצה.   2.5עלויות הקמה 

 

 נכון, והתפעול.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

   אלף ₪. 250ועלויות תפעול שוטף, שזה שנתי   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כמספר...  250-אל תיקחו את ה   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, לא משנה, מה שהוצג.   מר תמיר בוקובזה: 
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 כן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

אלף ₪, שזה כל    502-זה אומר שמעבר ללאו דווקא הסכום המדויק.    מר תמיר בוקובזה: 

מיליון ₪, שהם    2.5, המועצה שמה  250-שנה, בעצם, השתמשנו בכסף הזה, בסוף השנה, כי נגמרו ה

להגיד   יכולה  המועצה  אחד  שמצד  אמרת  הכיוונים,  משני  מחליטים  מחר  אם  הבטון.  לא    –בתוך 

ודה רבה, צאו  ת  –גם שלומית יכולה לבוא ולהגיד    –מתאים יותר לתפעל את האירוע הזה, ומצד שני  

 מיליון ירדו לטמיון.    2.5-לי מהמבנה, אוקיי? ה

 

 הם לא ירדו לטמיון.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא, הם יישארו שם,     מר גדי ירקוני: 

 

אני אגיד לך למה הם לא ירדו לטמיון, תמיר. שנייה רגע, תנו לי, הם    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

מיליון. תמיר, גם אם יום אחרי שהמליאה    2.5-. אני מדברת על הלא ירדו לטמיון, כי הם מבנה ציבור

לא עובד לנו. עדיין, אתם    –יבואו ויגידו    –מיליון, שאני בהחלט מקווה    2.5-תחליט שאישרתם את ה

לכל   שירות  לתת  שיודע  ציבורי,  למבנה  שם  הקהילה  של  צורך  יש  כי  אחראית  החלטה  קיבלתם 

 אבל גם לכל המרחב.  המרחב. גם עם התמחות לציבור שמה,

 

דרך    מר תמיר בוקובזה:  בעד,  אני  המרחב.  לכל  לא  כבר  זה  כזה,  דבר  שיקרה  ברגע  אבל 

 אגב, אני ממש בעד,  

 

 הוא כן, כי זה מעוגן בחוזה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

לשנתיים,   מר תמיר בוקובזה:  לשנה,  יהיה  הוא  הזה,  החוזה  לא,  תצא,  המועצה  אם 

 לשלוש, 
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 יכול להיות שאתה צודק. כן, הוא צודק.     ירקוני: מר גדי 

 

 וזהו, אוקיי? הוא יחודש בהתאם ל...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , JNFהחוזה מול   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 זו עדיין מספיק השקעה, כי אתה רוצה שהמקום...      דובר:

 

 חיים שם.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם אם לא תהיה חלק.      דובר:

 

ציבור    מר תמיר בוקובזה:  כל  את  לשרת  שאמור  מבנה  שזה  אומר  אני  אבל  בסדר, 

 המועצה, וזה מצוין, אוקיי? 

 

 כן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא יכול להיות שמחר, מישהו יחליט שהמועצה יוצאת, וזה נשאר...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זאת.  יש אפשרות כ   מר גדי ירקוני: 

 

 יש אפשרות כזאת, תמיר, אני אומרת את זה באופן הכי דוגרי שיש.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

ה  מר תמיר בוקובזה:  על  בדיוק  היישובים,  של  המועצה    2.5-...  שאם  האלה,   ₪ מיליון 
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 יוצאת מהמבנה הזה,  

 

 אז?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מיליון.   2.5החזיר אז היישובים יהיו ערבים ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא חושבת ש...    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

הדתי,    מר ידידיה הוכמן:  מול  לציבור  חוזה  חותם  בשלומית  אם...  כן  JNFגם  היא   ,

ועדה   עם  יחד  הזה,  הדבר  את  לתפעל  הראשוני  באופן  ינסה  שהוא  כדי  קהילתי,  מרכז  מול  עובדת 

וזה לא ילך, אם זה לא ילך, רוצים שזה לא ילך, כי זו הייתה בניה בשלומית, שימו לב  שעובדת... והיה

כניסה   שלומית,  ועוד    15זה  שהמרכז   3.8מיליון,  למיכל,  מעצמה  פנתה  והיא  הכסף,  את  שמה  היא 

 שלה... הקהילתי יתפעל את זה. כלומר, הרצון של שלומית, והרצון של החלוציות, שהתפעול 

 

 ואני מאמין בכנות של זה גם, לחלוטין.   ובזה: מר תמיר בוק

 

ויצוצו כל מיני... עדיין הציבור הדתי   מר ידידיה הוכמן:  וניסינו,  ומאחר שזה... לא ילך, 

אם המועצה לא תתפעל  שמה, בלי קשר לתפעול / לא תפעול,    2.5אומרת,  צריך מענה, ולכן המועצה  

ה  של  הפעילות  אז  הקהילתי,  המרכז  דרך  זה  עכשיו,    250-את  בונה  כשהמועצה  היום  אבל  תצא, 

 אנחנו... מבנה קהילתי, זה לא קשור, 

 

 הוא פרטי, זה ההבדל היחיד, אין לי בעיה עם מבנה לציבור הדתי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז עכשיו על הפרטי, אז פרטי,   מר ידידיה הוכמן: 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 89 
 

 

 על העניין הפרטי,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בל הוא לא פרטי.  א   מר גדי ירקוני: 

 

גם על הסיפור הזה של הבריכה, הוא    מר ידידיה הוכמן:  זה  גדי, אני אומר את  זה חצי, 

 שאל על הבריכה.  

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בחלוציות   מר ידידיה הוכמן:  שעושים  מה  הזה.  לדבר  משמעותית  תשובה  לי  אין 

רויקט אחד לגיוס, איזה פרויקט הוא יוביל,  , זה פJNFוליישובים, יש הסכם של עבודה משותפת מול  

מול   החוזה  את  חותם  הוא  אצלו,  שזה  יוחלט  שזה  יישוב  אותו  מיכל,  JNFואז  שאומרת  כשמה   ,

החוזה שם הוא מפורט מאוד, הוא חוזה משפטי לכל דבר, אנחנו נבדקים שם על ידי מיליון גורמים,  

ע היישוב  גם  היישובים,  כל  הזה,  הדבר  את  שהתחלנו  היישובים  מאז  כל  וגם  לסיוע,  שהולך  צמו 

 שסביבו, עומדים מאחורי הדבר הזה.

... על הדבר רק מאחורי הסיפור של קק"ל, למשל, אני כבר שנה בתוך קק"ל ישראל, אני   שאני לא 

 הזה, כי אני מחויב לחוזה. 

 

אומר    מר תמיר בוקובזה:  פה   –אני  שיקומו  בעד  ואני  טענה,  שום  לי  אין  בסדר,  הכול 

ובים, בכל יישוב בריכה, ומתנ"ס והכול. הבעלות צריכה להיות של המועצה. אם המועצה משכיבה  ייש

 כסף. 

 )מדברים ביחד(  

 

את    מר תמיר בוקובזה:  ושיחזירו  שלהם,  יהיה  שהמבנה  משם,  יוצאים  ואם  שיתפעלו, 

 העלות. 
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 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, חבר'ה.      מר ניר ים:

 

ר? זה נושא וזה נושא, אף אחד לא אמר שזה פחות חשוב. אני מה הקש   גב' מזל ערוסי:

 רוצה להגיד משהו.  

