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. כמו 13ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מספר     מר ניר ים:

לסוף   מגיעים  אנחנו  ויתקצרו,  ילכו  המליאות  בין  המרווחים  לזה  נקרא  בזימונים  גם  לב,  ששמתם 

כל   עם  צפויהשנה,  לתקציב,  עבודה,  לתוכניות  שקשור  קצת   מה  שהיא  החלטות  וקבלת  עבודה  לנו 

לפעם  ופעם  לשבוע,  שבוע  של  גודל  סדר  פעם  של  גודל  לסדר  אותנו  שיכנסו  אינטנסיבית,  יותר 

 בשבועיים, זה בסדר. 

ונצלול   להעיר,  ירצה  ומישהו  במידה  זמן להערות,  יהיה  כך  ודודי להעביר מידע, אחר  לגדי  אני אתן 

 לסעיפים. 

 

 מידע. 1

 

לכולם,   מר גדי ירקוני:  טוב  אנחנו    ערב  אמר,  שניר  כמו  באמת  אז  לקצר,  אנסה  אני 

שבוע,   לפני  אתכם,  גם  ששיתפנו  אחרי  למרתון,  המועצה  בעבודת  גם  איך  נכנסים,  המבנה,  בצורת 

עם   גם  יהיו,  שהן  אפשר  כמה  ועד  הבאה,  לשנה  העבודה  תוכניות  את  ולשפר  לנסות  רוצים  אנחנו 

ד שני, לא לנסות לעשות דברים שהם לא נותנים לנו, לא עוזרים  יעדים, גם עם מטרות מצד אחד, ומצ

 לנו בשוטף במהלך השנה, לא לעשות סתם עבודה. 

נצליח   שבסוף  מקווה  אני  וגם  זה,  עם  להתעסק  במיוחד  תצא  שהמועצה  יומיים  לנו  יהיו  גם  אנחנו 

בס וגם  זה,  את  לראות  תוכלו  שגם  כדי  להנה,  קצרים  די  זמנים  בלוחות  זה  את  שנוכל  להביא  וף 

 איכשהו, לא בדיוק לעשות קשר ישיר, אבל איזשהו קשר כזה או אחר, בין התקציב לבין התוכניות.  

 

 אנחנו לא יוצאים ליומיים?    גב' מזל ערוסי:

 

 לא.  מר שמואל ספקטור: 

 

 היית, לא?    מר גדי ירקוני: 
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ם ליומיים, כמו לא, היא שואלת אם אנחנו, חברי המליאה, לא יוצאי  מר שמואל ספקטור: 

 ש... 

 

באזור.     מר גדי ירקוני:  פה  זה  בבית,  לישון  יום  כל  חוזרים  אנחנו  לא,  אנחנו  גם  לא, 

 אין כסף לישון בלילה.  

 

 אז אנחנו מדברים.    מר שמואל ספקטור: 

 

זהו, בגלל זה לא הבנתי איך את מתנדבת. זה בנושא הזה. אני מאוד    מר גדי ירקוני: 

ים היותר גדולים, אנחנו נמשיך להתקדם ולשתף גם אתכם. אנחנו מתקדמים  מקווה שבאמת, בנושא

גם בתהליך שהיה לנו פה עם טרה לפני כמה זמן, ולא שכחנו את התהליך שהיה, מי שהיה פה שותף,  

התהליך.   המשך  ועד  ההוא  למפגש  הבא,  בשבוע  או  השבוע,  עוד  מקווה  אני  סיכומים,  נוציא  אנחנו 

חברי המליאה, שירצו להמשיך ולעקוב אחרי התהליך הזה, מפני שלתהליך  אנחנו נשלח את זה גם ל

 הזה יש המשכיות. בסוף, יש גם מטרות להשיג בתהליך הזה. 

זה בנושאים האלה. מצד שני, מבחינת הממשלה, אנחנו ממשיכים בהחלט ללחוץ על כספים ודברים  

יבויות שיש לנו בטווח הקודם,  כאלה שאנחנו צריכים לקבל, וקולות קוראים, אבל בהחלט על התחי

ואני מקווה שגם שם, בשבועיים הקרובים נהיה בעלי בשורות של התקדמות. עכשיו הכול בתהליך, אז 

 אין לי מה לדבר סתם בנושא. דודי, אתה רוצה משהו? 

 

אני גם אנסה לקצר היום באמת. רק רוצה לעדכן שכל המסגרות חזרו    מר דודי אלון:

החו גם  הספר,  עם  לבתי  שקשור  מה  בכל  בשגרה,  כביכול,  המועצה,  בעצם  הצהרונים.  גם  גים, 

 הקורונה.

ילדים    24חולים במועצה, מעשרה יישובים שונים. בבתי הספר יש כזה    41-המספרים שלנו כרגע זה כ 
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היסטריה   55חולים,   איזו  לא  שזה  נראה  החגים  אחרי  בינתיים,  שניים.  הוראה  וצוותי  מבודדים, 

 ב. זהו.  גדולה, וזה חשו

 

 יש מישהו חולה במצב קשה או מאושפז?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לדעתי לא.    מר דודי אלון:

 

 הערות אם יש?   מר ניר ים:

 

 2021אישור דו"ח סקור חצי שנתי . 5

 

מספר     מר ניר ים: לסעיף  נקפוץ  חשבון5ברשותכם,  רואה  את  פה  לנו  יש  אלון    , 

ת אשכול, בכל מה שקשור לייעוץ פיננסי, כספי, ביקורות. אני  מררי, הוא מלווה את המועצה האזורי

 אעלה את החומרים.  

 , אתה רוצה שנתחיל איתו? או עם הדו"ח שלך?  19-23הדו"ח הכספי קיים, קיים אצל כולנו בעמוד 

 

הדו"ח שלי... ערב טוב לכולם, אני העתקתי כאן נתון שחשבתי שהוא    רו"ח אלון מררי: 

 רים, זה תחשיב מענק האיזון שעושה משרד הפנים למועצות אזוריות. צריך לעניין את החב

 

 אפשר להגביר את הקול?     גב' נעמי סלע:

 

אנחנו   רו"ח אלון מררי:  פה  אשכול.  אזורית  מועצה  של  האיזון  מענק  מחושב  ואיך 

 תושבים באשכול,   16,320רואים קצת פרמטרים, יש  
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   סליחה, אפשר להגדיל?  גב' סילביה גרין: 

 

 כדאי לכבות את האור קצת. צריך להגדיל את זה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 יש למעלה, בסרגל למעלה פלוס ומינוס.    גב' דנה אדמון: 

 ***תיאומים טכניים*** 

 

חברים, תראו, הדף הזה באמת לא מופיע בחומרים, קיבלנו אותו, לא     מר ניר ים:

ו החלטות, אבל הוא כן נותן את התמונה הרחבה,  הספיקו לצרף אותו, הוא לא דף שצריך לקבל עלי

וממקם אותנו איפה המועצה האזורית נמצאת, לפחות מבחינת מענקי איזון, שזה משהו מאוד דרמטי 

 למועצה שלנו. 

 

  14%, זה אחוז נמוך.  18עד גיל    33%  –התפלגות האוכלוסייה באשכול    רו"ח אלון מררי: 

גיל   על   65מעל  המועצה  נמוך.  אחוז  אקונומי    וזה  סוציו  עימות,  גבוהה  6קו  שונות  נחשב  0.77,  זה   ,

 שונות גבוהה.  

 

 מתוך כמה?  6  מר שמואל ספקטור: 

 

 . 10מתוך     דובר:

 

 כמה?   מר שמואל ספקטור: 

 

 מתוך עשר.     דובר:
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 לא, השונות היא...    רו"ח אלון מררי: 

 

 לא, המדרג.     דוברת:

 

ממ  רו"ח אלון מררי:  זה  שש  הסוציו כן.  במדד  שעולים  ככל  מדי.  גבוה  לא  זה  וצע, 

 זה סך הכול סביר.  6אקונומי, יש לזה השפעה שלילית על מענק האיזון.  

לפי  המועצה,  של  הבסיסית  ההוצאה  פרמטרים.  מאוד  הרבה  פה  יש  כי  לתחשיב,  נעבור  בואו  טוב, 

 6000-קבוע, ועוד כ  מיליון ₪ סכום  20מיליון ₪, כשההוצאה המחושבת    120משרד הפנים,    יתחשיב

 ₪. ₪7,400 כפול מספר התושבים. ההוצאה, שקלול של השניים, הקבוע והמשתנה נותן לנו 

גריעות, לפי מצבה של כל רשות. בסך הכול, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים   יש תוספות או  אחר כך 

של   לנו  4.5%תוספת  שהייתה  וההוצאה  ל  7400,  לנו  עולה  פה  7700-בבסיס,  יש  כאשר  פרמטרים  , 

 שעובדים לטובתנו, ויש לרעתנו.

... של צעירים. הדירוג הסוציו אקונומי גם הוא מבטא הפחתה,  אז בנושא חינוך, יש לנו הפחתה, גם  

 השונות הגבוהה נותנת לנו תוספת, קו עימות נותן תוספת, קצת הוצאות רווחה בגלל קשישים. 

 

 למה הוצאות חינוך מפחית לנו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה אחוז מאוד מאוד נמוך.  33%-ה  רו"ח אלון מררי: 

 

 נמוך.   מר תמיר בוקובזה: 

 

מקבלת   רו"ח אלון מררי:  המועצה  ולכן  גבוה  יחסית  נחשב  באשכול,  היישובים  מספר 

. זאת  8350-עולה בעוד קצת, ל  7700תוספת, וגם המרחקים הם יחסית גבוהים. ואז ההוצאה שהייתה  

₪. זה    8350-₪ לתושב, מקבלת תוספת ל  7700ה אזורית אשכול, שיצאה עם  אומרת, בסך הכול מועצ



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 10 
 

 פירעון מלוות. חישוב צד ההוצאה, זו הוצאה שהיא בלי פנסיה, ובלי 

אז   בפועל.  וחלק  נורמטיבי  חלק  הכנסות,  דברים,  שני  של  פונקציה  שהוא  הכנסות,  של  תחשיב  יש 

איתכם על כל הנוסחאות, כי זה די סבוך,    ההכנסה שנדרשת אשכול לגבות מארנונה, ואני לא אשוטט

עוד    2300 ועצמיות...  רווחה  עוד הכנסות עצמיות אחרות, שזה הכנסות ממשרד החינוך,  לתושב,   ₪

תוספת בגין הכנסה מינימאלית...    –קצת תוספת בגין מספר עולים, ובסוף, יש איזשהו קנס שנקרא  

הפנים, מספר  לשיטת  אשכול  אזורית  מועצה  אומרת,  עצמה,    זאת  משל  הכנסות  מספיק  לה  אין 

 ₪, ולכן זה בעצם תוספת שמחשבים למועצה.  6887מודל הוא והמינימום שנקבע ב

 

 זה לתושב?   מר חנניה אווקרט: 

 

זה לתושב. ההוצאה לנפש, פחות ההכנסה לנכס, מקבלת ביטוי במענק    רו"ח אלון מררי: 

שמגי ההוצאות  את  קח  מענק.  של  הרעיון  בעצם  זה  לא  לנפש,  או  מוצדק  נורמטיבי,  בסיס  על  עות 

מוצדק, אבל זה אחיד לכולם. קח את ההכנסות שיש למועצה, אחד מהשני תפחית, וקיבלת איזשהו 

 סכום שמבטא את הצורך לתת תוספת, או חוסר הצורך לתת תוספת.  

צה,  מיליון ₪ כל המוע  ₪24 לתושב, זה לא נמוך, זה    1463באשכול, המענק הבסיסי הוא לא נמוך,  

פנסיה,   שהם  פרמטרים  שני  עוד  מתווספים  זה  תקציבית, 8,300,000ועל  בפנסיה  מדובר  הפנסיה,   ,

מיליון ₪, ואנחנו מקבלים רק    9.7ההוצאות בממוצע הן יותר גבוהות. לתשומת הלב, ההוצאה הייתה  

 . 8,300,000שיפוי חלקי, אבל די גבוה,  

פירעו זה  כאשר  מלוות,  פירעון  עם  תוספת  עוד  זה  ויש  פנסיה,  בלי  מלוות  הכול ן  סך  מתוך  אחוז 

לקבל אשכול ל וזה בעצם מביא את המענק שזכאית  הלוואות...  בלי  -ההלוואות שחייבת המועצה, 

 מיליון ₪ בשנה.   35.5

בשנת   הפנים,  משרד  של  תקציב  מגבלות  בגלל  אשכול    2021בפועל,  מתוך    25.5תקבל   ,₪   35מיליון 

ז לפי...  לה  שמגיעים   ,₪ שיש  מיליון  למקורות  בהתאם  מתוקצבת  כל  קודם  שהמועצה  אומרת,  את 

 למשרד הפנים, אבל זה לא המקורות שצריכים לספק את הצרכים של המועצה האזורית אשכול.  



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 11 
 

 

 ההפרש, לא נקבל אותו?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לא. לא נקבל אותו, אגב, זה לא צריך לנחם אתכם, אבל אף רשות לא    רו"ח אלון מררי: 

את כל המענק שמגיע לה, וזה לא מעט שנים. זאת אומרת, השאיפה היא שמתישהו ניישר קו,    מקבלת

שלדעתי,   שאיפה  כבר  זו  של   15אבל  האיזון  מענק  לגבי  זה  אז  הסיום.  לקו  הגיעה  לא  ועוד  שנה 

 המועצה האזורית אשכול.  

 

 אנחנו נקבל את הדף הזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 מישהי רוצה שאני אצלם?    יפה בוקובזה:  גב'

 

 לא, שישלחו לנו, לא.     גב' דנה אדמון: 

 

 ישלחו לכם במייל? בסדר.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 זה נתונים מעניינים.     גב' דנה אדמון: 

 

 אין בעיה.   גב' יפה בוקובזה: 

 ***דיבורים מחוץ לפרוטוקול***

 

 הפוך פשוט וזה מסתדר.  תמשיך ניר, זה : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 מה זאת אומרת הפוך?     מר ניר ים:

 

 ההתחלה היא מהסוף.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אלוהים, לאן הגעתי?     מר ניר ים:

 

 עוד, עוד, אתה עוד בפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

 הנה, עוד שני עמודים למעלה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הצלחנו להגיע. זהו.  הופה,    מר ניר ים:

 

התקציב   רו"ח אלון מררי:  ויש...  רגיל,  בלתי  תקציב  יש  רגיל,  תקציב  יש  רשות  בכל 

מבקש   בעצם  התקציב    12הרגיל  דו"ח  דו"ח,  ויש  שוטפות,  והכנסות  שוטפות  הוצאות  של  חודשים 

 הרגיל.