 

 מזל, בואו ננהל דיון שגם נשמע... ונתקדם. כן, אלי?     מר ניר ים:

 

קודם כל, יבורכו כל אלה שיוזמים   –טוב, אני אומר דבר אחד פשוט    מר אלי שמעיה: 

ל באמת, כל יישוב או כל בן אדם ידאג שהמועצה  ודואגים ותורמים, ודואגים לאנשים, ושהלוואי שכ

 הזאת קצת תעלה כלפי מעלה, ולהביא ולגרום לכספים.

לדעתי זה בכלל לא צריך להגיע לדיון בכלל.    –עכשיו, מעבר לכל הדברים האלה, הטובים, שהם עשו  

יש ערבים,    הרי יש, אין מה לעשות, אנחנו מועצה של כמה מגזרים, יש דתיים, יש חילונים, יש נשים,

מיוחדים שהדרוזים   יש להם מקומות  איתנו, הדרוזים,  ערבים שגרים  ולא  שאפילו  בהם,  מתפללים 

 יקום, אתם לא תקימו כנסיה פה, מפני שיש בית כנסת, הוא דרוזי, הוא לא מתאים לו.

משלמים  האלה  החבר'ה  בכולם.  להתחשב  וחייבים  מעורבת,  במועצה  גרים  פה,  אנחנו  דבר  אותו 

כולם, משלמים ארנונה, לא פחות מכל אחד אחר, מגיע להם בדיוק כמו כל אחד אחר, מיסים   כמו 

כמוני שאני חילוני או לא יודע מה. הוא חונך חינוך כזה, קיבל אותו, או שהילד שלו, הוא לא מתאים 

יה  לו ללכת לחוג עם הנכד שלי, כי ככה הוא נולד וככה הוא יגדל, וככה שיהיה בריא, הוא יודע מה יה

 בהמשך.

לו   כי אתה לא    –כרגע הוא רוצה את החיים שלו, אי אפשר להגיד  אתה מנותק, אתה פה לא תלך, 

רוצה לבוא, תירקב בחולות שמה. אז כל הכסף הזה, לדעתי, הוא פסיק קטן וצריך באמת ובלי ה...  

ו? זה ילדים אנחנו דנים כבר שלוש שעות על איך, למה וכמה ויחזירו. מה זה יחזירו? זה ילדים שלנ

כל   מה  בכלל?  פה  הקשר  מה  אחר,  אחד  לכל  שמגיע  מה  להם,  שמגיע  מה  לקבל  רוצים  שהם  שלנו, 

 הויכוח? 
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 אסור ליצור מצב שיהיו מעמדות אחר כך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה כל הויכוח?    מר אלי שמעיה: 

 

 רגע, דקה. אריק?     מר ניר ים:

 

אחד, משהו הרבה יותר רחב,   -על שני דברים   תראו, אני רוצה לדבר    מר אריק דניאל: 

תהליך   איזשהו  רואה  אני  אבל  לב,  שמים  אתם  אם  יודע  לא  אני  זה,  את  רואה  אני  ככה  שלפחות 

מתמשך, לאט לאט, התבדלות של השלושה יישובים האלה, אם זה הבריכה שלא הצליחו להסתדר,  

 צליחים להסתדר, ובתי הספר שלא מצליחים להסתדר, ועכשיו מרכז קהילתי שלא מ

 

 למה לא מצליחים?     מר גדי ירקוני: 

 

 הם מצליחים, עושים דברים נהדרים.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

של    מר אריק דניאל:  הקמה  יזמו  האלה  שהיישובים  עובדה  כי  מצליחים  לא  שנייה, 

על שימוש    מרכז קהילתי משל עצמם, אני לא יודע אם היה איזשהו ניסיון, בהיסטוריה בכלל, לחשוב

בדיונה, להרחיב את הדיונה, לעשות שם לא יודע מה, מחלקה תורנית, אין לי מושג. אבל לאט לאט,  

כאילו  ואנחנו  הדברים,  את  רואים  אנחנו  פעם,  כל  הסלמי  בשיטת  שאנחנו  מתמשך,  תהליך  זה 

 מתעלמים.

את זה, נשים את זה  ד  אני, כמו שאני רואה את זה, זה הולך לכיוון אחד, אין לי בעיה עם זה, אם נגי 

 על השולחן. 

 

 מהו?   מר ידידיה הוכמן: 
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 מהו? התבדלות, הקמת,    מר אריק דניאל: 

 

 בסוף תקום מועצה,    מר ידידיה הוכמן: 

 

כאילו    מר אריק דניאל:  היא  התחושה  בכלל,  רוצים  לא  נפרדת,  מועצה  בעיה,  לי  אין 

שהיישו בעוד  משותפת,  מועצה  שרוצים  חושב  במועצה  להיות הרוב  רוצים  בעצם  האלה,  בים 

 עצמאיים. אז זה נושא אחד.

באמת, כספים גדולים מושקעים פה, מבקשים עכשיו גם כסף, למרות שגדי פתאום,    –הנושא השני  

קודם הוא אמר שהפסדנו הרבה כסף בהשקעות שלו, שלא שינינו את מבנה ההשקעות, הפסדנו או לא  

 ף. הרווחנו מספיק, אז הוא קיבל על הרבה כס

לפני    2.5עכשיו,   אומר,  זאת  בכל  אני  גדולים.  כספים  פה  מסתובבים  פה,  יש  קטן.  כסף  זה  מיליון 

שאנחנו משחררים את האצבע ומאשרים כל דבר, אני חושב, אולי היום זה כבר באמת מאוחר מדי, 

שקיע  אבל אם היינו לפני, אז יכול להיות שכן, לה   וזה גם מה שהופתעתי, כי כבר יש עובדות בשטח.

את אותם כספים בדיונה, תראו, המרחקים הגיאוגרפיים של היישובים האלה, של החלוציות מנגיד, 

מהדיונה, הם יותר קרובים ממושבים אחרים, משישה מושבים אחרים שהם בפתחת שלום. זה קצת, 

נקבעו   שכבר  שיזכרו,  ומה  הזה,  האירוע  כל  על  טובה  לא  בתחושה  אני  באמת,  הזה,  הנושא  כל 

 דות בשטח, לא חשוב מתי התחיל התהליך, אני לא יודע מה להגיד לכם. העוב

באמת, זה קצת, אני למרות כל מה שאמרת, אני חושב שכן היה, אם הייתה, אם היה איזשהו ניסיון 

של היישובים, של החלוציות, להיכנס לאיזשהו משא ומתן, מחשבה על שותפות, באמת, היה אפשר  

 פים ענקיים בדיונה, להרים את המקום הזה כמה קומות, להשקיע את הכספים האלה, כס

 

 אני רוצה להתייחס,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 רגע, דקה,    מר ניר ים:

 

 לא, זה...   מר אריק דניאל: 
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 אני, שנייה,   מר ניר ים:

 

 אני בסך הכול רציתי לחדד אותו, כי אני חושבת,     גב' מזל ערוסי:

 

מי שנייה לנסות לענות לך בשתי נקודות, בגלל שאתה שכן  מרשה לעצ   מר ניר ים:

 שלי, ולא משום סיבה אחרת. 

 

 אז אולי תענה לו בבית?     מר גדי ירקוני: 

 

הדיון הזה הוא דיון מוקדם, הרעיון הזה הוא רעיון חדש, הרעיון   –  1   מר ניר ים:

עצור, או תתקדמו.   –ה, סטופ  בכוחה לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'הזה עוד לא זז מטר קדימה, המליאה  

 לשם אנחנו נגיע בסוף הדיון הזה, זה פעם אחת. 

מאיפה,   חשוב  לא  המליאה,  מחברי  טועה,  אני  אם  לי  וסלחו  לפחות,  שלי,  הציפייה  שנייה,  פעם 

מהקיבוץ הכי שמוצניק, ועד המושב הכי מפוני סיני, שאנחנו פה, כחברי מליאה, נחשוב על כל תושבי  

וכ כולם.  שירותי  אשכול,  יותר  שצריך  ומי  לו,  שמגיע  מה  את  לקבל  צריך  אשכול,  מתושבי  אחד  ל 

 רווחה, יקבל אותם. ומי שצריך יותר שירותי תרבות, יקבל אותם. 

 

 ומי שצריך ממ"דים?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יקבל.    גב' מזל ערוסי:

 

 כל אחד יקבל את מה שהוא צריך.    מר ניר ים:

 

 ממ"דים אני יכולה גם לענות לך. עובדים על זה,    פלג:  גב' מיכל עוזיהו
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 סבבה, אז אנחנו לא מעודכנים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תן לי את המיקרופון. מזל, את רצית להגיד משהו? מזל, רצית להגיד?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

כה להיות, זה צריך  לא, אני חושבת שאלי, וחיזק את דבריו ניר, זו צרי   גב' מזל ערוסי:

מצביעים   הם  וגם  האלה,  היישובים  משלושת  גם  חברים,  יושבים  שבה  המליאה,  של  הדגל  להיות 

 בשביל מה שאנחנו נותנים לצוחר, או לאני לא יודעת מי.

ומה שאני רוצה להגיד, שהנושא של הממ"דים, הוא חשוב פי אלף, בימים טרופים אלה, ולזה צריך 

 לא קשור זה בזה. זה ממש לא קשור. להקדיש מחשבה אחרת. זה 

 

 ארצות הברית עזרו לנו. אנחנו...   JNFוגם את זה   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אז צריך, כנראה, לבקש עוד.    גב' מזל ערוסי:

 

שלומית? אני רוצה להסתכל אליך בעיניים כשאני אומר את זה. אנחנו    מר טל בורנשטיין: 

ני מאוד מאמין בזה. ואני גם מאמין שכל ילד פה, צריך לקבל את מדברים על  כל תושבי המועצה, א

 כל האפשרויות שלו. 

אבל אני שואל אותך, אנחנו מדברים על כל תושבי המועצה, יש חוגים, יש דברים. אני תחת הרושם,  

לא   אתם  האפשרות,  את  יש  מעוניינים.  לא  שאתם  הרושם  תחת  אני  אותך,  לשאול  רוצה  אני 

רו אתם  את מעוניינים,  מבדילים  אתם  אבל  המועצה,  כל  על  מדברים  אנחנו  זה...  את  לעשות  צים 

 עצמכם מכל המועצה. 

 

 זה לא נכון.     דוברת:

 

בסדר, אני אומר, יכול להיות, זה הרושם שלי, אני רוצה שהוא ידבר,    מר טל בורנשטיין: 

   כדי לשמוע אותו.
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 לא ניתן לתמלל( –)דיבורים מחוץ למיקרופון 

 

כי אני באמת רוצה להצביע בלב שלם... אני רוצה לשמוע אותו,   נשטיין: מר טל בור לא, 

כל   לא  שזה  הרגשה,  תחת  אני  אבל  האלה,  האפשרויות  מגיעות  ילד  מאמין שלכל  באמת  אני  תודה. 

 המועצה. בסוף, מה שיקרה, זה שיהיו שתי קבוצות.  

 

 אל תענה לו.     דוברת:

 

 כם, חברים, חברים, בואו נס   מר ניר ים:

 

לי המון מה   מר רביבו קובי:  והיה  פלוס,  פה כמעט שעה  אני שתקתי כאילו  רגע,  לא, 

 להגיד. 

 

 אז אל תגיד.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, שנייה, רגע, תן לי.    מר רביבו קובי: 

 

 יאללה, קובי, תרגיש חופשי.    מר ניר ים:

 

וות מורים שהם רוצים לבחון אני כאילו סגן מנהל בית ספר, ויש לי צ  מר רביבו קובי: 

 אותי, אני אהיה מנהל בעזרת השם בשנה הבאה, אז כאילו, אני יודע להגיב ומה להגיד.

הכי   ברמה  לך  אומר  אני  הילדים,  את  הזכירו  פה  כולם  בסדר?  פשוטה,  הכי  ברמה  לכם  אגיד  אני 

ברמה הכי פשוטה, פשוטה, בסדר? אני קצת שמן, לא משהו רציני, אין לי איפה ללכת למכון כושר,  

 פשוטה, פשוטה, לא דיברתי על כלום, אין לי. 

אני הלכתי לרב שלי, אמרתי לו שמע הרב, אני כאילו באובר זה, תן לי, אני חייב משהו לעשות. אני  

כאילו, מבאס אותי לרוץ בחוץ, תן לי משהו שיהיה לי מול העיניים, שלושה קילומטר, עוד שנייה... תן  
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 שמע ידידי, זו ההלכה, דפוק את הראש בקיר.  –לי משהו. אמר לי 

יודע,   לא  זה שיש,  על  דיברתי  לא  , לא,  לא  כאילו  לך ברמה הכי פשוטה, הכי  ילדים    700אני אומר 

 שהם לא, אני אומר לך כאילו ברמה האישית של קובי רביבו. 

 

 זה החיים שלהם.     גב' מזל ערוסי:

 

אומ  מר רביבו קובי:  אני  עכשיו  כאילו,  של  אז  הכסף  כל  שאת  זה  על  דיברתי  לא  ר, 

שלומית, שהיא לא יישוב חזק, שהיא לא יישוב שכמו נווה ובני נצרים, שיש להם איזה... אנחנו יישוב  

קהילתי, כל כסף שיכולנו, הושמנו שם, כי יש צורך, חבר'ה. הצורך הזה קורא ונקרא, ואני אומר לכם  

ויכול להיות שזה לא יהיה מתאים. אבל כמו שאני  יהיו דברים שאתה תרצה לעשות שמה,    –בפירוש  

אני אומר   לך במה שאתה מביא בשבילך,  לא    –לא התערבתי  בכלל  וזה  הפינת אלוהים,  לנו את  תן 

 מנבדלות. 

אני אומר לכם, אני חי פה במועצה האזורית אשכול, אני מייצג את המועצה האזורית אשכול בחוץ,  

גר    –נדל, אחד הדברים הראשונים שהיו, שהיו כתובים עליי בזה  אני גאה, לא יודע, כשהייתי במכון מ

במועצה האזורית אשכול וחבר במליאת המועצה, כי אני חלק מהעשייה פה, אני חלק מהאנשים פה,  

לכם   אומר  ואני  תורם,  אני  לתרום  יכול  שאני  במה  השנייה    –אני  מהשנה  כבר חבר מליאה  פה  אני 

ומית חוגגת עשור, אז זאת אומרת, אני שמונה שנים, ובכל מה שאני פה, זאת אומרת, אני היום של

 שאפשר, אני מרגיש חלק. 

אני לא מסכים לחלוטין עם הסיפור הזה של ההתבדלות, ואני יכול להגיד לכם שהיישוב שלומית, וגם 

ולא  יהיו דברים שאתה תרצה,  ואני אומר לך, אחי,  כל החלוציות, לא הולכים עם התחושה הזאת. 