  212-ם ב תקציב המועצה שאושר, ברשותכם אני גם אזכיר לכם מה שראיתם קודם, התקציב הסתכ

מחציתו    ,₪ ₪,  106מיליון  ב  מיליון  ההכנסות  הסתכמו  בפועל,  של...  שנה  לחצי  התקציב    105-זה 

 מיליון ₪.

ראינו   האיזון,  מענק  תחשיב  על  כשעברתי  שקודם,  להזכיר  רק  רוצה  תקציב   120אני   ₪ מיליון 

ש התחשיב  את  יש  אשכול  האזורית  שלמועצה  אומרת,  זאת  הפנים.  משרד  שקבע  משרד נורמטיבי 

ברמת   חיה  אשכול  האזורית  המועצה  בפועל,  אבל  עצמו,  עם  שלו  נוסחאות  עם  שזה  עושה,  הפנים 

 הכנסה והוצאה יותר גדולים.

ל מתחלקים  ההכנסה  הן  2-מקורות  העצמיות  ההכנסות  ממשלתיות.  והכנסות  עצמיות,  הכנסות   ,
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רווחה,  זה  עצמיות  הכנסות  ב...  מהורים  שנובעות  נוספות  והכנסות  לנו    ארנונה  שיש  אחר  ועצמיות 

נותנת שירות, או לא נותנת שירות, אגרות בנייה בסוף, שעצמיות אחר, זה בעצם כל הכנסה שהמועצה 

 והכנסות מהסוג הזה, שהן בסקטור ההכנסות העצמיות.

כ באשכול,  העצמיות  ההכנסות  של  חלקן  הכול,  ואפילו    1/3-סך  מדי,  הרבה  לא  זה  התקציב.  מתוך 

לא  קובל, או ביחס למצופה. זאת אומרת, ההכנסות העצמיות של התושבים הן  טיפה נמוך ביחס למ

 גבוהות. 

לכן, אגב, ראינו את הקנס קודם, בתוך תחשיב מענק האיזון. זאת אומרת, לפי שיטת משרד הפנים,  

היו צריכים להיות באשכול יותר הכנסות עצמיות, ולכן הוא קונס אותנו. ופה אנחנו רואים את זה, 

 בסך הכול.  35%-, זה באזור ה212מיליון מתוך  64הכנסות בפועל, בעצם, ב

מארנונה,   בהכנסות  בעיקר,  חוסר,  פה  רואים  בגלל    1,400,000אנחנו  חסרות  ההכנסות מארנונה   .₪

משרד   קורונה.  בגין  למפעלים  שיפוי  בגין  וגם  הנחות  בגין  הפנים  ממשרד  גם  התקבל,  שלא  שיפוי 

שמ הדרך  את  בעצם,  שינה,  ההכנסות  הפנים  את  לצבור  יכולנו  בעבר  אם  הכנסות.  לצבור  אפשר 

... תשמש אותה, ובסיס מצטבר. אז יש    2021הממשלתיות על בסיס מצטבר, בשנת   יצאה ההכנסה, 

 מיליון ₪ שלא התקבלו, ולכן אנחנו רואים את ההכנסות מארנונה כחסרות.   2-פה חוסר של כ

אלף ₪. זאת אומרת, למרות    120סתכם בגודל של  אגב, אני אגיד כשורה תחתונה, התקציב הרגיל ה

שהיה חוסר בארנונה, סך הכול תקציב המועצה בחצי שנה, היה מאוזן. היו סעיפים שחיפו על החוסר 

 בהכנסות הארנונה. 

שנותן  השיפוי  את  נותנים  בעצם  המיועדים  המענקים  המיועדים,  במענקים  כאן,  לראות  גם  אפשר 

₪, שאנחנו מקווים שיגיעו עד    2,300,000אנחנו רואים פה חוסר של  משרד הפנים להנחות עוטף עזה,  

 סוף השנה, כדי שיוכלו בהחלט לאזן את התקציב של המועצה.

, לכן יש פה חריגה. אני מניח שגם הקורונה יש  1/12מבחינת ההנחות בארנונה, לא תמיד זה מתפלג  

 לה השפעה על איזושהי חריגה, 

 

 עזה.   כולל עוטף  גב' כבי שקולניק: 
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 שמקבלת ביטוי גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.   רו"ח אלון מררי: 

 

 צריך לכתוב שזה כולל עוטף עזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

ההוצאות    רו"ח אלון מררי:  צד  עמדה   –אוקיי.  המועצה  הכול  שסך  רואים  אנחנו 

ועצה לא חרגה מהתקציב מיליון ₪. יש חוסר, זאת אומרת, המ  105מיליון ₪, לעומת    106בתקציב,  

שהיא אישרה לעצמה, אפילו יש איזשהו מינוס של מיליון ₪, ולכן, למרות שהיה לנו חוסר בהכנסות  

והמועצה   ויש סטיות שמאלה,  ימינה,  לנו גם תת ביצוע בהוצאות, למרות שיש סטיות  יש  מארנונה, 

 . אז זה לפי התקציב הרגיל. אלף ₪, זה איזון כספי 100סיימה את חצי השנה באיזון כספי. עודף של 

התב"רים בעצם מבטאים הכנסות והוצאות לטובת מטרות ספציפיות. אין אחידות    –לגבי התב"רים  

בין שנים, יכולה להיות שנה מסוימת שיש הרבה מאוד הכנסות, ויש שנים שיש בהן פחות הכנסות,  

 וגם הביצוע של ההוצאות בהתאם.

, הפרויקטים, ההכנסות  2020קופות, בשנה שעברה, בכל שנת  נשווה את שתי התאם אנחנו    –לדוגמא  

מיליון ₪. זה יכול להיות גם קשור בעובדה    36-מיליון ₪. ועכשיו, בסך הכול ב  111-שלהם הסתכמו ב

 שאין תקציב למדינה, ולא נפתחים תב"רים נוספים, אין מקורות מימון נוספים. 

 

 זה קשור לבתי הספר.    גב' כבי שקולניק: 

 

וזה יכול להיות קשור גם לבתי ספר, או לפרויקטים שהמועצה ביצעה    אלון מררי:  רו"ח

 בשנה א' אבל אין מה בשנה ב'. 

בסך הכול, התקציב הבלתי רגיל שעודף או גירעון בו הוא דבר זמני לחלוטין, כי המועצה, תב"ר אמור  

סות, כדי לאזן אותו, עם  להסתיים באיזון. זאת אומרת, הוא צריך בסופו של יום, להכניס את ההכנ

 מקורות מהמועצה, ואם ממקורות חיצוניים. 
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זמני של כ בגירעון  לה תב"רים שממומנים  יש  גם שהמועצה,  רואים  יש    18-אנחנו  מיליון ₪, כאשר 

עודפים של   גירעון של    15-16תב"רים שיש בהם  ויש תב"רים שיש בהם    18מיליון ₪.    35מיליון ₪, 

המ מממנת  בעצם,   ,₪ התקבל  מיליון  לא  שעדיין  כסף  פיתוח.  עבודות  לטובת  מקופתה,  ועצה 

 מהמדינה. 

מיליון ₪ גירעון זמני בתב"רים. אנחנו רואים שבתקציב    18לגבי המאזן, אנחנו רואים פה את אותם  

של   גירעון מצטבר  לנו  יש  מ  10הרגיל,  פחות  זה בהחלט    5%-מיליון ₪, שהוא קצת  מנפח התקציב, 

רואים שיש לנו קרן עבודות פיתוח, שממנה בעצם המועצה מממנת את עבודות אחוז לא גבוה, ואנחנו  

 הפיתוח שלה. הסכום הזה כולל גם כספים שהם צבועים אך ורק לטובת הביוב. 

מיליון ₪, אלו הם היטלי ביוב, שזה כסף צבוע רק לטובת הביוב.   18-מיליון ₪ מתוך ה  3יש פה אמנם  

מיליון. זאת אומרת, שאם    18ות. אבל, בכספי הפיתוח יש לנו  יתר הסכומים, יש עליהם מגבלות אחר

מינוס   בהם  שיש  התב"רים  על  נסתכל  הכול  בסך  בה   18אנחנו  שיש  פיתוח  לעבודות  והקרן  מיליון, 

מיליון ₪, אז המועצה בעצם, את המימון התזרימי נותנת מתוך הקרן לעבודות פיתוח, את    18כמעט  

י מקווה שיועברו בהקדם. זהו, זו תמצית הנתונים שאני רואה  הכספים שחייבת המדינה להעביר, אנ

 פה. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. 

 

 מיליון ₪ מהתב"רים,  18-הגירעון של ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?   רו"ח אלון מררי: 

 

כממומן   מר תמיר בוקובזה:  כגירעון,  למועצה,  ריביות  של  ברמה  כסף  עולה  לא  בעצם 

 נתי אותך נכון? מהקרנות? הב

 

 כן.   רו"ח אלון מררי: 
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שיגיעו   מר תמיר בוקובזה:  עד  בו,  משתמשת  והיא  למועצה,  אותו  שיש  מכסף  בעצם 

 הכספים. 

 

מיליון ₪, יש איזשהו מחיר,    18נכון מאוד, נכון מאוד. יש למימון של    רו"ח אלון מררי: 

אוברד לוקחת  לא  המועצה  אומרת,  זאת  גבוה.  מחיר  לא  הוא  אבל אבל  זה,  בשביל  בבנק  ראפט 

עד   להתגלגל  תוכל  שהיא  כדי  בפיתוח,  לה  שיש  כספים  בעודפי  להשתמש  צריכה  היא  לפעמים 

בשנה, וזה לא, זו לא ריבית שהיא    2%בשנה, או    1%שהכספים יכנסו. אז יש איזשהו מחיר כלכלי של  

 ... חברים, תודה רבה לכם.  משולמת בגין

 

עודף    מר חנניה אווקרט:  יש  עולה  אם  לא  זה  אז  הגירעון,  את  שמממן  מסוים  בסעיף 

 ריבית. 

 

משתמשים   גב' כבי שקולניק:  שאנחנו  בשנה,  מסוימות  מתקופות  נובעת  היא  הריבית 

במסגרות שיש לנו בבנק. ואז יש לזה ריבית. זה קורה חודש או חודשיים בשנה, בדרך כלל בספטמבר  

י  – אבל  שנה.  כל  תלוי,  פחות...  זה  כי  יותר אוקטובר,  קצת  זה  השנה  בכלל,  קרה  לא  שזה  שנים  ש 

 קורה, אבל זה באמת זמני וזה שולי, זו לא הוצאה גבוהה.

לא   הכול  בסך  הן  המועצה,  של  הריבית  הוצאות  אבל  פה,  רואים  אם  יודעת  לא  אני  במאזן,  תראו 

 גבוהות. לא על הלוואות גבוהות אני מדברת, הלוואות זה משהו אחר.  

 

איזשהו ה  רו"ח אלון מררי:  היה  פעם  נמוכות.  בהחלט  הן  המועצה  של  המימון  וצאות 

יכולות להיות עד   גודל של    1.5%מפתח שהוצאות המימון  מיליון ₪ לאחוז   200מהתקציב, מן סדר 

אלף ₪, וזה כולל גם עמלות של כרטיסי    730מיליון ₪, הוצאות המימון של המועצה הן    3וחצי, זה  

 ך הסיפור הזה.  אשראי, שזה לדעתי החלק הארי בתו
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הן    מר אריק דניאל:  כמה  המועצה,  הכנסות  של  הזה  הנושא  את  שוב  בבקשה  תחדד 

לחזור  תוכל  אם  של  ברמה  הפנים?  משרד  של  מהתוכנית  או  הפנים,  משרד  של  מהציפייה  נמוכות 

 למספר, בפער של כמה אחוזים אנחנו נמצאים?  

 

חש  רו"ח אלון מררי:  הפנים  שמשרד  שבמודל  למוראינו  הכנסה ב  של  תוספת  יש  עצה, 

של  אקונומי  בסוציו  אשכול,  של  בגודל  למועצה  שנקבעה  המינימאלית  ההכנסה  לנפש.  מינימאלית 

₪. המודל בודק, קודם כל, כמה הכנסות יש לי בפועל, ואם אין לה מספיק, הוא משלים   6887אשכול,  

 לה. 

היא   שם  שראינו  לתושב,    120ההשלמה  כפול    ₪120  בע  ₪16  זה  שבעצם   2רך  אלף,   ,₪ מיליון 

 מחייבים את המועצה במודל שמחשב משרד הפנים. 

ולא  ממשלתיים,  מקורות  מתוך  אבל  גבוה,  יותר  הרבה  הוא  המועצה  של  שהתקציב  ראינו  בפועל, 

 מתוך הכנסות עצמיות. 

, כשאני בדרך כלל מציג דו"חות,  50-55הכנסות עצמיות, אני אומר לך, בדרך כלל אני יותר פוגש    35%

חצי. במועצה האזורית    –י רואה שההכנסות הממשלתיות וההכנסות העצמיות, פחות או יותר חצי  אנ

אשכול, ולא בגלל שהיא לא גובה את מה שהיא צריכה לגבות, אלא בגלל שיש לה הכנסות ממשלתיות 

 .  65%לעומת  35%יותר מאשר רשויות אחרות, הפרופורציה היא שונה. 

 

רוצה  גב' כבי שקולניק:  ארנונה   אני  וכמה  חיים,  אנחנו  איפה  גם  יודעים  כולם  להגיד, 

אנחנו יכולים, בסופו של דבר לגבות. בעיקר ההכנסות העצמיות הן הכנסות מארנונה. אין לנו הרבה 

תעשייה, אין לנו הרבה מסחר, וזה הדברים שברשויות רוויחים מהם. וגם מה שאמר אלון בסוף, אני  

נובעת מזה שיש לנו מענקים חיצוניים מאוד מאוד  65מול    35ל  רוצה לחדד את זה, הפרופורציה ש  ,

גדולים, בגלל עוטף עזה. מה שלא קיים ברשויות, אני יודעת? בצפון, במרכז, אצלנו המענק הרגיל הוא  

מיליון ויש עוד תוספות ועוד דברים, ככה שבגלל זה האחוזים הם שונים. זה קצת בעייתי להשוות   10

 . אותנו למועצות אחרות
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את     מר אמיר פלג: להסביר  לתת,  יכול  אתה  מבקש,  אני  סליחה,  שאלה...  יש  לי 

לך   יש  ואם  שלך,  ההסבר  להבין    3או    2מטרת  מהן  שאפשר  כותרות,  או  מצב    –תובנות  טוב,  מצב 

  בינוני, זאת אומרת, לתת משהו קצת יותר בשפה פשוטה?