 ה יקרה. אבל כמו שאני לא מתערב לך, נשמה, כאילו תן לי שנייה את האפשרות, בטוח שז

 

 ויהיו הרבה דברים,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 נכון, יהיו גם המון דברים שיהיה מצוין.    מר רביבו קובי: 
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הילדים שלהם, חלקם, משתתפים בחוגי מועצה, אבל הרבה מהם לא    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 יכולים. 

 

, תראו, התהליך הזה טוב יאללה, תודה קובי, התמונה ברורה. אנחנו   מר ניר ים:

עכשיו, אני רוצה להסביר. הפרויקט הזה עכשיו, על סף, חברים, הפרויקט עכשיו על סף יציאה לדרך,  

הזה,   לפרויקט  בהקשר  נקודתיות  החלטות  כשיהיו  בהמשך  ההתחלה,  בשלב  רק  אנחנו  בהמשך, 

 שוב שאנחנו מתחילים להניע אותו קדימה, אז הן כמובן יובאו למליאה.במידה ואנחנו נח

לבוא   צריכים  אנחנו  כאן,  שמוצגים  העקרונות  הזאת,  המצגת  בסיס  על  עכשיו,  אנחנו,  הזה  בשלב 

עצור. זה מה שאני, בגדול,  -ולהגיד אם אנחנו נותנים לו אור ירוק להתקדם, או שאנחנו עושים סטופ

 חושב... 

 

 מיליון?  2.5-מה הדחיפות של ה  ובזה: מר תמיר בוק

 

 חייב לאשר אותם היום.     מר גדי ירקוני: 

 

 דחינו את זה כבר בחצי שנה, בגלל הבדיקות,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מיליון ₪ וזהו, זו ההחלטה.   2.5-צריך לאשר את ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 את הנושא של התקציב, אתה יכול אולי...      דובר:

 

 , נבוא בהצעה... 2.5-בשלב הבא, אחרי שיאושר ה  ' כבי שקולניק: גב

   )מדברים ביחד(

 

בעד     מר ניר ים: נצביע  אנחנו  שעליה  ההחלטה  את  מקריא  אני  מאשרים,  אנחנו 

מליאת אשכול מקבלת ומקדמת את התוכנית שהוצגה למרכז קהילתי   -ונגד. ההחלטה אומרת ככה  
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המועצה   השתתפות  אותה  וזו  בעד    2.5בסך  חלוצה,  מי  הפרוצדורות.  יבואו  כך  אחר   ,₪ מיליון 

 ההצעה? שירים את היד, תנו לי לספור.  

 

 של שלומית, אני מרים יד נוספת.    מר משה טל:

 

נמנע? 21   מר ניר ים: מי  מתנגדים.  אין  נגד?  מי  התבלבלתי,  שלא  מקווה  אני   ,

 בעד.  21שלושה נמנעים, 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    3ד,  בע  21:  לאשר  לקידום  נמנעים(  המועצה  השתתפות  תקציב 

 תוכנית למרכז קהילתי חלוצה.

 

 

 

 כבי, לא הכנו תב"ר.     מר גדי ירקוני: 

 

 קילו, כאילו כן?    15רק שיהיה ברור, זה לא שהתחייבתי שאני מוריד   מר רביבו קובי: 

 

ל העשרה  איש עכשיו הצביעו בשביל זה. כל ההצבעה הייתה בשבי  21    דוברת:

 קילו. 

 

 תודה מיכל.    מר ניר ים:

 

   תודה לכם, תודה רבה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 רביבו, אני אבוא לבדוק אותך בחדר הכושר.     מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 99 
 

 אתם רוצים עוד נושא עקרוני?    מר ניר ים:

 

 מה הסעיף הבא? חדר כושר בצוחר?     דוברת:

 

 נהניתם,  אז אני מקווה ש   מר ניר ים:

 

 למה לא נגמור את זה?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, גדי, השעה מאוחרת, השעה עשרים לתשע.    גב' שרון קלדרון:

 

 כדי, תיכף מתחיל עוד פעם ירי מהרצועה, תן לנו להגיע הביתה.     דוברת:

 

 , אני ביניהם.   21:00זה לא מצחיק, יש אנשים שלחוצים מהשעה   גב' שרון קלדרון:

 

 הם הזיזו את זה, שעון קיץ.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא,   גב' שרון קלדרון:

 

 חבר'ה, בסדר. תב"רים חייבים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אישור תב"רים . 10

 

 ברשותכם עוברים לתב"רים.   מר ניר ים:

 

 יצביע.   -אני אתעלם מהרעש, ופשוט, מי שמקשיב לי  גב' כבי שקולניק: 
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 התב"רים זה הנושא האחרון?   ה: מר תמיר בוקובז

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 לא, ממש לא. יש עוד כמה סעיפים.   גב' כבי שקולניק: 

זה אולם חוגים ממוגן, הוא כבר פעיל, כבר עשינו שם אפילו ישיבות, תוספת של תקציב   –  571תב"ר  

הרש קיבלנו  סוף  סוף  עכשיו  הקודמות,  המליאות  באחת  שאישרנו  הפנים  משרד  בעד  של  מי  אה. 

 ?  571הגדלת תב"ר 

 

 זה רק מהגדלת משרד הפנים? או גם הגדלה מכספי מועצה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

מי בעד? קונת,    רק הגדלת משרד הפנים, אין פה אף תב"ר של הגדלת  גב' כבי שקולניק: 

 אתה סופר? 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מה, את עושה כל תב"ר?     מר גדי ירקוני: 

 

 , חלק פשוט יצאו. 19מתנגדים? נמנעים?   קולניק: גב' כבי ש

 

 אולם חוגים ממוגן –מועצה  – 571בעד( לאשר את הגדלת תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

שוב, תקציב של משרד הפנים, שסוף סוף אושר, הגדלה,   –  1033תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 ?  1033מי בעד תב"ר 
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 .  19אותם אנשים,    מר ניר ים:

 

 מתנגדים? נמנעים?   גב' כבי שקולניק: 

 

אולם ספורט בית ספר    –מועצה    –  1033בעד( לאשר את הגדלת תב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 יסודי חדש.

 

  1,007,000טיפונת יותר מסובך. היה פה בעבר סכום של    –  1107תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

אנח הפנים.  משרד  הביטחון  מחלקת  הפנים,  משרד  של  פרוצדוראליות,  ₪  מבחינות  מבקשים  נו 

זה,   עם  ויחד  לנו,  טוב  זה  אבל  ממש,  הנחיה  לא  שלהם.  הנחיה  גם  לפי  נפרד,  לתב"ר  אותו  להוציא 

₪,    7000-. זאת אומרת, שאנחנו מבקשים פה הקטנה של מיליון ו3,200,000קיבלנו עוד הקצבה של  

 ממשרד הפנים. מי בעד?   3,200,000והגדלה של 

 

 לנו. כו    דובר:

 

 תודה רבה.  כולנו, נגד? נמנעים  גב' כבי שקולניק: 

 

מבנה חדשנות רב    –מועצה    –  1107בעד( לאשר את השינויים בתב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 תכליתי.

 

קהילתית    –  1201תב"ר    גב' כבי שקולניק:  החטיבה    –העצמה  של  תקציב  תוספת 

 ? תודה. אלף ₪, מי בעד? נגד? נמנעים 514להתיישבות, 

 

 מה זה העצמה קהילתית?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לטובת מה זה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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התוכנית    גב' כבי שקולניק:  בעצם  הוא  האסטרטגיה,  באחריות  הוא  הזה  התב"ר 

 היועצים של היישובים, אפשר להביא פעם פירוט יותר מה הם עושים,  

 

 יישובים. כל היועצים, זה לכל ה   מר גדי ירקוני: 

 

לכל היועצים, יישובים, זה אסטרטגיה עם רווחה, הפעולה הזאת. זה   גב' כבי שקולניק: 

 תקציבים של עוטף עזה.   