 

מאוזן.    רו"ח אלון מררי:  רגיל  תקציב  ראינו  כל  אומרתקודם  לא    זאת  היא  שהמועצה 

 מחכה, לא באתי לפה עם הסברים שיש גירעון בגלל ש, 

 

 לא,     מר אמיר פלג:

 

באתי עם תקציב חצי שנתי מאוזן. המועצה, למרות שקשה לקבל, כי    רו"ח אלון מררי: 

הסתיים  הרגיל  התקציב  יום,  של  בסופו  כי,  כי  כי  הרישום,  בסיס  את  שינו  כי  מדינה,  תקציב  אין 

 .  2021-באיזון, ואני מקווה שזה יהיה המצב בסוף השנה. זה לגבי ההתנהלות ב

 

 יפה מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

של    רו"ח אלון מררי:  המצטבר  שהגירעון  אמרתי  המצטבר,  הרגיל  התקציב  לגבי 

  10.5המועצה האזורית אשכול, אגב, זה גירעון שנצבר לפני הרבה מאוד שנים, הוא בסך הכול סביר.  

 זה אחוז שאפשר בהחלט לחיות איתו בשלום.  4-5%מיליון ₪,  200מיליון ₪, מתוך תקציב של 

עוד   היו בקופה  מניח שאם  אני  נושא מענק האיזון.  זה  דבר אחרון, שדווקא איתו התחלתי,    10עוד 

 מיליון ₪, כי מגיע, לפי תחשיב מענק האיזון, אז החיים היו יותר נוחים.  

 

 . תודה    מר אמיר פלג:
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וצבא,   מר אלי שמעיה:  מחנות,  פה  אין  באמת,  לנו  אין  בארנונה,  ש...  קודם,  אמרת 

יודע באבשלום שם, מן אזור שלא מנוצל. יש  יודע מה. אבל יש לנו לדוגמא, סתם, לא  ומפעלים לא 

אנשים  שמה.  זז  לא  דבר  שום  מה,  יודע  לא  הכירה,  חילקה,  המועצה  נתנו,  אדמות,  מכרו  מכרזים, 

 ו, ושומרים את זה לנדל"ן, אני לא יודע למה, מה עושים בקשר לדברים האלה? לקחו וזה

 

 זה לא הוא. מנסים לפתח את אבשלום.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה אנחנו, בסוף זה הכסף שלנו.   מר אלי שמעיה: 

 

 אנחנו מנסים לפתח את אבשלום, אבשלום יש שם כבר...    מר גדי ירקוני: 

 

 ר שלושים שנה.  זה כב  מר אלי שמעיה: 

 

 נכון, שלושים או יותר. המצב שם לא פשוט.     מר גדי ירקוני: 

 

 נו?   מר אלי שמעיה: 

 

התעשייה     מר גדי ירקוני:  אזור  שם,  לקדם  הצלחנו  האחרונות  בשנים  דווקא  אבל 

הזה, ויש עכשיו עוד כמה שהולכים להחיל. בהחלט אני חושב שמה שאמרנו, אבל צריכים לראות איך  

בייחוד בעסקים,   כמות עולה  בייחוד במשרד הביטחון,  עולה  היא  עולה מאוד,  זה,  על אף  הארנונה, 

ודווקא אנחנו גם צופים שבפיתוחים שאנחנו עושים, אנחנו מאוד שמים   ובנושאים ההם.  בסולארי, 

דבר   של  שבסופו  הפיקוח,  של  בנושא  שלנו,  מהשיקולים  חלק  כן  גם  יהיה  הארנונה  שנושא  לזה,  לב 

 יגדל.

כביש   זה,  ובגלל  יודע,  אנחנו    6אבל אנחנו מועצה שרחוקה מכל מרכז, כמו שאתה  אלינו,  לא קרוב 
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 צריכים לחיות עם מה שיש לנו. 

 

הכול טוב ויפה, יש שמה, אנשים זכו במכרזים האלה, לקחו אדמות,    מר אלי שמעיה: 

 שיפנה...  שלוש, –כמה זמן? לא עמד בתנאים, שנתיים 

 

וכאלה    מר גדי ירקוני:  לבנות,  מתחילים  שלא  אלה  את  להוציא  מנסים  אנחנו 

 שמתחילים לבנות, לך תראה, יש שם איזושהי תופעה של התחלה, אבל היא איטית מאוד. הלאה.  

 

עוד מפעל אחד, אין צומת. מה אתה צוחק? תבוא בבוקר, תבוא. תבוא    : אדוארד קוברסקימר 

 תסתכל מה ששם,  

 

 לא צחקתי.   מי? אני   מר גדי ירקוני: 

 

מה אתה צוחק? היא כתבה שאין עקיפה למשאיות, אתה גם לא ענית.   : אדוארד קוברסקימר 

רצתה   לא  מדינה  הכנסה.  ויש  מצלמות  שלוש  חסר  מה?  מה,  שלנו,  מהאזור  קצינים  שני  עם  ל... 

 שלושים משאיות נכנסו לשביל שלנו. 

 

 אי אפשר להבין מה שהוא אומר.   מר דני ברזילי: 

 

 מה שהוא אומר, שצריך לאכוף את הדברים, דני.    דנה אדמון: גב' 

 

 וזהו, אין בעיה, אף אחד לא יבנה, אי אפשר לזוז בכביש הזה.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 מתי נסעת בפעם האחרונה באיילון?   גב' כבי שקולניק: 
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 מה הקשר?     דובר:

 

 כבי, איזו השוואה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אי אפשר לזוז.   ק: גב' כבי שקולני

 

 באיילון יש גם... וכולם אוכפים את זה.  : אדוארד קוברסקימר 

 

שנתי     מר ניר ים: החצי  לדו"ח  הערות  יש  אם  ברשותכם  חברים,  אז 2021טוב   ,

 בואו נשמע אותן. אם לא, ניגש לאישור. יש למישהו מה להגיד? לא.   

 

 ך להצביע.  זה היה לפרוטוקול בלבד, לא צרי  רו"ח אלון מררי: 

 

 לא, לא, צריך להצביע.    גב' כבי שקולניק: 

 

צריך, אנחנו... קלה כחמורה, מי בעד לאשר את הדו"ח הזה? בבקשה     מר ניר ים:

 בעד.   23הצביעו בעד. מי מתנגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. נמנע אחד,  23להרים את היד. 

 

 אשרת, שהוא עובד טוב? לא הבנתי. זה לא תקציב, מה אני מ   גב' דנה אדמון: 

 

 מאשרים את הדו"ח.     מר ניר ים:

 

 באיזו סמכות אני מאשרת?    גב' דנה אדמון: 
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 בסמכותך כחברת המליאה.     מר ניר ים:

 

 2021חצי שנתי הסקור הדו"ח הנמנע( לאשר את  1בעד,  23: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 

 התקדמנו.    מר ניר ים:

 

 אלון, תודה.    קוני: מר גדי יר

 

 תודה רבה לכם.    רו"ח אלון מררי: 

 

 דודי, אתה מעביר את הנושא של הוועדות?     מר ניר ים:

 

 יש שאילתא, לא?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אולי נשחרר את עינת קודם?     דוברת:

 

 חברים, אני פתוח להצעות.   מר ניר ים:

 

 עצה בתחום רישוי עסקים )עינת(אישור מדיניות המו. 7
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לתת    מר ניר ים: האורחים,  את  מנהג,  לנו  יש  עינת,  של  לנושא  באמת  נדלג  בואו 

,  47עד    45להם זכות קדימה. אנחנו נראה את מה שאנחנו רוצים להעביר, מבחינת המדיניות, בעמוד  

 זה כבר... 

 

נ   מר גדי ירקוני:  עינת  יודעים, אבל  כולם  יודע אם  בחרה לרכז אצלנו את כל אני לא 

הסביבה.   איכות  באגף  עסקים,  רישוי  נושא  נושא  עינת,  בהצלחה  הרבה  הרבה  לך  לאחל  רוצה  אני 

ניהול רישוי העסקים אצלנו, הולך ומתפתח במועצה, ואנחנו גם מקווים לעלות ולשדרג את הנושא,  

הנ את  לנו  קובעת  גם  היא  נכנסה,  שעינת  וזה  הבאה,  בשנה  בייחוד  השנה,  את  גם  החדשים,  הלים 

הסטנדרטים, ביחד עם בשמת, והיא מקבלת ממנה, בסוף, את התמיכה, ואני מקווה מאוד, אני לא 

של  ימינם  יד  להיות  ותהפוך  לה,  שנתנו  הזאת  הענקית  הכפפה  את  תרים  שעינת  בטוח,  אני  מקווה 

לא עסק,  רישיון  לקבל  ירצה  שלא  ומי  עסק.  רישיון  לקבל  שירצה  למי  החדשים,  כל  העסקים  חר 

 התהליכים האלה, לא יוכל להמשיך ולהיות עסק במועצה הזאת. 

 

 לפחות יבין למה.      דובר:

 

 כן. אז עינת,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה שם המשפחה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כהן אלישיב.     דובר:

 

נכנ  גב' עינת כהן אלישיב:  סתי  רציתי להציג את עצמי, אבל איזה כיף שהצגת אותי. אז אני 

 לתפקיד לפני שבעה חודשים, 
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 ניר, באיזה עמוד?     גב' דנה אדמון: 

 

. נכנסתי לפני שבעה חודשים, זה תפקיד מאוד מאוד מאתגר, יחד, 45  גב' עינת כהן אלישיב: 

 לפני שבעה חודשים, נכנסה גם הרפורמה החדשה ויצאנו לדרך.

נכנסנו לעבודה,    1.4-ים, ובעצם מהמשרד הפנים התחיל בטעימות, את הרפורמה החדשה לרישוי עסק

עם הרפורמה. אבל אני צריכה שתבינו על מה אני מדברת, שתוכלו אחר כך לאשר אותי, אז אני אספר  

רשות   ידי  על  הניתן  היתר  הינו  עסק  רישיון  מתבלבלים.  פעמים  הרבה  כי  עסק,  רישיון  זה  מה  לכם 

 ק עובד כמו שצריך. הרישוי המקומית, הוא בעצם מבטיח שננקטו כל הצעדים שהעס

כלומר, יש מטבח, ואני מגיעה למטבח ורואה שהוא עובד כמו שצריך. כמו שצריך, יש לזה חוקים, זה  

 לא אני המצאתי את החוקים. 

 

 יכולה להגדיר עסק?    : אדוארד קוברסקימר 

 

ן  עניתי... רישיותיכף, בסדר? בסוף אני אענה על כל השאלות, אם לא    גב' עינת כהן אלישיב: 

עסק בא להבטיח את הביטחון, בטיחות ובריאות הציבור, זה מה שהוא בא לעשות. הוא לא בודק מס  

 הכנסה, הוא לא בודק ביטוח לאומי, הוא בודק ביטחון, בטיחות ובריאות הציבור. 

לצד רישיון העסק, יש צו רישוי עסקים, שהוא מחולק לעשרה תחומים, יזם מגיע, רוצה לפתוח עסק, 

חלו לו  שמבין  יש  מי  אלכוהול.  ולמכור  משלוחים  לעשות  המבורגר,  מסעדה,  לפתוח  רוצה  הוא  ם, 

ברישוי עסקים, מבין שיש לו כמה פריטים לפתוח, גם מסעדה, גם שינוע אוכל, וגם אלכוהול, שזה לא  

 חלק מהרישיון, הוא צריך לפתוח לו ... בנוסף. 

וע מה הוא רוצה. כל אחד והחלום שלו.  יזם מגיע אליי, יושבים מדברים, אני צריכה להקשיב ולשמ

אחד רוצה המבורגר, אחד רוצה פיצה, אחד רוצה לול, אחד רוצה רפת, כולם עסקים. לכל אחד יש 

 את המקום שלו בצו רישוי עסקים.

ארבע הוא מזון ושם אני אמצא מה זה   –כלומר, אם מגיע יזם ורוצה את המסעדה, אני אלך לארבע  
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פ או  רוכלות,  או  או מסעדה,  השמונים,  שנות  של  מילה  איזו  וואי,  אין,  מאוד  שהיום  טראק,  וד 

 קייטרינג, או משלוחים, לכל דבר יש התייחסות בחוק, וצריך לקבל אישור. על כל דבר.

אז אם הלכנו לארבע, בארבע יהיו לי עוד הרבה תתי סעיפים שאני אמצא מה מתאים ליזם המסוים 

 ול ושינוע. הזה, שרוצה מסעדה עם המבורגר, אלכוה

לאחר שאני אמצא מה שהוא צריך, אני אבקש ממנו מסמכים. זה החלק הפחות נעים, אבל אין מה  

לעשות, הוא צריך להביא מסמכים. מה כוללים המסמכים? אחרי שאני מבינה מה העסק, אני יודעת  

הרלוונטיים   המסמכים  את  ממנו  שה  –לבקש  שמה  להבין  לי  נותן  בניה  היתר  בניה,  היתר  וא כמו 

רוצה, הוא רוצה מסעדה, זה מסחר, מתאים לפי הייעוד שלו בהיתר הבנייה. זאת אומרת, אם בהיתר 

 הבניה כתוב תעשייה, הוא לא יכול. באופן אוטומאטי, הוא יורד מהמקום הספציפי הזה.

, זאת אומרת, אם יזם יגיע אליי, יפנה לייעוץ, ליווי, סיוע, הוא ידע שהוא לא יכול לעשות שם מסעדה

 גם אם הוא חלם עליה חמש שנים, כי בהיתר הבניה אסור.

בנוסף להיתר הבניה, אני אבקש ממנו טופס שתיים, שבוא הוא ממלא את כל הפרטים, הוא מבקש  

את הבקשה, הוא ממלא את הפרטים האישיים שלו, את תיאור העסק, כמה עובדים, מי בעסק, כל  

 הפרטים שהוא יכול לתת אותם להתחלה.  

לי מפות, מפת תוכנית עסק, מפה מיצבית, ומפת תרשים סביבה. שזה בעצם  הוא צריך להביא    בנוסף,

קורה   ומה  תשתיות,  מבחינת  בחוץ  קורה  מה  אדריכלית,  תוכנית  מלמעלה,  העסק  נראה  איך  אומר 

חניות, עוד מבנים, להבין אם העסק מתאים לפי התוכניות ונותנים השירות שאליהם אנחנו    –מסביב  

 ת הבקשה, לכל בקשה יש נותן שירות שלה.שולחים א

יודעת שלמסעדה אני אצטרך לבקש אישור מכבאות, משרד הבריאות   –מסעדה    –זאת אומרת   אני 

כל עסק    אני אבקש אישור ממשרד החקלאות, היתר בניה, כל הסיפור.   –ומשטרה. זה ברור לי. לולים  

 עליהם.   יש לו התייחסות נפרדת, ויש לו סעיפים שצריך לעמוד איתם

האישור   לנותני  הבקשות  את  ושלחנו  שהבנו  אנחנו    –אחרי  הבריאות,  למשרד  לכבאות,  למשטרה, 

 מחכים שהם יאשרו לנו את הבקשה. 

עכשיו, אני חייבת לקבל תשובה, או שלילית או חיובית. כל תשובה היא טובה, אחר כך נבין גם למה,  
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אח כל  לוקח  בעצם  וזה  לרפורמה.  טובה  היא  תשובה  יכולים  כל  לא  אנחנו  שלו.  הזמן  את  לו  יש  ד 

את   לנו  מאשרים  לא  השירות  שנותני  עד  חוק.  זה  להתערב,  יכולים  לא  אנחנו  מהר,  יותר  לבקש 

 הבקשה, אי אפשר להתקדם.

את   נשלח  אנחנו  יסרב,  השירות  מנותני  אחד  אם  הרישיון.  את  להוציא  נוכל  יאשרו,  שכולם  אחרי 

רב, ניתן לו את הצ'אנס לתקן, או ליקויים, או להוסיף, מה שנותן הסירוב ליזם, נסביר לו למה הוא סו

השירות מבקש, כי הוא איש המקצוע. הוא סיים, הוא מספר לנו שהוא סיים, ומההתחלה מחזירים 

את  לקבל  אפשר  נעשה,  זה  אם  בעסק.  ביקש  שהוא  מה  שנעשה  שוב,  להסתכל  השירות  נותן  את 

 הרישיון ונתחיל. 

שלילית היא תשובה? הרפורמה הכניסה שלושה מסלולים חדשים לעסקים. למה אמרתי שגם תשובה  

עכשיו, צריך להבין כל עסק הוא בפני עצמו, הוא עומד בפני עצמו, כי יש לו התייחסות שלו. כשמגיע 

 21אליי יזם ורוצה לפתוח עסק, היום, עם הרפורמה, אני יכולה לראות אם הוא מתאים למסלול של  

ב', שאם העסק עומד בתנאים, אני -תיכף נבין מה זה, ויש לי מסלול מזורז, א' ויום, מסלול התצהיר,  

לי את האופציה באמת,   ונותן  לו את הזמנים משמעותית,  זה מקצר  יכולה ממש במסלולים האלה, 

 צ'יק צ'אק להוציא את הרישיון, אם הכול בסדר. 

ל יכול  לא  מיוחדים, שהמסלולים מתאימים לעסק, אבל הוא  כי  יש מקרים  עבור במסלולים האלה, 

הוא כבר פתח פעם עסק, אבל לא עבר דרך הרישוי עסקים, אז הוא כאילו עבריין של רישוי עסקים, 

אני לא אתן לו לפתוח עסק חדש, לא יכולה. או שהוא פתח את העסק לפני שנתתי לו את הרישיון. אם 

להיות   יכול  לא  אוטומאטית  הוא  אליי,  הגיע  ואז  העסק  את  פתח  חייב  הוא  הוא  מקוצר,  במסלול 

 לעבור דרך המסלול הרגיל, שזה גם בסדר. 

היום, הרפורמה קיצרה לנו את הזמנים משמעותית. אם פעם היית שולח בקשה, והיה לוקח להיתר, 

 לאישור, חודשיים, ארבעה, כן מגיע, לא מגיע, כבאות לא... והיית מחכה.  

 

 שנתיים.    מר דני ברזילי: 
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 שנתיים?  יב: גב' עינת כהן אליש

 

 אני יודע מנווה אשכול.     מר דני ברזילי: 

 

מאוד    גב' עינת כהן אלישיב:  זמנים  יש  לכולנו  היום?  קורה  מה  נגמר.  שנתיים,  יותר  אין 

מוגדרים. אני מקבלת את הבקשה, יש לי חמישה ימים להעביר אותה. אסור לי מעבר לזה. אם אני 

יכול   הוא  ימים,  בחמישה  אותה  העברתי  לפי לא  עבדתי  לא  אני  חוק,  לפי  כי  עסק,  רישיון  לקבל 

 הזמנים של הרפורמה. 

למשרד  מוגדרים,  זמנים  יש  לכב"א  מוגדרים,  זמנים  יש  למשטרה  השירות,  נותני  הדבר  אותו 

כשההסבר הוא חשוב, מי שאנחנו מדברים איתו, הם חייבים להגיע לעסק בזמנים  הבריאות, כולם.  

צר. יכול להיות חודש, ארבעים יום, לא יותר מזה, ואם יש אז הם  שנקבעו בחוק, שזה אומר שזה מק

 שולחים לנו גם למה. למה כן, למה לא. 

זו בגדול הרפורמה, שהיא נותנת לנו באמת יותר, פחות זמן להתבחבש, ואנחנו חייבים לתת תשובות.  

ונניח שזה מ פעל עם חומרים זאת אומרת, אם  כב"א לא נתן לי שלילי, אבל הוא לא נתן לי חיובי, 

 מסוכנים, אבל הוא לא אמר לי לא, הוא גם לא אמר לי כן, בחוק אני אמורה לתת לו רישיון עסק.  

 

 מה?     דוברת:

 

כן. הם חייבים לענות לי. עכשיו, מה קורה היום? בגלל שיש לחץ של    גב' עינת כהן אלישיב: 

פי הזמנים שלו. זה חייב להיות... שלא  זמנים, אני יושבת ומתכללת כל עסק, עם נותני השירות שלו, ל

אני אצטרך לתת   לי,  ענו  לא  יום אחד שכב"א  רוצה שבגלל  הייתי  לא  פדיחות בזמנים. אני  לנו  יהיו 

 רישיון עסק לעסק שהייתי רוצה שכב"א יתנו לו התייחסות.

ות , אבל אלה הקבוצ21אני מראה לכם דוגמא של סוף שנה שעברה, אני עוד לא יכולה להוציא את  

שלנו, כמה עסקים יש חייבים ברישיון, לא, ככה זה נראה, זה כבר נראה אחרת היום, אני אראה לכם  
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את זה בשנה הבאה, את הדו"ח החדש, אבל שתהיה לכם דוגמא איך זה נראה, איך אנחנו מחלקים 

 את הקבוצות.

יל לעבוד השנה מה אני רוצה מכם היום? אנחנו בנינו מדיניות מאוד מאוד מתומצתת, בשביל להתח

על רישוי עסקים, בעצם. עד היום במועצה, היה רישוי עסקים, אבל עכשיו יש רפורמה. צריך לא רק 

להגיע אליהם. היום   –להיות פאסיביים, צריך להיות אקטיביים, גם לעסקים שאין להם רישיון עסק  

ולשאול   נעשה    מה  -אני מחויבת, ברפורמה, להגיע לעסקים שעובדים ללא רישיון עסק  קורה? בואו 

 רישיון, בואו נראה איך אפשר.

הסדרת הפעילות התקינה של בתי העסק הנדרשים רישיון עסק. מי שאין לו רישיון, אני   –אז אחד  

רוצה בשנה הקרובה להגיע אליו, לשאול, מה, ניסית, לא ניסית? אני מבינה שזה מאוד מפחיד, מאוד 

יפים, זה מלחיץ. אבל יש פעם אחת ישיבה איתי, הוא מלחיץ. הרבה ניירת, הרבה חוקים, הרבה סע

מבין מה הוא צריך לעשות, וזה לא כזה נורא. במידה ואנחנו מניחים שהיתר הבניה מרשה לו לעשות 

 את העסק במקום שהוא קיים היום. 

 

 ואם לא?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז הוא לא יכול להוציא רישיון.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 וסוגרים לו את העסק?    ונית בן רומנו: גב' ר

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 זה לא...   גב' רונית בן רומנו: 
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 אבל, אנחנו צריכים לתת להם אזהרה לפני.    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 לעשות שינוי ייעוד אולי.     מר גדי ירקוני: 

 

 טראקים?   מה עם פוד    דוברת:

 

ש  פוד   מר דודי אלון: ותזכרו  פשוט,  יותר  על  טראקים  להקל  יכול  זה  הפלח...  כרגע 

 המון עסקים. 

 

 הפלח מאוד מאוד חשוב לנו, כי בפלח רשום מה זה היתר בניה.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 צריך רוכלות, לרוכלות צריך,    גב' דנה אדמון: 

 

  רוכלות. לא, על רוכלות, מדברים על  מר שמואל ספקטור: 

 

 רוכלות חייב רישיון.    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 בוודאי, אבל זה לא תלוי בהיתר.    גב' דנה אדמון: 

 

לא, רוכלות זו התייחסות אחרת, ועכשיו זו התחנה של פוד טראקים,    גב' עינת כהן אלישיב: 

 וגם לזה צריך להתכונן. 

מעולם   באה  אני  וסיוע,  לעידוד  לקידום,  תפעל  ולתת,  המועצה  ולסייע,  ללוות,  שצריך  שמאמין 

ולהסביר, אני מאמינה בזה. אני רוצה את השנה הזאת, לצאת בהסברה רחבה לתושבים שלנו, אנחנו  
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ואנחנו   כולם,  ואנחנו רוצים לשתף פעולה עם  ואנחנו רוצים לקדם את העסקים,  לא שוטרים רעים, 

וא למסעדה,  תלכו  שאתם  רוצה  ואני  ברישיון,  שיעבדו  והמטבח  רוצים  שם,  הייתי  שאני  תדעו  תם 

הציבור,  לבריאות  דואגים  עליו,  לחשוב  צריכים  שאנחנו  מה  זה  שם.  לאכול  יכולים  אתם  סבבה, 

 לביטחון ולבטיחות. 

שנה. לא יכול   15-בקרה שוטפת בעסקים, עמידה בתנאי הרישיון. רישיון יכול להיות להמועצה תבצע  

קיבל אותו לפני שבע שנים, אני רוצה היום לעסק, פעם    שנה לא אגיע לעסק. אם הוא  15להיות שאני  

לו.   שאסור  בעסק  שינויים  עשה  לא  שהוא  שלו.  הרישיון  בתנאי  עומד  שהוא  ולראות  להגיע,  בשנה 

 שהוא לא עושה דברים שעשו לו, שהוא שומר על הציבור שלנו.

 

 אם יש מישהו שיש לו רישיון לצמיתות?   גב' סילביה גרין: 

 

 אין צמיתות יותר.    אלישיב: גב' עינת כהן 

 

 אין יותר?   גב' סילביה גרין: 

 

 שנה זה ה...   15אין.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 וואו, וואו, וואו.    גב' סילביה גרין: 

 

לנו    גב' עינת כהן אלישיב:  אין  אכיפה,  מערך  לנו  אין  היום  אכיפה.  מערך  תפעיל  והמועצה 

דו"חות,   נותנים  לשטח,  שיורדים  במקומות  פקחים  בטח  חייבת,  שאכיפה  חושבת  אני  זה.  את  אין 

האלה, וכמובן מדורג מאוד, לאט לאט, אנחנו צריכים ממש לעשות את זה כמו שבחוק להגיע פעמיים  

לעסק, לדבר איתו, לראות מה שלומו, מה קרה, למה הוא לא עושה, איך אפשר להיות? חסמים, לא 

  צריך לדברר את זה לקהל, שידעו שאנחנו פה בשבילו.   חסמים, בירוקרטיה, בשביל זה אני פה. וזה,
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טוב. רק שתדעו שאני משתפת פעולה עם אגפי המועצה, מעברים, אנחנו בונים גם תיק יזם, גם כנס  

 כדי להתחיל לדבר את זה, ושיתחילו להבין את זה.  

אסיים   שאני  לחץ  פה  עומ  –ויש  שאנחנו  לכם  להגיד  יכולה  אני  העבודה.  תוכנית  זאת  לפי  אז  דים 

-הזמנים, אני אראה לכם את הלו"ז והתחלנו לעבוד, והיום אנחנו אוקטובר, אני מחדשת רישיונות מ 

, כל הרישיונות שיגמרו השנה, אנחנו צריכים לחדש, להודיע, לשלם, יש פה, זו בירוקרטיה, צריך  2022

 . עסקים שצריכים לחדש להם רישיון, אנחנו על זה 18להבין את זה. יש לנו כמעט 

לא  שהם  שאלות  שואלים  אנשים  באמת,  היא  שיחה  כל  ליזמים,  וההסבר  הליווי  זה  זה,  על  ויותר 

זה לא עוזר לי. אנחנו צריכים באמת, את הדברים שלנו, מה זה רישוי   -יודעים. 'יש לי מס הכנסה'  

 עסקים? שהתושבים ידעו. זהו, אני אשמח לענות לכם על שאלות.

 

 שיבצע את הפיקוח?  מי אתם רוצים   מר משה טל:

 

 שאלה טובה, אני אשמח שגדי יענה עליה, או ניר.    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

אנחנו עכשיו, למעשה, בתוך דיון פנימי על מה שקוראים בעברית פקח    מר ניר ים:

עירוני. לגייס אותו, לא לגייס אותו, מה זה אומר תקציבית, מה בדיוק הוא אמור לעשות, איפה הוא,  

 איזה אגף הוא צריך לפעול. עוד לא סיכמנו מה באמת אנחנו רוצים, אבל אנחנו חושבים על זה.  תחת 

 

 כבר יש אכיפה.  22... בינואר    מר משה טל:

 

 זה היעד.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 שאלה, יש הגדרה ברורה לעסק?   : אדוארד קוברסקימר 
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 יש.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 מה ההגדרה הברורה של עסק?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 וואו,   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 מה שנכלל בצו רישוי עסקים.   גב' בשמת גלין:

 

 נכון.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 מה...?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 זאת אומרת, אם אתה עורך דין, ואתה פותח מגרש, ואני בודקת בצו,    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 לא אם אני עורך דין, מה צו רישוי עסקים אומר? מה זה עסק?   : קוברסקי אדוארדמר 

 

 צריך לפתוח ולקרוא.    גב' בשמת גלין:

 

 חקלאי, מושבניק, הוא עסק?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 למה?   : אדוארד קוברסקימר 
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 רישוי עסקים, חקלאות היא לא...  חקלאות היא לא עסק. נכון לצו  גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 כבר באו אליי לבקש שאני אוציא רישיון.    : אדוארד קוברסקימר 

 

שנייה, תרשה לי לעזור לעינת, כי היא בכל זאת בתקופת חפיפה. אני    גב' בשמת גלין:

שנכלל   מה  זה  עסק,  ברישיון  שעסק  אומרת  ההגדרה  מאתגרת.  באמת  הגדרה  היא  ההגדרה  בשמת, 

ואנ אבצו.  צריך  י  לא  אתה  חדרי...  ארבעה  לך  יש  אם  הדו"ח,  חברי  על  מדברים  אם  דוגמא,  לך  תן 

 ככה. -רישיון עסק, אם יש לך חמישה, אתה כן צריך. למה?  