 

 העצמה קהילתית.  –מועצה  – 1201בעד( לאשר את הגדלת תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

יות לעשרה אלף ₪ ממשרד השיכון, תקציבי תשת  400  –  1286תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 יבילים, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה.

 

 רגע. גדי מה החלטת שאתה מצביע? נגד או נמנע?    מר ניר ים:

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  שלום    –  1286בעד(  ל  –כרם  יבילים    10-תשתיות 

 בכרם שלום.

 

המלי  גב' כבי שקולניק:  החלטות  שזה  של תב"רים,  סדרה  לנו  יש  מפעל  עכשיו  לגבי  אה 

 הפיס. 

 

 אז אישרנו את זה גם, בהחלטה של מפעל הפיס.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן, כן,    מר גדי ירקוני: 
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 אפשר לקצר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אין לנו שום ברירה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, את כולם ביחד.     מר גדי ירקוני: 

 

 מבחינת פורמאליסטית, זה מה שמשרד הפנים דורש. בסדר, אבל   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

נגד?    1287את צודקת, אז נעשה את זה צ'יק צ'אק.    גב' כבי שקולניק:  גבולות, מי בעד? 

 נמנעים? אושר.  

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  גינה   –גבולות    –  גבולות  –  1287בעד(  ירוק  פיס 

 יבוריתצ

 

 אלף ₪, בעד? נגד? נמנעים?   58צוחר,  – 1288  גב' כבי שקולניק: 

 

 פיס ירוק גינה ציבורית  –צוחר  –צוחר  – 1288בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אלף ₪, מי בעד? נגד? נמנעים? אושר. 159שדרה ניצן,   – 1289תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מגרש משחקים –שדה ניצן  –שדה ניצן  – 1289בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

תב"ר    –  1290תב"ר    גב' כבי שקולניק:  מגרש,  אליהו  נמנעים? 195תלמי  נגד?  בעד?   ,

 אושר.
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)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  אליהו    –  1290בעד(  אליהו    –תלמי  מגרש    –תלמי 

 משחקים

 

 , אושר.  179צאלים, מועדון חברים,  – 1291תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מועדון חברים –צאלים  – צאלים – 1291בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אבשלום גינת פיס ציבורית. מי בעד? מי נגד? אושר. – 1292תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  גינה    –אבשלום    –  1292בעד(  ירוק  פיס  אבשלום 

 ציבורית

 

של    1293תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בתרומה  ממ"מים  ארבעה  הקמת  זה  אחר,  משהו  זה 

JNF  שדיברתם עליה הרבה קודם, בארבעה יישובים, אוהד, צוחר, שדה ניצן ותלמי אליהו, ארבעה ,

 .  7-יישובים שמחוץ ל

 

 זה הממ"מים שהתורם תרם לנו.   מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודעים מה זה ממ"מ פשוט.     ר:דוב

 

 זה ממ"ד גדול.     מר גדי ירקוני: 

 

 מרחב מוגן מרחבי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מרחב מוגן מוסדי.      דוברת:
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 . JNFאלף ₪ של  800מוסדי, מוסדי. אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 דולר.    גב' מזל ערוסי:

 

לארבעה  800  גב' כבי שקולניק:  דולר,  תב"ר    אלף  בעד  מי  נגד? 1293יישובים,  תודה.   ?

 נמנעים? תודה.  

 

 –אוהד, צוחר, שדה ניצן ותלמי אליהו    –  1293בעד( לאשר את תב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 ממ"מים באוהד, צוחד, שדה ניצן ותלמי אליהו 4הקמת 

 

התב"ר    גב' כבי שקולניק:  אני,  ה  –  1294עכשיו  של  החדש  התב"ר   001,007,0-זה 

 ? תודה, נגד? נמנעים?1294שהוצאנו קודם מתב"ר של הרב תכליתי, מי בעד תב"ר 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  למבני   –מועצה    –  1294בעד(  מיגון  אמצעי  מימון 

 רב תכליתי –ציבור 

 

לטובת   –  1295תב"ר    גב' כבי שקולניק:  הפנים,  ממשרד  מקבלים  שאנחנו  כספים  זה 

 ישוי עסקים. רפורמה בר

 

 מה זה אומר?     דובר:

 

לקלוט    גב' כבי שקולניק:  אפשרות  כולל  גדול,  תקציב  הפנים  ממשרד  קיבלנו  שאנחנו 

כבר   אנחנו  בתב"ר,  יהיה  שזה  דרשו  הם  הרגיל,  בתקציב  שזה  חשבנו  אנחנו  מממנים.  שהם  עובד, 

 התחלנו לעבוד, כבר קלטנו עובדת, זה משפר את כל רישוי העסקים.  
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 יש רפורמה, במועצה מתאימים אותה.    דודי אלון:מר 

 

דודי, כתוב שזה נשאר תחת ניהול האגף לאיכות הסביבה? לא אמרנו   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 שזה יוצא בנפרד מהאגף?  

 

פקידת     מר דודי אלון: היא  כי  בשמת,  תחת  היא  וההכשרה  שהחפיפה  מכיוון  כרגע, 

תסיים את ההכשרה, אנחנו נחשוב איפה זה יהיה המיקום הכי  רישוי עסקים של המועצה, כשעינת  

 מתאים. 

 

סביר להניח שזה יצא משם, לאן, אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו בשלב     מר ניר ים:

 ההכשרה כרגע.  

 

 לא חושבים על זה עכשיו.     מר דודי אלון:

 

תב"ר     מר ניר ים: על  מצביעים  אנחנו  מי1295אוקיי,  תודה.  בעד?  מי  נגד?    , 

 מתנגדים? אושר. 

 

 רפורמה ברישוי עסקים –מועצה  –  1295בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

יש דברים שפשוט אנחנו     מר ניר ים: תראו, השעה כמעט תשע. מה שאני מבקש, 

החלטה  לקבל  חייבים  אנחנו  כי  מאוד,  אותם  לחצנו  אנחנו  ביקורת,  ועדת  של  הנושא  את  חייבים, 

 יאה הזאת.  במל

 

 קצר.   גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד(  
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אבל קראנו, אם קראנו ומקובל עלינו, אז צריך ארבע מילים, לא צריך     מר ניר ים:

אם מקבלים את חוות הדעת, את ההמלצות של ועדת הביקורת, זה   הרבה יותר מזה, ולקבל החלטה.

 ב להגיד כמה מילים.  ריאנחנו חייבים לקבל עכשיו, בואו נתקדם וניתן למ

 

 2019סיכום והמלצות ו. ביקורת על דו"ח המבקר . 15

 

 איזה סעיף?   גב' מירב ברקאי: 

 

 . 15   מר ניר ים:

 

 גדי, אתה יכול רק להגיד כמה מילים?   גב' מירב ברקאי: 

 

המילים     מר גדי ירקוני:  על  מתנצל  אני  חבר'ה,  לי.  תזכירי  להגיד?  צריך  אני  מה 

 אמרתי, באמת. הפוגעניות ש

 

ומנכ"ל    גב' מירב ברקאי:  סגנו  המועצה  ראש  עם  ביקורת,  ועדת  של  שיחה  לנו  הייתה 

המועצה, מעט עידנו את הנוסח של הסיכום שלנו, וקיבלנו התחייבות לזה שלוקחים אחריות ויטפלו  

 בזה בצורה מסודרת.  