ואומר   יזם  כשמגיע  עכשיו,  עושה  שעינת  הדברים  ואחד  מגיע,  כשאתה  רישיון    –כלומר,  רוצה  אני 

ים רישיון העסק הוא הכי פשוט, כי היא אומרת  עסק, היא שואלת אותו את כל אותן שאלות, ולפעמ 

הפעילות המבוקשת   –שאומר  מה שאתה תיארת, זה לא רישיון עסק, מוציאים מכתב מסודר    –פה  

 איננה נדרשת ברישוי עסק, בסדר? 

 

לא, אני רוצה לומר שעינת, ההסבר שלך היה מאוד מאוד מאוד פשוט    גב' מזל ערוסי:

 נו תקופה ארוכה מאוד. להבנה, מה שבאמת העסיק אות

 

 רגע, תמיר אחר כך אריק, ואחר כך רוויטל.     מר ניר ים:

 

 כל הארגון הזה לקח שנה וחצי.    גב' מזל ערוסי:

 

סעיף    מר תמיר בוקובזה:  כל  אבל  מאוד,  פשוט  ונראה  מקסים  ההסבר  כאילו  מבחינת, 

כן, ברמה של רישו גם  יכול לעלות מאות אלפי שקלים לפעמים,  כי אם כב"א עכשיו  כזה,  י עסקים, 

דורשים ספרינקלרים, לצורך העניין, זו מערכת מאוד מאוד יקרה, או כל דבר אחר שפתאום דורשים.  

ברגע שהם עושים שינוי כזה לעסקים שקיימים, מאיפה יבוא הכסף? כי עכשיו תבואי לבעל עסק   –א'  
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 רק תעשה את מה שרשום, זה נורא פשוט.  –ותגידי לו 

אלף ₪, אז כנראה שהוא לא יצליח לעמוד בזה. והאם יש איזה שהם מענקים, או   800לך  זה יעלה  

את   להסדיר  איך  קיימים,  שכבר  העסקים  לבעלי  הטבה  גם  איזשהו,  עם  באה  הזאת  שהרפורמה 

 העסק? 

 

אני ארשה לעצמי רגע להגיד משהו, כי זה ברמת המדיניות. תראה, מי    מר ניר ים:

וקיי? אין לו רישיון עד היום פעל, למעשה, ללא רישיון, אפשר לקרוא לזה שהעסק שלו לא מורשה, א

 אפילו בניגוד לחוק, אז עשה מה שעשה, זה לא נותן לו זכויות קדימה. 

מה שכן, אנחנו בתוך אשכול, אנחנו מכירים את תושבי אשכול, אכפת לנו מתושבי אשכול, אנחנו לא  

סגור את הבסטה. אז כן יש כוונה להסדיר את הדברים,  אנחנו לא באים, זה לא... בחור מחר  באים,  

כן יש כוונה לקחת מרווח נשימה והסדרה ככל שמתאפשר לנו. אני לא יכול להגיד כאן בדיוק מה הם 

הגבולות, אבל בהחלט ללכת לקראת מצד אחד, ולאפשר, ומצד שני גם, להיות נחושים ולדעת שבסוף 

 דרך, אם אין רישיון עסק, אז אין עסק. 

 

זה חלק בלתי נפרד מהסיפור הזה, צריך להבין את זה. אין לך רישיון?    גב' עינת כהן אלישיב: 

 אין לך עסק. 

 

 כרגע האחריות עברה, במירכאות, מהמדינה, לרשות המקומית.    מר דודי אלון:

 

 לרשות המקומית?    מר תמיר בוקובזה: 

 

זה בעצם התהליך שקרה. מצד אחד     מר דודי אלון: גדולה,  כן.  יותר  לך אחריות  יש 

יש לך טיפה יותר סמכויות כדי לפעול בהן, אבל שמע, אין עסק, אם לא יהיה לך אמצעי, כמו שאתה  

אומר, וחלילה יכולה להיות שריפה של חומרים מסוכנים, וצרי לפנות שני יישובים אחר כך, אז אולי 
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העניי לצורך  הדברה,  חומרי  עם  מחסן  יפעל  ולא  סגור  שיהיה  כיבוי  זה  בלי  להיות  שיכול  במקום  ן, 

 נורמאלי, או כל מה שצריך.

בסוף אתה רוצה, תפקידה של הרשות לשמור על בריאות הציבור ועל הביטחון. אז צריך לשחק בין  

 שני המנעדים האלה. אין שחור ולבן. 

 

 אריק.    מר ניר ים:

 

י  מר אריק דניאל:  של  הצפי  עם  בהם,  לטפל  שנדרש  העסקים  כמות  חדשים לפי  זמים 

כבר   שאנחנו  או  שצריך?  מה  זה  אחת  משרה  מדברים?  אנחנו  מחלקה/אגף  גודל  איזה  על  שיכנסו, 

 מדברים... 

 

עד היום עשתה את זה בשמת, כחלק מעוד שאר הדברים שלה, היום     מר דודי אלון:

 עושה את זה, 

 

 כן, אבל יש רפורמה חדשה, ו...   מר אריק דניאל: 

 

ן, כרגע מספיק אחד שמתעסק בזה מהבוקר עד הערב, אז זה כרגע  נכו   מר דודי אלון:

 כי הארנונה תעלה טוב.  מספק. שזו תהיה הבעיה שלנו.

 

 ארנונה הם ממילא משלמים.    מר גדי ירקוני: 

 

קיבלתי את רשות הדיבור, סליחה. רציתי לשאול כמה מקום יש בתוך   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

בקבי עצמה,  לרשות  הזה  משהו  הצו  שזה  טראקים  הפוד  את  עכשיו,  לדוגמא,  ציינת,  מדיניות.  עת 

שהוא תופס תאוצה. יש לרשות מקום, או אפשרות לקבוע נהלי עבודה לפוד טראקים, נגיד להתמקם  
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 באזורים שהם מסוימים, כן או לא סמוך לבתי עסק אחרים? או שזה משהו שקבוע בחוק ה...  

 

ה נצטרך לחשוב מה עושים עם כל הפוד טראקים. היום, אנחנו כמועצ  גב' עינת כהן אלישיב: 

דבר   כזה  אומרת  להם   –המדיניות  שיש  מהיישוב,  אישור  לבקש  צריכים  הם  יישוב,  בתוך  הם  אם 

 רישיון, כן? אני לא מדברת על מי שאין לו. אם הם בתוך יישוב, אז לבקש מהיישוב.

צריכים לבקש מאיתנו. אני חושבת   אם הם בתוך המסגרת של מקום של מועצה, על השטח שלנו, הם

שצריך לחשוב על זה חשיבה יותר גדולה, ולעשות פה איזשהו משהו עבור הפוד טראקים האלה, כי  

הם באמת פתרון למי שלא יכול לפתוח מסעדה, שזה באמת מאוד מאוד קשה, אפשרי אבל קשה. פוד 

יכול לה גם  נותן איזה מענה לפרנסה טובה, הוא  ולעשות מה שהוא  טראק, הוא כאילו  סתובב איתו 

 רוצה, שהוא מאושר והכול בסדר. אולי יהיה איזה חניון כזה של פוד טראקים... 

 

 מצד שני, צריך לדאוג גם לבעלי העסקים החדשים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לגמרי.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 יות, על גינון, על מדרכות, עם הרישוי, שמשלמים ארנונה על תשת : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני מסכימה לגמרי.    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 ומי צריך לקבוע את המדיניות הזאת?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אנחנו.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 אנחנו זה את? בעצם, נכון? את לבד כרגע?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 ביא את זה לאישור שלכם, כמובן.  במועצה, ונ  גב' עינת כהן אלישיב: 

 

מה   מר חנניה אווקרט:  סופר,  מכולת,  מסעדה,  כמו  עסקים  שלנו,  כמו  עימות  באזור 

 המגבלות בחוק, למשל, בנושא של מיגון, אם יש צבע אדום? כמה מטר ממ"ד צריך? 

 

 אין לי התייחסות לזה בחוק.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 אין?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני לא...   עינת כהן אלישיב:  גב'

 

 אין שום מחויבות לדבר הזה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 יש חוקים אחרים,    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 זה פיקוד העורף צריך לתת לך אישור.    מר דודי אלון:

 

 כשהג"א מגיע למכולת, הוא לא דורש...   מר חנניה אווקרט: 

 

 ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. אבל לי אין שום... לפעמים יד   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

מרחב     מר דודי אלון: שם  דרוש  הבניה  בהיתר  מסוים,  מקום  עכשיו  בונה  אתה  אם 

 מוגן, אז זה יבוא ב...  



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 38 
 

 

כן. סביר להניח שבהיתר בניה, איפה שבנו את זה, יש גם את זה. אבל    גב' עינת כהן אלישיב: 

 עסק. מיגון אני לא בודקת. זה בודקים כשמבקשים רישיון 

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 תודה.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 תודה רבה לעינת, שמחנו להכיר. אוקיי,     מר ניר ים:

 

 יש לך רשימה של העסקים המורשים במועצה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 אותה? חסוי?  אנחנו יכולים לקבל  מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, למה שיהיה חסוי.     גב' דנה אדמון: 

 

לא, זה פתוח לגמרי. אוקיי, אם יש הערות זה הזמן, אם אין הערות,     מר ניר ים:

 . מי בעד המדיניות שהוצגה?  אנחנו מבקשים לאשר את המדיניות שאנחנו לוקחים על עצמנו לבצע

 

ניר, אמרתם שהמד   גב' דנה אדמון:  יניות כפופה לזה שתחליטו מי מבצע רגע, סליחה 

 את האכיפה, לא?  
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אחר,     מר ניר ים: או  כזה  אלמנט  שיהיה  אומרים  המדיניות  בעצם  אנחנו  לא. 

אבל  זמנים,  לוחות  לקבוע  מסוגלים  לא  עוד  זה...  מתי  זמנים,  לוחות  בדיוק  קובעים  לא  עוד  אנחנו 

 בהחלט אמרתי זה על השולחן, וזה כנראה יגיע די מהר. 

 

רישוי    ב' דנה אדמון: ג בגין  הכוונות  הצהרת  את  לאשר  מבקשים  אתם  כרגע  אז 

 עסקים?

 

 זה מדיניות, זה לא מותנה ב...    מר דודי אלון:

 

 , As isזו מדיניות, את שלושת הדפים האלה, מה שנקרא,    מר ניר ים:

 

 פקח זה לא מדיניות.     מר גדי ירקוני: 

 

 חד, בשביל ליישם חלק מהמדיניות. פקח זה אמצעי א   מר דודי אלון:

 

 אבל איזו מדיניות? סך הכול העבירו את הסמכות למועצה.   מר אלי שמעיה: 

 

 נכון, אוקיי.   מר ניר ים:

 

 אז מה... מה זה יעזור?    מר אלי שמעיה: 

 

אמרתי, אחרי ש... אני אתן בתור דוגמא, לא אכנס לכל הנושא, אבל     מר ניר ים:

א אני  דוגמא  שלמשל  בתור  בעמוד    –תן,  אותם  רואים  שאנחנו  כמו  העדיפויות,  סדר  זה  47קביעת   ,

בסוף   ורק  מזון,  בעסקי  כך  אחר  מסוכנים,  בחומרים  קודם  לטפל  רוצים  שאנחנו  אומרים  שאנחנו 
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ולהפוך את הסדר. היינו לבוא  יכולים  זאת מדיניות    באטליזים,  על עצמנו,  אז  לקבל  שאנחנו רוצים 

 ו בטיפול בנושאים,  שזה סדר העדיפות שלנ

 

 זה לא סדר עדיפות, זה אכיפה.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה,    מר ניר ים:

 

מגיעה    גב' עינת כהן אלישיב:  כשאני  ואכיפה,  פיקוח  תעודת  יש  שלי  הוא  הרעיון  אבל  דנה, 

 לעסק בפעם הראשונה,  

 

 אוקיי,    מר ניר ים:

 

 עה, אני אומרת, אני מדברת. זה סוג של אכיפה. אני מגי   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 הסברה, תהיה פה הרבה הסברה והרבה...     מר דודי אלון:

 

עד    גב' עינת כהן אלישיב:  קרה  לא  זה  באמת.  פה  שאנחנו  יבינו  כי  אכיפה,  של  סוג  כבר  זה 

 היום. זה תהליכים שהם לאט לאט, זה אבני דרך שאנחנו שמים עכשיו.  

 

א   מר ניר ים: מידה  באותה  לוח נכון.  ואת  העבודה  תוכנית  את  קובעים  נחנו 

להפעיל   הולכים  אנחו  שבה  הדרך  זאת  בגדול,  המדיניות  זאת  בה.  לעמוד  ורוצים  לתוכנית,  הזמנים 

 בטווח הקצר את הרפורמה. 

 

שבתקציב      מר אמיר פלג: זוכר  אני  הרשותי,  הפקח  דנה,  את  טיפה  אשלים  אני  ניר, 
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הל אגף הביטחון. אחרי זה, כשהיה פה את העניין עם תחנת  לפני שנה, אילן העלה את זה כבקשה, מנ

משטרה או לא, גם נאמר שהולכים להביא פקח, כאיזה פיילוט לקראת, אולי, הרחבה, עכשיו אנחנו  

 כבר באוקטובר, מה בעצם מעכב את זה? האם זה הולך לבוא בתקציב הקרוב?  

 

ח יעלה כחלק מתוכנית  תראה, זה בטוח יעלה בתקציב הקרוב, זה בטו   מר ניר ים:

. באמת הדיבור הוא יותר כרגע מוביל לכיוון של אגף ביטחון, צריך לראות איך זה 2022העבודה לשנת 

 משתלב.

אוקיי?   התושבים,  לבין  הרשות  בין  היחסים  במערכת  מסוים  שינוי  גם  זה  אחד,  מצד  עלות,  זו  זהו, 

יכול כן לקרות. אז זה יגיע, בהחלט    שעד היום לא הופיע להם אף אחד עם מדים ואזיקים, ומחר זה

 יגיע. 

 

אולי פספסתי, יש איזושהי התייחסות לגבי הגבייה של האכיפה? זאת    גב' דנה אדמון: 

דבר   של  ובסופו  ענישה,  איזושהי  עם  דבר,  של  בסופו  מניחה,  אני  תהיה,  גם  היא  האכיפה  אומרת, 

שלי מהניסיון  גבייה.  להיות  אנחנו    תצטרך  שונות,  של  בוועדות  גבייה  ללא  באכיפה  המון  נתקלים 

 קנסות בסופו של דבר.  

 

 יש, צריך להצביע, חכי.     גב' מזל ערוסי:

 

 מי אמור לבצע את הגבייה?    גב' דנה אדמון: 

 

צריך להבין שעל פי צו רישוי עסקים, אין קנסות. ... אין קנסות. יכול    גב' עינת כהן אלישיב: 

 לתת שימוע לפני סגירה של עסק. 

 

   זה רק סגירה.    גב' דנה אדמון: 
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 זה הפיקוח.   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 קנסות יכולים להיות למי שעכשיו, לא יודע,     מר דודי אלון:

 

 אם נחליט שאנחנו...   גב' עינת כהן אלישיב: 

 

 חוק אוויר נקי, או זריקת זבל לא במקום, ... שוטר.     מר דודי אלון:

 

 ז זה לא קשור למדיניות של רישוי העסקים.  אבל א   גב' דנה אדמון: 

 

 לא באופן ישיר.     מר דודי אלון:

 

 זה קשור לאיכות הסביבה, או זה.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר דודי אלון:

 

ב  מר חנניה אווקרט:  שהגיע  מי  כי  יפנימו,  שהתושבים  תהליך  לאזור,    50-ו  54-זה  כמונו 

 –מועצה, לא הבין מה נפל עליו מהשמים, או להגיד לרועה צאן  כשאומרים לו צריך לשלם ארנונה ל

 אתה צריך רישיון עסק בשביל לבוא לשטח הזה.  

 

 זה יהיה קשה, כן.    גב' עינת כהן אלישיב: 

 

אז זה לאט לאט, זה דברים... אני מבין שהאכיפה תהיה, ושיהיה פקח   מר חנניה אווקרט: 
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 .  יוכל גם בנושא של איכות הסביבה, גם ב..

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו הולכים על רב שימושי, מה שנקרא.  כן, כן, כן.    מר ניר ים:

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 בואו, יש לנו עוד הרבה סעיפים על הראש.    מר גדי ירקוני: 

 

 בואו נצביע.    גב' מזל ערוסי:

 

ות? בבקשה, תרימו את  חבר'ה, בואו נצביע. מי בעד לאשר את המדיני   מר ניר ים:

 בעד, אין מתנגדים אין נמנעים, אנחנו מתקדמים.  24בעד. מי מתנגד? אין. מי נמנע? אין.  24היד. 

 

 .יניות המועצה בתחום רישוי עסקיםמדבעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תודה, עינת.    גב' דנה אדמון: 

 

 שאילתות. 2

 

בשאי   מר ניר ים: רגע  ניגע  שנשאלה  בואו  השאילתא  ברשותכם,  ומופיעה לתות. 

 כאן, 
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 ניר, אתה יודע שאני פה? ניר?     דוברת:

 

 לא. בגלל שלא באת לישיבה היום בבוקר.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, מה שאני מזהה עכשיו,    מר ניר ים:

 

 תן לה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, אני אתן לה.     מר ניר ים:

 

 תכלי איך אני בכל זאת מגן עלייך. תס   מר גדי ירקוני: 

 

 אני אתן לך. מה שמפתיע אותי, זה שחסרים לי דפים.    מר ניר ים:

 

 לא, הם מבולבלים פשוט, ניר.    גב' דנה אדמון: 

 

אוי ואבוי לי. טוב, איך שלא יהיה, נחזור אלייך ליאורה. בעמוד מספר     מר ניר ים:

 , אין לי מושג איפה הוא מופיע, 2

 

 . 13בעמוד   מיר בוקובזה: מר ת

 

תשובה.   אוקיי.   מר ניר ים: ניתנה  שאילתא,  שאלת  נשאלה  תשובה,  ניתנה 

כמו שצריך.   בה  בלי שנעמיק  ככה,  לזה  נקרא  ניתנה,  היא  היא תשובה לא מלאה,  התשובה שניתנה 

 אנחנו ברשותכם מושכים אותה בחזרה,  
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 לא...    גב' דנה אדמון: 

 

השאילת   מר ניר ים: והתשובה, על  השאילתא  את  בחזרה  מושכים  דנה.  שלך,  א 

 ונביא אותה מסודר למליאה הבאה. 

 

 אני מבקשת רגע,     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דנה?    מר ניר ים:

 

שתי    גב' דנה אדמון:  במשך  מליאות,  ארבע  לפני  נשאלה  הזאת  השאילתא  להתייחס. 

הקוד במליאה  הסתובבה,  היא  איפה  יודעת  לא  היא  מבקשת מליאות  אני  עליה,  לענות  ביקשתי  מת 

 שהיא תיכנס לנושא לסדר היום במליאה הבאה.  

 

 את גם יכולה במליאה הזאת, דנה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 במליאה הזאת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 במליאה הזאת אבל אין מידע.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 היא רוצה דיון.  בסדר,   מר תמיר בוקובזה: 
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 אז מה יעזור...? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 )מדברים ביחד(  

 

 הגשתי שאילתא על נושא חומרי הדברה וה... שלהם במועצה.     מר אמיר פלג:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

כבר      מר אמיר פלג: הזאת  מצטרף    5או    4השאילתא  אני  אז  נדונה,  לא  מליאות 

 לבקשת דנה. 

 

נבוא     :מר ניר ים אם  אבל  אומרים,  שאתם  מה  בסדר  זה  תשמעו.  אז  אוקיי, 

השאילתות   ששתי  תראו  אתם  השאילתות,  של  המייל  בתיבת  מקבל,  במיילים שאני  לפחות  ונסתכל 

 האלה לא עברו לא ארבע מליאות, אפילו לא שלוש, וגם לא שתיים. 

 

 אתה מוכן, אתה יכול לפתוח את תיבת המייל?     גב' דנה אדמון: 

 

אני לא מוכן לעשות את החקירה הזאת עכשיו, אבל אני שם את עצמי    מר ניר ים:

 פה, 

 

 לא קשור חקירה, זה כבר...    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא ככה.  –נוכח כל חברי המליאה, ואומר    מר ניר ים:

 

 סגן ראש המועצה ראה והגיב לי,    גב' דנה אדמון: 
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 ,  סגן ראש המועצה ראה   מר ניר ים:

 

 אתה ראית, ואתה הגברת, אני מצטערת.     גב' דנה אדמון: 

 

חברים, אתם תראו, שניכם, גם אמיר וגם דנה, עם כל הכבוד, יש לנו    מר ניר ים:

 כוונה טובה לענות לשאילתות האלה, לענות עליהן ברצינות. 

 

 אז מה זה? אם יש כוונה, מה זה?    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, הרי את החקירה לא נעשה פה.   עוד פעם,   מר ניר ים:

 

 אני לא מבקשת ממך חקירה, אני מבקשת תשובה.     גב' דנה אדמון: 

 

לא     מר ניר ים: האלה  השאילתות  ברורה,  מאוד  בצורה  ואומר  בא  אני  לכן,  יפה. 

ומתאזרים   כלום,  קרה  ולא  בסדר,  זה  אז  מליאות.  ארבע  לפני  מבחינתי  קיימות  היו  לא  נדחו, 

 מחכים עוד מליאה, בסבלנות, ו

 

 אני התאזרתי בהרבה סבלנות.    גב' דנה אדמון: 

 

שתהיה בשבוע הבא. ואם רוצים להתעקש על השטות הזאת, גם צריך    מר ניר ים:

להוכיח אותה, ולצערי לא תצליחו להוכיח אותה, וחבל. אז בואו לא ניכנס לפינה הזאת בכלל, אין מה  

  לעשות שמה, אוקיי?
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 לא, לא אוקיי. אני רוצה לענות בבקשה.    ן: גב' דנה אדמו

 

 יש מייל ברור ששלחתי ונענה ממש מזמן.      מר אמיר פלג:

 

והניסיון לחנך לא יעזרו. השאילתא     גב' דנה אדמון:  אמיר, אני רוצה... הרמות הקול 

מה  זה  אם  פה,  המייל  תיבות  את  לפתוח  אפשר  מבחינתי  קיימת,  נשלחה  שהיא  ההוכחה  נשלחה, 

גם  שא קיבלתי  ששלחתי  אחרי  יום  נשלחו,  הדברים  דבר.  שום  ולא  חקירה  לא  ניר.  אליו,  מכוון  תה 

 תגובה מהסגן, וגם אמירה מכם.

אני מצטערת מאוד, ביקשת שאני אמתין למליאה הזאת, בגלל שכביכול זה לא הגיע אליך, המתנתי  

ובכל זאת קיבלנו תשובה מבזה. אז אני מבקשת שבמליאה   יכנס כנושא למליאה הזאת,  זה  הבאה, 

 לסדר היום, כפי שהחוק, ביקשת שאני אתן לך לסיים, הרמת את הקול,  

 

 לא, אני לא מרים קול,     מר ניר ים:

 

החוק,     גב' דנה אדמון:  שמגדיר  שכפי  מבקשת  אני  ולכן,  בבקשה.  מדברת  אני  עכשיו 

 ום במליאה הבאה.  אחרי שתי מליאות, עכשיו כבר עברו שתי מליאות, שיכנס כסעיף לסדר הי

 

 הבנתי.    מר ניר ים:

 

 זאת לא בקשה, זאת דרישה, כי זה מה שצריך לעשות.    גב' דנה אדמון: 

 

אותה     מר ניר ים: לשלוף  צריך  שאני  לצערי  תשובה  ככה  אם  לי  יש  אז  אוקיי, 

 נשאלה שאלה, נשאלה שאילתא,  –מהמותן, ואני בא ואומר 
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 שלוף מהמותן, כי שאילתא צריכה... אתה לא יכול ל   גב' דנה אדמון: 

 

עליי.   מר ניר ים: מתלכלכת  את  עכשיו  בואו   רגע,  תשובה.  ניתנה  שאלה,  נשאלה 

זו התשובה לשאילתא. אגב, התשובה היא בסדר, רק לא  ניתן לה תשובה,  נסתכל על השאלה, בואו 

נותנת תשובות.    מורחבת כמו שחשבנו שהיא צריכה להיות, אבל בנקודות שהיא נוגעת, היא בהחלט

 אז בואו נקריא אותה, ברשותכם.

לשאילתא.   התשובה  ואת  השאילתא  את  מקריא  ברשותכם  נכנס  אני  ואני  ההקדמה  על  מדלג  אני 

 לשאלות: כמה מנויים רשומים לבריכה בגוש צוחר?  

 

 אני מבקשת לא לדלג על ההקדמה.    גב' דנה אדמון: 

 

זכיין     מר ניר ים: ידי  על  מופעלת  קיים  הבריכה  לא  הוא  החוזה,  מצורף  בחוזה, 

 כאן כרגע, המועצה,  

 

ספק,     גב' דנה אדמון:  הסר  למען  אקריא.  אני  שלי,  מהבקשה  מתעלם  ומנכ"ל  מאחר 

זוהי שאילתא המצפה לתגובת הממונה על השאילתות ולמי שבריכות השחייה במועצה נכנסות תחת 

 תודה.  –תחום ניהולו 

,  350אלף ₪, רשמתי עד    250  -קצבת כיום המועצה בסכום של כאת הבריכה הנמצאת בגוש צוחר, מת

הגודל.  זה מדויק, אבל אלו סדרי  יודעת אם  לא  עבור    אני  ידיעתי, משלמת חשבונות  למיטב  בנוסף, 

 ₪, וחשמל.   1.80מים לפי תעריף של  –המפעיל 

ברוחצי מלאה  הבריכה  מתמיד,  יותר  ולאחרונה  מאוד,  קטנה  המנויים  כמות  הנראה,  שאינם  כפי  ם 

גוש   תושבי  של  תלונותיהם  לאור  החברתיות,  ברשתות  המפעיל  של  הדיווח  פי  על  המועצה.  תושבי 

 מנויים בבריכה. 26צוחר, ישנם השנה 

כ משקיעה  שהמועצה  יוצא  מדויק,  זה  דיווח  או    12,000  -אם  שלושה  של  רחצה  לעונת  בתושב   ₪
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 ארבעה חודשים.  

 

 חמישה.     דוברת:

 

לדעתי     גב' דנה אדמון:  ופה  שלום.  חבל  ארבעה,  זה  אצלי  לא,  בצוחר  חמישה?  למה 

מכירת   שווי  את  לכיסו  משלשל  המועצה,  תושב  אינו  הוא  גם  שהמפעיל,  כדי  תוך  זאת  יותר.  קצרה 

 הכרטיסים לרוחצים חיצוניים למועצה, ומשלמים עבורו את חשבון המים והחשמל, כמובן.

  –שנים האחרונות. אבקש לשאול  5-וחר במצ"ב דיווח תקצוב שנתי של המועצה בבריכת צ

 . כמה מנויים רשומים לבריכה בגוש צוחר? 1

וכמה  2 המועצה?  לתושבי  ו/או  צוחר  גוש  לתושבי  בבריכה  נמכרים  פעמיים  חד  כרטיסים  כמה   .

 לתושבים חיצוניים?  

וכיצד4 השנה?  הבריכות  יתר  את  שעדכנו  כפי  בצוחר,  בבריכה  ביוב  אגרת  גביית  הופעלה  האם   . 

 מחושבת אגרת הביוב לבריכות?

את  5 ומשווה  בתחומה?  הציבוריות  הבריכות  כל  את  שוויוני  באופן  מתקצבת  לא  המועצה  מדוע   .

 תעריפי המים לתשלום? 

להפעלת הבריכה בצוחר, הוא לשרת את תושבי  למיטב הבנתי, מטרת הסיוע של המועצה    –לסיכום  

 חמים. מטרה ראוי ומבורכת.המועצה, ולאפשר להם לרחוץ בבריכה בחודשי הקיץ ה

זו אינה מושגת. לכאורה,   כי מטרה  נראה  לאור תלונות התושבים, העולות גם ברשתות החברתיות, 

המצב בשטח הוא שהמועצה משקיעה את התקציבים בבריכה, לטובת רוחצים חיצוניים, וזאת מתוך 

כרטיסים   מכירת  אקטיבי  באופן  מארגן  רווחיו,  את  למקסם  מנת  על  שאינם שהמפעיל  לרוחצים, 

 תושבי המועצה. תודה.  