חוק. אז בסדר? אם אפשר,  ביחד עם הקמת צוות לתיקון ליקויים, שבראשו יעמוד מנכ"ל המועצה, כ

 אנחנו מבקשים לאשר את זה, יש למישהו משהו להעיר? 

 

עמוד     מר ניר ים: ואת ההמלצות של  עכשיו את הסיכום  אנחנו למעשה מאשרים 

לשנת  45-47 המבקר,  דו"ח  על  הביקורת  ועדת  המלצות  למעשה  זה  כולל.  אותו  2019,  מעלה  אני   .

   ח?לאישור המליאה, מי בעד לקבל את הדו"

 

 שנייה ניר, לפני שאנחנו...   מר אריק דניאל: 
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 )מדברים ביחד(  

 

דבר אחד חסר לי, היה גם בכל הנושא של תיקון ליקויים, לו"ז. מתי?   מר אריק דניאל: 

 השנה? עוד שנה? עוד שבע שנים? 

 

זה כתוב בשורה האחרונה,    גב' מירב ברקאי:  לו"ז,  יש  אגב,  וההמלצות,  בתוך הסיכום 

 עם תאריך מדויק. יש לו"ז 

 

כי התעסקתי לא מעט בנושא ביקורת פנים,   מה שנהוג, מהניסיון שלי,  מר אריק דניאל: 

 מה שנהוג זה לתת לו"ז אחראי ביצוע לכל משימה, כדי שניתן יהיה לעקוב אחרי זה. 

 

החוק בעניין דו"חות הביקורת אומרת שיוקם צוות לתיקון ליקויים,   גב' מירב ברקאי: 

ר תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל המועצה, ואנחנו קיבלנו אכן הבטחה, שצוות כזה יוקם,  למעקב אח

 נכון מנכ"ל המועצה?  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

צריך      מר אמיר פלג: אבל  דו"ח,  להגיש  חודשים  שלושה  תוך  אמור  הוא  יצורף,  זה 

 לקבוע, 

 

 ח שלו, על יישום. אבל גם המבקר אמור לעשות ביקורת על הדו"   מר דודי אלון:

 

 לא קשור.     מר אמיר פלג:

 

 לא? זה חלק מהתפקיד שלו.    מר דודי אלון:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 26.4.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 109 
 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה חלק... ועדה זה נושא אחר. זה נושא אחר, זה בא כעבור שנים.     מר אמיר פלג:

 

מעלה     מר ניר ים: אני  חברים,  לעשות.   צריך  הוא  עשה,  לא  הוא  שוב  בסדר, 

  –להצבעה, האם אנחנו מקבלים את דו"ח ועדת הביקורת? את דו"ח המבקר? בבקשה להרים את היד  

 בעד, מי נגד? אין מתנגדים, מי נמנע? אין נמנעים.   24

 

 2019בעד( לקבל את סיכום והמלצות ו. ביקורת על דו"ח המבקר  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 2019לביקורת  אישור דו"ח מפורט ותשובות המועצה. 16

 

אנחנו עוברים למה שנקרא, אישור הדו"ח המפורט ותשובת המועצה     מר ניר ים:

רד של רואי חשבון, שם  לביקורת. הביקורת כוללת ביקורת ספרים של המועצה, זה נעשה על ידי מש 

הם בודקים שני דברים, הם בודקים פעם אחת את המספרים, דו"ח רווח והפסד והוצאות והכנסות,  

 וצאות הפעלה.  וה

ודבר שני, בודקים את התנהלות המועצה, מבחינת העמידה שלה בתקן, התנהלות נכונה, אוקיי? זה  

ועדת הביקורת גם את זה תבקר, ונותנת את  -מה שהחבר'ה האלה בודקים, והמועצה על זה מגיבה, ו

 חוות דעתה ואת המלצותיה. זה נמצא בעמוד...  

 

 . 48  גב' מירב ברקאי: 

 

 . את רוצה להגיד כמה מילים על זה?  51עד  48   ים: מר ניר

 

 כן, בבקשה.   גב' מירב ברקאי: 
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 כולל המכתב שלנו, לא?    גב' כבי שקולניק: 

 

דברים.   גב' מירב ברקאי:  לכמה  להתייחס  רוצה  אני  אבל  אקריא,  לא  כמובן  אני 

ב לדו"חות המסופקים התייחסנו לשני דו"חות שונים. לדו"חות הכספיים המבוקרים, צריך לשים ל 

של   גבוה,  מאוד  סכום  לכדי  שהצטברו  למחיקה,  שהמועצה  18לדו"חות  כמובן,  הערות,  הכול  זה   ...

 קיבלה, ושנערכו על ידי גורם מפקח מסודר, אנחנו רק התייחסנו להערות הבולטות.

מ הצטרפות  זו  לזה,  תשובה  קיבלנו  ו  70-אז  הסדרה,  בתהליכי  הזה  הדבר  המועצה,  קיום  גם  שנות 

ביקשנו לראות מגמה. זה לא הולך ומצטמצם, אלא הולך וגדל, אבל גם זה בגלל שבעצם, הסך הכול  

ה ה  100%-של  של  שלא   100%-גביה,  הבודדים  האחוזים  גם  ולכן,  לשנה.  משנה  וגדל  הולך  ארנונה, 

נגבים, הולכים וגדלים משנה לשנה, ואנחנו באמת מדגישים את החשיבות של תהליך הסדרת חובות 

 עבר.

רשויות   איתנות,  רשויות  של  רשימה  יש  אליו,  מודעים  נהיה  שכולנו  חשוב  מאוד  שלדעתי  דבר  עוד 

 ? 2019? 2020יציבות, אנחנו בשנת 

 

 . 2019בעקבות הביקורת של   גב' כבי שקולניק: 

 

של    גב' מירב ברקאי:  הביקורת  הרשויות  2019בעקבות  מרשימת  המועצה  נגרעה   ,

   היציבות, ירדנו דירוג.

 

 . 2018בעקבות דו"ח הביקורת של    מר ניר ים:

 

 אוקיי, תחליטו.    גב' מירב ברקאי: 

 

 רגע,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן מה לעשות.    מר ניר ים:
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 זה רק עכשיו, נכון, צודק.  20  גב' כבי שקולניק: 

 

 רק עכשיו...    מר ניר ים:

 

 ומה הסיבה?      מר אמיר פלג:

 

 זה אומר?  מה  מר רביבו קובי: 

 

 היו שתי סיבות,    גב' כבי שקולניק: 

 

רגע, מבחינת משמעויות, אז המשמעויות של זה, הן כנראה לא משהו   גב' מירב ברקאי: 

 שאנחנו נרגיש אותו ביומיום שלנו, כבי נכון?  

 

של   גב' כבי שקולניק:  סוגים  שלושה  יש  הסבר.  רגע  אתן  אני  כל  קודם  ככה,  אגיד  אני 

אי יש  והן  רשויות,  איזון,  מענק  מקבלות  שלא  כלכלית,  מבחינה  עצמאיות  שהן  רשויות  שזה  תנות, 

כמובן רווחיות כל שנה, ויש להן הרבה כסף. אנחנו בחיים לא נהיה שם, כי כל זמן שאנחנו גרים פה 

 בפריפרייה,

 

 למה? תהיי אופטימית.     מר רביבו קובי: 

 

בפריפ  גב' כבי שקולניק:  פה  גרים  שאנחנו  זמן  איזון. כל  מענק  שנקבל  מניחה  אני  ריה, 

 מענק איזון, הוא מרכיב מאוד חשוב בתקציב שלנו.  

 

 רגע, מועצה אזורית תמר לא בפריפריה?     דובר:
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 אתה לא היית רוצה להחליף אותה היום.     מר גדי ירקוני: 

 

 הנגלה השנייה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 הולכים לקחת לה הכול.     מר גדי ירקוני: 

 

כל    ' כבי שקולניק: גב לאורך  היינו  כן  אנחנו  ששם  יציבה.  רשות  זה  השנייה,  הרמה 

שנים, שכל הדירוג    5-6השנים, מאז שנכנס הדירוג הזה, הוא לא כל כך הרבה שנים, בסך הכול אולי  

 הזה קיים, היינו רשות יציבה.

אחת סיבה  למעשה.  סיבות,  שתי  היא  היציבות,  הרשויות  מרשימת  שנגרענו  ,  2018שבשנת    הסיבה 

נוהל   של  ועדת שלושה  זו  נוהל,  זה  לא מכרזים, אלא  זה  יועצים,  נוהל  העניין הזה של  כל  בדקו את 

לנו   היו  ושם  סעיף  2-3יועצים,  דבר,  של  בסופו  אחד  רק  בעצם  זאת    1,  שצריך,  כמו  בו  עמדנו  שלא 

הסוף, עד  היה  שלא  מכרז,  עם  שקלטנו  אחד  יועץ  ספק,  לא  שקלט,  אחד  ספק  לפי   אומרת,  בדיוק, 

 התקנות שהיינו צריכים, זו הייתה שנה ראשונה שנכנס כל העניין הזה של נוהל יועצים.

אז  גם   האמת,  אנחנו,  הקריטריונים.  בכל  עומדים  בהחלט  ואנחנו  השתכללנו,  למדנו,  מאז  אנחנו 

ה אם  כי  יציבה,  רשות  מאיתנו  שיגרעו  סיבה  זו  הולך,  שזה  דעתי  על  עלה  לא  אני,  אבל  ייתי  עמדנו. 

מבינה את זה, הייתי מוכיחה להם שהם טועים, אבל לא נלחמתי מספיק חזק, זו הייתה סיבה אחת. 

עמותה  כלכלית,  חברה  עירוניים,  תאגידים  לנו  יש  תאגידים,  שנקרא  מה  שיש  הייתה  שנייה  וסיבה 

זה   מוסדר. גם את  100%אישור של הנציגים, זה לא היה  וכו'... ששם גם הייתה לנו קצת בעיה עם  

 , את שני הליקויים האלה. 100%-כבר הסדרנו עכשיו בצורה מלאה, ו

. אנחנו לא  19, לגבי הדו"ח של  19אינני יודעת מה יגידו לגבי הדו"ח של, סגרנו עכשיו את הדו"ח של  

יתר   כל  יציבה.  רשות  להיות  אותנו  שיחזירו  מקווה  מאוד  אני  מהותיים,  דברים  שם  ראינו 

ה די  להם  יש  יתר  הקריטריונים,  וכל  אחר.  וניהול  כזה  ניהול  של  תקציב,  של  קריטריונים  רבה 

, 19הקריטריונים שאני הכרתי אז, כשבדקתי, אנחנו עומדים. אני מקווה מאוד שיחזירו אותנו לגבי  

 להיות רשות יציבה. אבל אני לא בטוחה בזה. 

בכלל לא יכולה    מבחינת ההשלכות של זה על ההתנהגות שלנו, זה מפריע קצת בנקודות שהמליאה פה
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להרגיש אותן, כל מיני דברים שאנחנו צריכים את אישור משרד הפנים, שבלי זה יכולנו לא לקבל את  

 אישור משרד הפנים. דברים שוליים, בדברים מהותיים... 

 

 זה לא משפיע על ריביות?     מר דני ברזילי: 

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 פיע?  על ריביות זה לא מש   מר דני ברזילי: 

 

 לא. לא, לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא דירוג...     מר גדי ירקוני: 

 

 הדברים האלה בדרך כל...     מר דני ברזילי: 

 

מקבלת   גב' כבי שקולניק:  אני  איתנה.  יציבה,  סופר  רשות  אנחנו  הבנקים  מבחינת  לא, 

לא החזירה   –בחיים לא  ריביות יפות מאוד כשאנחנו הולכים לקבל הלוואות. אנחנו רשות שיש לה,  

 הלוואות. תמיד החזירה הלוואות, תמיד עמדה בקריטריונים. זהו, זה מה שקשור לזה. 

 

 מהר מדי.    מר גדי ירקוני: 

 

 את התשובה שאנחנו כתבנו, שהמועצה כתבה,  50יש פה בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני יכולה להתייחס אבל...   גב' מירב ברקאי: 

 

, שכאילו גדי ירקוני כותב, ואחר כך יש גם את מה  51-ו  50זהו, בעמוד    יק: גב' כבי שקולנ
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היינו   כבר  הפנים.  למשרד  זה  את  להעביר  ביחד,  הכול  צריך,  זה  ואת  כותבת,  הביקורת  שוועדת 

 צריכים, לא? רק שזה לבד לא... זהו. 

 

ליבנו,  גב' מירב ברקאי:  שעליו    דבר שלישי שרציתי להתייחס אליו, להעיר את תשומת 

ושל  המו"פ  של  חלקים,  משני  בעצם,  נובע,  שהחוב  לנו  הוסבר  הכלכלית.  החברה  חוב  זה  הדו"ח, 

להתנהלות  ובאמת,  חלק,  כל  של  חלקו  מה  השאלה,  נשאלה  אז  עצמה.  הכלכלית  החברה  התנהלות 

 החברה הכלכלית יש חלק יותר גבוה בחוב.  

על ממומנות  היו  הן  וכלליות,  הנהלה  שהוצאות  לזה  בעבר,    הסיבה  ממשלתית  רשות  איזושהי  ידי 

ולאחרונה, הן כבר לא ממומנות על ידי הרשות הזאת יותר, אז אנחנו מסבים את תשומת לב הנהלת  

המועצה לדבר הזה, שצריך לראות איך בונים על איזון או רווח, בהתחשב בזה שזה לא ממומן יותר.  

כל   על  אחד  אחד  לעבור  הולכת  לא  אני  המפורט,  הדו"ח  את לגבי  גם  מפרט  הוא  אבל  הליקויים, 

תיקון   אחר  המעקב  את  וגם  כאלה,  ארבעה  שיש  השנה,  של  בביקורת  מהדו"ח הממצאים  ליקויים 

 הקודם.

נובע   כנראה  ביקורת.  לוועדת  אלינו,  ספציפית  קשור  שזה  זאת  בכל  אחד,  לדבר  רק  אתייחס  אני 

ועדת הביקורת, שהבי כי במועצה לא מחוסר הבנה שלי, באופן אישי, של התפקיד של  קורת מצאה 

עורכים מעקב כנדרש אחר תיקון הליקויים שעלו מדו"ח המבקר. אז אנחנו, באמת באחריותנו לתקן  

 את זה, ונשים לב שזה נעשה, ומתועד בצורה נאותה. תודה. 

 

שקוראים   מר ניר ים: מה  על  מצביעים  אנחנו  חברים,  ועדת   אוקיי.  סיכום 

, אנחנו מאשרים אותם, מי בעד לאשר את  48-49, בעמוד  2019ת  ביקורת, הדו"חות המבוקרים לשנ

 הסיכום של ועדת הביקורת? ירים את היד. תודה. מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.