 

 . הבריכה מופעלת על ידי זכיין בחוזה,1 תודה דנה. התשובות.   מר ניר ים:
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 ההקדמה שלך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

בבקשה.   מר ניר ים: אקריא,  אני  ההקדמה  במועצה.   את  בריכות  אחראי  אין 

זכיין  1  סגן.בריכת צוחר, בגלל מיקומה במתחם הבשור, הגיעה לשולחן ה ידי  על  . הבריכה מופעלת 

 בחוזה. המועצה לא התקשרה עם הזכיין פר מנוי, 

 

 רשום שמצורף החוזה למייל, לא ראיתי אותו.     גב' דנה אדמון: 

 

 את מתפרצת לדברים שלי.    מר ניר ים:

אפש1 מכאן  מנוי,  פר  הזכיין  עם  התקשרה  לא  והמועצה  בחוזה.  זכיין  ידי  על  מופעלת  הבריכה  ר  . 

 להבין שאנחנו לא יודעים כמה מנויים יש. 

 . הבריכה מופעלת על ידי זכיין בחוזה, המועצה לא התקשרה עם הזכיין פר מנוי או פר כרטיסים. 2

בבדיקה. אני יכול להגיד    –ששואל האם הבריכה משלמת אגרת ביוב, אז התשובה פה ניתנה    4סעיף  

ת ביוב. בכלל, רוב הוצאות הבריכה, אם לא  בסוגריים שאחרי בדיקה, נמצא שהיא לא משלמת אגר

 כולן, למעשה נופלות על המועצה. 

. בעניין המדיניות, ובעניין... יש לקיים דיון בנושא, הנושא לא נידון למיטב ידיעתנו, באופן כללי, על  5

 הבריכות. זהו, זו תשובתנו לשאילתא. 

 

 ליחה.  לא, זאת ממש לא תשובה ראויה, ס : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ראשית אני מבקש לשלוח את החומרים המלאים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני שאלתי את השאילתא, אז יש לי זכות...     גב' דנה אדמון: 
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 אני רוצה שנייה, בבקשה דנה,   מר דודי אלון:

 

 לא, לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 מותר לי גם להגיב, נכון?     מר דודי אלון:

 

לי    גב' דנה אדמון:  יש  בגלל שהגשתי את השאילתא, אחרי שמקריאים את התשובה, 

לשאלות   קשורות  ולא  בעליל,  בהירות  לא  וארבע,  שתיים  אחת,  תשובה  הבהרה.  לדרוש  הזכות  את 

ששאלתי. אני שאלתי כמה מנויים רשומים ולא איך התקשרו עם הקבלן, ואני מבקשת לקבל תשובה  

 לזה. 

 

אני קודם כל רוצה לדייק, את מה שכתוב פה, זה מייל  אוקיי, אז ככה.   מר דודי אלון:

זה   עם  לעצור  ביקש בתחילת ההקראה  הוא  לניר, כחלק מההכנה שלו לשאילתא, לכן  שאני שלחתי 

 היום, על מנת להשלים ולחזור פעם אחרת.  

 

 אבל הוא היה צריך לחנך אותי, אז הוא הקריא.     גב' דנה אדמון: 

 

א   מר דודי אלון: יש חוזה  לא חשוב.  כי באמת  כן טובה,  ני באמת חושב שזו תשובה 

ויהיה כנראה מפעיל   שנעשה לפני שנתיים, ברוך השם הוא יסתיים במאי הקרוב, ויהיה מכרז חדש, 

 חדש, ונעשה משהו אחר, אני מקווה. וזו הירושה שהייתה.

שככה הוא מפעיל    בחוזה, אין התייחסות לכמה מנויים, כמה כרטיסים, מותר לו, אסור לו, זה החוזה

 את הבריכה,  

 

 לא שאלתי,    גב' דנה אדמון: 
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המועצה,     מר דודי אלון: עם  בחוזה  שמקושר  פרטי,  לזכיין  לבוא  יכול  לא  אני  ולכן 

 תן לי את הספרים שלך, כמה אתה מרוויח? כמה מנויים יש לך? אין לי את הזכות.   –ולהגיד לו 

 

אין לך גם את הרשות מהתושבים לשלם לו כדי  אין לך את הזכות? אז     גב' דנה אדמון: 

באיזשהו   כבול  שאתה  בגלל  מים,  ביוב,  אגרת  חשמל,  שלו.  לכיס  רווחים  הרבה  כך  כל  יכניס  שהוא 

הסכם. אפשר, במקרה הזה, להחליט שמפסיקים את ההסכם. היה אפשר לבדוק עם היועץ המשפטי, 

ה שהרבה פחות ממה ששילמנו בשביל  כמה אנחנו נשלם אם אנחנו נפר את ההסכם איתו, אני בטוח

 שלוש העונות האחרונות.  

 

 בסופו של דבר, הקיץ הסתיים, חלק מתושבי צוחר,     מר דודי אלון:

 

 ברור, הכול בדיעבד.     גב' דנה אדמון: 

 

עוד     מר דודי אלון: כרגע,  להקל.  טיפה  לנסות  כן  הקיץ,  כדי  תוך  מאמצים  גם  היו 

שלא עשיתי. יש חוזה, הוא מסתיים עכשיו, ואצלי הלקחים הופקו    פעם, אני לא בא להגן על משהו

 בנושא הזה, ולכן התשובה היא כן תשובה ראויה, כי אני לא יכול להיכנס לספרים שלו. זה הכול.  

 

 לא, אבל בשנה הבאה, כשחותמים על חוזה חדש...    גב' רבקה בן ארי: 

 

 תגיע לפה.  ברור שלא בטוח שהסוגיה הזאת לא    מר גדי ירקוני: 

 

 קיבלנו את החוזה למייל?    מר חנניה אווקרט: 
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 לדעתי צריכים אולי להכניס עוד פעם...    מר גדי ירקוני: 

 

 קיבלנו את החוזה למייל?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא קיבלנו את החוזה למייל, חנניה.     גב' דנה אדמון: 

 

לשנה הבאה, כמו שדודי  שקרה.    היום זה כבר מאוחר לדון על משהו   מר גדי ירקוני: 

אמר, אני אומר לכם עוד פעם, איך שאני יודע, ואני לא בא לסנגר על ההסכם הזה שהיה, אבל זו בעיה  

בכלל לא פשוטה הבריכה הזאת, ואם המכרז יצא ככה שהמועצה צריכה להכניס את היד לכיס, אנחנו  

ס את היד לכיס, או להשאיר בריכה נביא את זה לחברי המליאה, שהם יקבלו את ההחלטה אם להכני

 סגורה. 

 

היה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב פה,  בעל  הנאמר  כל  אם  נחסכת,  הייתה  נפש  עוגמת  הרבה  אז 

גישה לספרים, למה התשובות הקצרניות, המתגרות, המזלזלות   לנו  אין  קיים,  בחוזה  כתוב. מדובר 

כשזה עכשיו  בסדר,  מקובל,  הוא  ישנו,  המידע  מיותר.  הגיוני,    האלה?  יותר  כבר  נשמע  זה  הוסבר, 

 בעיניי. 

 

שביקש    מר ניר ים: שלי,  בכסא  פה  יושב  במקרה  מישהו,  רוויטל,  פה  היה  אז 

זה   את  ולעשות  לחזור  השהות  את  מבקשים  מספיק,  מעמיקה  לא  מקוצרת,  תשובה  ניתנה  ואמר, 

 בצורה יותר רצינית ויותר מכבדת, וזה סורב. ובסדר. אז זה הסיפור.  

 

 בסדר, גם לכתובים זה לא היה צריך להגיע.   : יטל דג'אווי בן יעקברוו

 

מצ"ב דיווח תקצוב שנתי,    –אני רק מבקש, ניר, רשום פה בשאילתא    מר תמיר בוקובזה: 
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 אין לי מושג, זה אולי נשלח בתוך המייל, ורשום פה אחר כך, מצורף החוזה, זה לא מצורף לחומר.  

 

 לך עכשיו? נגמרה העונה.  מה זה יעזור   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא שנייה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה, בחייכם.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, לא נכון. יש שאילתא,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה אנחנו טוחנים עכשיו?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה בכלל לא קשור, גדי, זה בכלל לא קשור לבירור של השאילתא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא מקרה אחד. זה לא מקרה אחד.    גב' דנה אדמון: 

 

זה קשור לאיך מנהלים את המליאה, כי כל פעם אנחנו חוזרים לאותו    מר תמיר בוקובזה: 

 עניין. 

 

 שמעת מה היא אמרה מקודם, שמעת מה רוויטל אמרה מקודם?    מר גדי ירקוני: 

 

 לחומרים, מרה, זה קשור לא, זה לא קשור למה שרוויטל א  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני חושב שכן.     מר גדי ירקוני: 
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 בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם אנחנו וגם אתם,     מר גדי ירקוני: 

 

חומרים   מר תמיר בוקובזה:  להיות  צריכים  לנו,  שנשלחים  שהחומרים  לזה  קשור  זה  כי 

 מלאים, זה הכול. זה בכלל לא משנה אם מדובר בבריכה או במפעל. 

 

 כתוב מצורף חוזה בסוגריים, כי זה מייל שיצא, אוקיי?    ר דודי אלון:מ

 

 מצוין, תצרפו אותו לחומר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חברים,   מר ניר ים:

 

 דודי, אתה חתום, רשום שזו תשובתך, אני לא מבינה. מייל...    גב' דנה אדמון: 

 

נגיד     מר ניר ים: בואו  תראו,  מבינה,  לא  מבינה,  דנה    –ככה  כן  של  זכותה  אם 

החומרים,   כל  עם  המסודרת,  המלאה,  התשובה  את  לקבל  לא  הייתה  זכותה  השאילתא,  כשואלת 

זכותה הייתה. היא ניצלה את זה, וקיבלה את התשובה כפי שהיא ואמרתי מראש, היא תשובה לא 

ל שהוא  חומר  שמשתרבב  קורה  אוקיי?  קורה,  בעייתית,  תשובה  מסודרת,  לא  תשובה  עד  מלאה,  א 

 אם לא מקבלים את זה, זה גם בסדר, ובכל מקרה אנחנו מדלגים הלאה.  הסוף מוכן.

 

 אנחנו נדלג הלאה, אני מבקשת שב...    גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 57 
 

 אנחנו מדלגים הלאה ואנחנו ניגשים,    מר ניר ים:

 

 אני מבקש,    גב' דנה אדמון: 

 

 ריעי לנו.  לנושא של הוועדות, ברשותך דנה, אל תפ   מר ניר ים:

 

 אני מפריעה, אני מבקשת שהתשובה המלאה, תירשם בפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

 ליאורה פה, אתה לא רוצה לקדם את ליאורה?    גב' כבי שקולניק: 

 

לא, אני לא רוצה לקדם את ליאורה, ליאורה צריכה להיות בשמונה,    מר ניר ים:

 ואני מקווה שנצליח להגיע בשמונה לליאורה.  

 

 חוזרת על בקשתי, שהתשובה המלאה תירשם בפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

במליאה     מר ניר ים: להיות  הייתה  צריכה  מלאה  תשובה  לא,  נכנסים,  אנחנו 

 הבאה, אבל גררת אותנו לכל הסאגה הזאת,  

 

 אף אחד לא גרר אותך.     גב' דנה אדמון: 

 

 עברנו את זה.  זה מיותר, לדעתי זה מיותר, אבל    מר ניר ים:

 

 הגשתי שאילתא,     גב' דנה אדמון: 
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 בבקשה,    מר ניר ים:

 

 אני מבקשת לקבל את תשובתה המליאה.     גב' דנה אדמון: 

 

 דיון על עבודת הוועדות . 6

 

   בבקשה, דודי, אנחנו נכנסים לסעיף דיון על הוועדות.   מר ניר ים:

 

שלמה. בואו נעשה רגע הפוך, כי יש לנו , ואחר כך יש לנו ה25-24עמוד     מר דודי אלון:

 פה שני נציגי ציבור שהגיעו. 

 

 השלמה/בחירה של חברים לוועדות  6.1

 

לעמוד     מר דודי אלון: נלך  בואו  כל,  לוועדות. 26קודם  חברים  של  ובחירה  השלמה   ,

ום , יש את הטבלה של ועדות המועצה המעודכנות, ומצד שמאל, בכל מק27יש ככה, תסתכלו בעמוד  

 שרוצים להביא לאישור חברים, או נציגי ציבור, או חברי מליאה, זה מופיע בצד. 

בעמוד   בבקשה,  נתחיל,  אופציות    28אנחנו  שתי  לנו  שיש  היחיד  המקום  זה  החקלאית,  בוועדה 

מהם   אחד  מכל  נבקש  יצחק.  מניר  ומריו  חסון  בני  כאן,  שניהם  הלול.  לענף  ציבור  לנציג  מצוינות, 

הצבעה כמה דקות, כמה מילים שהוועדה תכיר. אחר כך אנחנו כבר נשלים פה את הלהציג את עצמו  

 הפנימית בתוך המליאה. בבקשה.  