  

 פרוטוקול הגעת קבלן, ניר, אתה רוצה לגמור עם זה?     מר דודי אלון:

 

 אתה מסיים את כל הסעיפים היום?   גב' מזל ערוסי:
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 א, לא חובה.  ל   מר ניר ים:

 

 דקה,    מר ניר ים:

 

 אני חושבת שהמוח כבר לא עובד.    גב' מזל ערוסי:

 

התשובה    מר ניר ים: זו  הרשות,  תשובת  את  גם  להצבעה  מעלה  אני  בסדר, 

כולנו  אבל  במליאה,  פה  עליה  התעכבנו  לא  אמנם  אותה,  קראנו  הפנים,  למשרד  להישלח  שאמורה 

 ? בבקשה להרים את היד.קראנו אותה, מי בעד לאשר את זה

 

 2019דו"ח מפורט ותשובות המועצה לביקורת : הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 

 הקבלן, זה דקה. הקבלן זה דקה. הגדלה לקבלן.    מר גדי ירקוני: 

 

  ,17טוב, הגדלה לקבלן. הגדלה לקבלן    מר ניר ים:

 

לפתוח  מר תמיר בוקובזה:  רוצים  אם  לקבלן,  הגדלה  לגבי  על   ניר,  דיון  יהיה  אז  זה,  את 

 זה, 

 

 לא, לא, אז לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני אומר, תדחו את זה פשוט.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה? אבל זה נורא דחוף להם. הם באמצע העבודה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא רוצה דיון על זה.     מר גדי ירקוני: 
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 אין לי בעיה. אוקיי, אז אני אגיד,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא, אם הוא אומר שזה דיון,    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה הולך לתקוע עכשיו,    גב' כבי שקולניק: 

 

אין לי בעיה ככה או ככה, אני רק אומר, אם אתם רוצים לסיים עכשיו   מר תמיר בוקובזה: 

 את הישיבה, יש לי בעיה עם העניין הזה כבר.  

 

 הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה יש לך בעיה עם זה? יאללה, די.   ב' כבי שקולניק: ג

 

 למה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, אתה יודע מה? אתה עם הבעיות שלך, תגרום לנו להפסיק לעבוד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אל תיקחי את זה קשה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יד לו, אדוארד.  לא, אתה יודע כמה הם מחכים להחלטה הזאת? תג  גב' כבי שקולניק: 

 

אין לי בעיה, בסדר. אני מוכן עכשיו להישאר, אני אשאר. אם אחרים   מר תמיר בוקובזה: 

 רוצים, שילכו. להגיד את זה ככה פשוט? 

 

 רוב חברי המליאה כבר אינם.    גב' מזל ערוסי:
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 למה להתנגד לזה? למה? למה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 צורה להעביר תקציבים.  למה? כי זו לא  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא?   גב' כבי שקולניק: 

 

שמבוצע   מר תמיר בוקובזה:  לפרויקט  קשור  לא  שהוא  לחלוטין,  וחדש  נפרד  פרויקט  זה 

 שמה, זה רק הקבלן נמצא שמה בפועל, זה ההסבר גם כן ששלחתם, וזה פשוט, 

 

 אבל עורך דין ממליץ על זה.   גב' כבי שקולניק: 

 

ורך הדין ממליץ על כל דבר שתגידו לו, זה לא אומר שהוא ממליץ. ע  מר תמיר בוקובזה: 

 אנחנו מאשרים את זה, וזה בסדר גמור שהוא ממליץ. 

 

 ואנחנו לוקחים סיכון של חיוב...   גב' כבי שקולניק: 

 

וזה פרויקט שהוא נפרד, ותקציב נפרד, חדש לחלוטין, ואין שום סיבה    מר תמיר בוקובזה: 

שמה, יקבל את זה כי הוא נמצא שמה. זו לא הגדלה של פרויקט קיים, זה לא   שקבלן, שבמקרה נמצא

 קשור... 

 

 הממ"מ הוא חלק מהפרויקט.   גב' כבי שקולניק: 

 

למרות     מר ניר ים: פעם,  מדי  חברים,  פעם,  מדי  בואו,  גמור.  בסדר  אחוז,  מאה 

ל צריך  פעם  מדי  אז  וטריוויאליים,  מאליהם  מובנים  לנו  נראים  קצת  שהדברים  דיון  איזשהו  עשות 

יותר, צריך להסביר כנראה, שוב, מה המשמעות של הגדלת חוזה, למה זה קורה ואיך זה קורה. והאם 
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 זה נכון להמשיך בדרך הזו. אז בסדר, נדחה את זה למליאה הבאה. תודה ולילה טוב, סעו בזהירות.  

 

 עוד שבועיים נפגשים, עוד שבוע הנהלה.   מר גדי ירקוני: 

 

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 
 

 שינוי מדיניות השקעות . 8

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  המועצה    1בעד,    25:  של  ההשקעות  מדיניות  שינוי  את  לאשר  נמנע( 

 האזורית אשכול.

 

 מרכז קהילתי חלוצה )מיכל(. 9

 

)ההחלט קולות  ברוב  הוחלט  את    3בעד,    21:  לאשר  לקידום  נמנעים(  המועצה  השתתפות  תקציב 

 תוכנית למרכז קהילתי חלוצה.

 

 אישור תב"רים . 10

 

 אולם חוגים ממוגן –מועצה  – 571בעד( לאשר את הגדלת תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

אולם ספורט בית ספר    –מועצה    –  1033בעד( לאשר את הגדלת תב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 יסודי חדש.

 

מבנה חדשנות רב    –מועצה    –  1107בעד( לאשר את השינויים בתב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 תכליתי.

 

מבנה חדשנות רב    –מועצה    –  1107בעד( לאשר את השינויים בתב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 תכליתי.
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)החלטה אחד  פה  הוחלט  א  19:  לאשר  תב"ר  בעד(  שלום    –  1286ת  ל  –כרם  יבילים    10-תשתיות 

 בכרם שלום.

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  גינה   –גבולות    –גבולות    –  1287בעד(  ירוק  פיס 

 ציבורית

 

 פיס ירוק גינה ציבורית  –צוחר  –צוחר  – 1288בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מגרש משחקים –שדה ניצן  –שדה ניצן  – 1289בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  אליהו    –  1290בעד(  אליהו    –תלמי  מגרש    –תלמי 

 משחקים

 

 מועדון חברים –צאלים  –צאלים  – 1291בעד( לאשר את תב"ר   19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר  בעד(    19:  את  גינה    –אבשלום    –  1292לאשר  ירוק  פיס  אבשלום 

 ציבורית

 

 –אוהד, צוחר, שדה ניצן ותלמי אליהו    –  1293בעד( לאשר את תב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 ממ"מים באוהד, צוחד, שדה ניצן ותלמי אליהו 4הקמת 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  א  –מועצה    –  1294בעד(  למבני מימון  מיגון  מצעי 

 רב תכליתי –ציבור 
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)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  למבני   –מועצה    –  1294בעד(  מיגון  אמצעי  מימון 

 רב תכליתי –ציבור 

 

 2019סיכום והמלצות ו. ביקורת על דו"ח המבקר . 15

 

 2019בקר בעד( לקבל את סיכום והמלצות ו. ביקורת על דו"ח המ 24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 2019אישור דו"ח מפורט ותשובות המועצה לביקורת . 16

 

 2019דו"ח מפורט ותשובות המועצה לביקורת : הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 

 