 

 מכיוון שמריו יותר מבוגר ממני,   מר בני חסון:

 

 טוב, שמי מריו ברק, דוד בתעודת הזהות.     : מר מריו ברק
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 אני לא שומע אותך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גע, תיכף מיקרופון.  ר    דוברת:

 

שמי מריו ברק, דוד בתעודת הזהות, אני אלך אחורה, גם מסרתי, אני    מר מריו ברק: 

 לא יודע אם זה אצלכם,  

 

 כן יש.     דוברת:

 

 יש, בסדר. אני בענף הלול כבר הרבה שנים,     מר מריו ברק: 

 

 אתה מניר יצחק?    מר חנניה אווקרט: 

 

 אכן.    מר מריו ברק: 

 

 תגיד.   נניה אווקרט: מר ח

 

 זה עדיין לא...     מר מריו ברק: 

 

 טוב.   מר חנניה אווקרט: 

 

בענף הלול כבר הרבה שנים. אני אמנם כבר פנסיונר שנה, אבל עדיין    מר מריו ברק: 

 יושב בארגון מגדלי עופות. שוב, הקוריקולום שלי ישנו, אני מוכן לשמוע שאלות אם יש. 
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 זה לול יש לכם? רבייה, פטם? אי  מר חנניה אווקרט: 

 

 פטם.    מר מריו ברק: 

 

 פטם?   מר חנניה אווקרט: 

 

 פטם.    מר מריו ברק: 

 

 כמה, מה המכסה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 אין מכסות היום.     מר מריו ברק: 

 

 אין?   מר חנניה אווקרט: 

 

 . שוב,  אלף לראש ללהקה. היום יש הסדר בענף 130היום זה בערך    מר מריו ברק: 

 

 אין רבייה באשכול.     מר השי רובין:

 

 בכלל.    מר מריו ברק: 

 

 רק פטם ו...    מר השי רובין:

 

 יש פטם אורגני באזור?    מר חנניה אווקרט: 
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 יש, ...    מר מריו ברק: 

 

 ביצים זה רבייה?      דובר:

 

 היום הפטם, בגדול, כולם מגדלים ללא אנטיביוטיקה.    מר מריו ברק: 

 

 מה הנושא הכי חשוב שלדעתך הוועדה צריכה לעסוק בתחום הלול?     ר דני ברזילי: מ

 

בתחום הלול, קודם כל, לנסות ולהגן על החקלאי הפרטי, יותר מכל.    מר מריו ברק: 

עופות, כי הטייקונים, אני קורא להם טייקונים,  זה מה שאני מנסה. היום, עד היום, בארגון מגדלי 

 ים,  שזה היבואנים הגדול

 

 אינטגרציות,     דובר:

 

 אינטגרציות.   מר מריו ברק: 

 ***תיאומים טכניים***  

 

מאוד    מר מריו ברק:  מעט  נשארו  הענף.  על  השתלטו  האינטגרציות  היום  כל,  קודם 

פרטיים. אני מודה שאני פרשתי לפני שנה, גם ניר יצחק הרימו ידיים, כי הפלת המחיר, כמו שהופל  

ר לא משתלם לגדל עצמאית. זו גם מטרתי בארגון מגדלי עופות, לנסות כי יש הסדר על ה... זה היה כב

קיים, ושלא הכול ילך לרבייה ולמשחתות. אלא שגם החקלאי יתחיל לקבל את התמורה על מאמציו 

 ועל עבודתו.
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שרוב     מר השי רובין: צודק,  הוא  לאינטגרציות,  שבחיבור  זה,  את  להסביר  צריך 

בר להם, לאינטגרציות במשחתות. ומקבלים מחיר מובטח, ללא אינטגרציה, אם  המגדלים כפופים כ 

למגדלים   אפשרות  שנותן  מה  זה  וכו'.  קורניש  יהיה,  לא  שזה  מי  כל  או  מערבי,  גליל  או  קרנות,  זה 

אגורות לקילו פטם משובח, כשכל ההוצאות האחרות וההכנסות, הן   50-55להמשיך לחיות. מקבלים  

 של האינטגרציה. 

ו...  כלו האינטגרציה,  של  מקצועית  הדרכה  יש  קיימות.  לא  נזילות,  של  בעיות  וגם  פה,  הסיכון  מר, 

פרנסה   לדאוג שתהיה  הזה, אם רוצים  זה הכי טוב במצב  לא. אבל  זה?  לכם שאני אוהב את  להגיד 

 מזה למשקים, אם זה מושבים או קיבוצים, זה לא משנה. זה כבר קיים כמה שנים. 

 

 תודה. הלאה, בני.     מר השי רובין:

 

 אגב, יש רבייה באשכול.      דובר:

 

יש      מר בני חסון: כיסופים  לקיבוץ  כיסופים.  מקיבוץ  אני  חסון,  בני  שמי  טוב,  ערב 

כ מגדלים  אנחנו  פטם,  ב  180-לול  מזה,  אני  במחזור.  עופות  את    35-אלף  מגדל  האחרונות,  השנים 

יסופים גידלנו גם הודים ו... מעבר לזה, אני משמש  הפטמים של קיבוץ כיסופים, יחד עם זה בקיבוץ כ

 ושימשתי כמדריך לחקלאים בנושא גידול עופות. 

אני דווקא לא רואה אפשרות להרים את החקלאי מבחינת מחיר, כי מישהו כבר דאג לעשות את זה  

אבל מה שכן, אני רואה את התפקיד שלי, דווקא בנושא  בדרך לא דרך שאנחנו לא אוהבים אותה.  

יכות הסביבה. אנחנו רואים הרבה פגרים של בעלי חיים מסתובבים מסביבנו, זה לא נעים ולא נוח,  א

 כולל זבובים וכל מה שקשור לזה.

את   דווקא,  רואה,  אני  לכולנו.  הציק  שזה  עופות,  שפעת  הייתה  שלנו  באזור  ממזמן  לא  לזה,  מעבר 

זה הלכה למעשה ואני גם עושה את  יותר חזק,  ליצור,  עצמי בתחום הזה  , בקיבוץ כיסופים הצלחנו 

כילוי התמותה של העופות. מה לעשות, עופות מתים בכל יום, לפחות פרומיל הייתי שותף לתהליך של 
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אחד ביום, ואנחנו את המתים הופכים מזה לקומפוסט. הצלחנו, ואנחנו מצליחים, ואני מקווה שגם 

 תיאום ובכל מה שקשור בזה.במועצה שלנו יצליחו זה, זה בעידוד של איכות הסביבה, ב

על כיסופים לטובת העניין הזה. אנחנו מרגישים   ואני תמיד מקיש  הדבר השני, אני רואה את עצמי 

אני  נפגעים,  על  מדבר  כשאני  נפגעים.  של  בנושאים  חזקה,  יותר  מקצועית  עזרה  איזושהי  שצריכים 

לא הצלחנו לשקם אותו בגלל    מדבר על הסלמות, ובכיסופים יש דוגמא מצוינת, שלול ממאי, שעדיין

 כל הבירוקרטיה של המדינה.  

ואני רואה את הוועדה הזאת, משהו שהיא יודעת לעשות, ביחד עם אנשי המוסדות של המועצה, אולי 

 לקדם את הדברים האלה גם. 

 

 תודה רבה.    מר דודי אלון:

 

 תודה רבה לכם.     מר בני חסון:

 

  תודה רבה לשניכם שבאתם.    דוברת:

 

   תודה למי שהזמין אותם.   גב' דנה אדמון: 

 

לשאר     מר דודי אלון: כי  להצביע,  צריכים  זאת  בכל  ככה,  נעשה  בואו  בסדר.  אוקיי, 

התקנים... בכל מקרה אנחנו צריכים להצביע, אני אשמח להצביע על כל הטבלה אחר כך, כמו שהיא, 

רגע איזושהי הצבעה נקודתית, כי באו    לפי ההשלמות של הוועדות שכתבנו. אבל רק פה, בואו נעשה

 שני נציגים. לשאר המקומות, יש לנו אפילו פחות ממה שאנחנו צריכים.  

 

 הראשון היה מריו, השני...    גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 64 
 

נעשה את זה קצר. מי בעד מריו, מריו היה הראשון,     מר דודי אלון: בני, בואו  השני 

 שירים את ידו? 

 

זה  מההתחלה   מר ניר ים: הראש,  מעל  קצת  היד  את  שירים  מריו  שבעד  מי   ,

 מריו. מי בעד בני?  5מספיק.  

 

 רגע, צריך את שניהם.     מר גדי ירקוני: 

 

 מי בעד בני?   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 אה, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

ואנחנו     מר ניר ים: נכנס,  אחד  רק  אחת.  למשבצת  מועמדים  שני  לנו  יש  חברים, 

יט כרגע מי נכנס, מריו או בני, אוקיי? אז אנחנו מתחילים, ומי שיקבל את מספר הקולות הגדול  נחל

 ביותר, הוא זה שיכנס לוועדה החקלאית. מי בעד מריו? 

 

 מריו זה הראשון.     מר דודי אלון:

 

 בני.   17, יופי. מי בעד בני? שלוש מריו, 3הראשון, להרים את היד.     מר ניר ים:

 

 ( לבחור את בני חסון לוועדה החקלאית 3מול  17וחלט ברוב קולות ): ההחלטה

 

 לפי מה אתם בוחרים?      דוברת:
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 התרשמות.     דובר:

 

 מה שהם בחרו להציג את עצמם, על סמך זה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 )מדברים ביחד(  

 

תקשי   מר ניר ים: עכשיו  הצבעה.  של  איכויות  לשפוט  בשביל  פה  לא  בו אנחנו 

תראו אחת,  מעמוד  שנייה  החל  עמוד    27,  כולל  רשומים 32ועד  הטבלה,  של  שמאל  בצד  רשומים   ,

אנשים שאנחנו רוצים לאשר אותם, כדי שגם הוועדות יהיו מסודרות סטטוטורית. אם אתם רוצים, 

 אני אקרא את השמות, אבל אני חושב שזה מיותר. 

ר מבט  בזה  ושתעיפו  לבוא,  יהיה  לדעתי  נכון,  רוצה  יותר  או  הסתייגות,  לו  שיש  מישהו  יש  אם  גע. 

ואחרי   לענות.  צריך  מה  על  ויגיד  שיבוא  מסוימת,  ועדה  או  מסוים,  אדם  לגבי  הבהרה  או  לשאול, 

שהסשן הזה יגמר, אנחנו נוכל להצביע על כל הטבלה, אם באמת לא תהיה הסתייגות נקודתית, נרצה  

 להצביע עליה בנפרד. אמיר, הצבעת, או שטעיתי?  

 

  שאלה קטנה.    מר אמיר פלג:

 

שניים      מר אמיר פלג: ושנשארו  שלושה  שהוסיפו  רואה  אני  בחינה,  לוועדת  נציגים 

מהעבר. אבל אם אני לא טועה, לפי החוקים החדשים, אדם שיושב בוועד מקומי, לא יכול להיות גם  

 בוועדת בחינה.  

 

עליו   מר ניר ים: שמעתי  לא  הזה,  החוק  את  מכיר  לא  מי   אני  מבחינתי  מימיי. 

 שהוא לא... 
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 זה כתוב ב... בקריטריונים ששלחת לנציגי ציבור,...      מר אמיר פלג:

 

 ועדת בחינה. תזכיר לנו מה זה   מר אריק דניאל: 

 

 בקול קורא זה היה. זה מה שזכור לי.     מר אמיר פלג:

 

 ועדת בחינה, באיזה מקום מצאת?    מר ניר ים:

 

 . 32    מר אמיר פלג:

 

 מה עושה ועדת בחינה, אם מישהו יכול לעדכן?    מר אריק דניאל: 

 

 אולי תסביר מה זה ועדת בחינה.     מר אמיר פלג:

 

אני אסביר מה זה ועדת בחינה. יש רפורמה, סוג של רפורמה, במשרד    מר ניר ים:

שרד הפנים קובע הפנים. למעשה, כל עובד מועצה מכולם, כולל כולם, למעשה יושב על תקן. תקן שמ

אותו, וכדי לאייש תקן, הוא צריך להיבחר בוועדת הבחינה. זאת אומרת, למעט נבחרי ציבור, כולם  

בסופו של דבר מגישים מועמדות, ועומדים מול ועדה והוועדה בוחרת מי מבין המועמדים מקבל את  

 התפקיד.

מהווה את ועדת הבחינה. חלק  עכשיו, במסגרת הרפורמה, לכל דרג של עובדים, יש פורום אחר, שהוא  

זה   הסתדרות,  נציגי  גם  כולל  זה  ריכוז,  פעילויות,  אגפים,  מנהלי  הבכירים,  לתפקידים  מהנבחרים 

כולל גם נציגי משרד הפנים, זה כולל נציג הענף, אם זה נגיד משרד החינוך, או משרד כלשהו, אוקיי?  

החלט קבלת  למעשה  הוא  הדרגים  אחד  הדרגים,  באחד  גם  יש  מנהלי  אבל  שרובו  גוף  באמצעות  ה 

 אז בסך הכול, אנחנו צריכים חמישה. עדיין חסרים לנו.  מועצה, אבל כולל נציגי ציבור. זהו,
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 אני הפניתי מישהו ונאמר לו שהוא לא יכול, כי הוא חבר ועד מקומי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ד מקומי. מי שאינו חבר בווע –זה נכון, בקול קורא שהוצאנו    מר דודי אלון:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 זה חלק מה...    מר דודי אלון:

 

פה    מר ניר ים: יש  מתנצל.  אני  זוכר,  אני  הכול  לא  נכון,  זה  ככה  אם  סבבה,  אז 

 מישהו שהוא חבר ועד מקומי? 

 

 כן. יוסי בוניאל, הוא ראש הוועד המקומי בישע.      דוברת:

 

 הוועד המקומי, או...     מר ניר ים:

 

  באיזו ועדה?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בוועדת בחינה.      דוברת:

 

ואחד    מר ניר ים: הזאת.  בוועדה  ומתמיד  מאז  הוא  אגב,  דרך  בוניאל,  יוסי 

 הדברים המעניינים, אוקיי? אז בואי נגיד ש...  

 

היה     דוברת: הוא  המקומי.  לוועד  נבחר  האחרונה  בקדנציה  רק  הוא  אבל 
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 בוועדה החקלאית קודם.  

 

ולא     מר ניר ים: מקומי  לוועד  נבחר  הוא  כך  אחר  בוועדה,  היה  הוא  אז  אוקיי, 

הוצא מהוועדה. אז בואו נגיד שעל הדבר הזה אנחנו נבדוק אותו, נקיים על זה דיון, ואם הוא צריך  

 להיות מוצא, אז נעשה את זה יפה, אלגנטי ותרבותי, אוקיי? 

 

 לא, לא, ברור.      דוברת:

 

 אז זה כרגע לא לדיון.     מר ניר ים:

 

 ניר, כמה נציגי ציבור צריכים להיות בוועדת ה...?    גב' כבי שקולניק: 

 

 למה אין קורות חיים שלו?   מר חנניה אווקרט: 

 )מדברים ביחד(  

 

סדר גודל של שלושה, אבל כיוון שועדות הבחינה, ואתם מכירים את     מר ניר ים:

עד כמה זה מטריד לפעמים שנופל באמצע היום, לא כל כך   זה, מי שפה יושב בוועדת מכרזים, יודע

חייבים אנחנו  אז  הזמנים,  בלוחות  לשלוט  כדי   אפשר  לחמישה,  כיוונו,  לשם  אז  ספייר.  להביא 

וזה קורה בבוקר,   יחסית...  ועדות בחינה,  לנו המון  יש  נוכל לאתר את אותם שלושה שפה  שמתוכם 

 ד... וזה בעייתי. אוקיי חברים, עוד שאלות? עו

 

 ר. עאיפה שכתוב אלינור, זה אלינו  מר חנניה אווקרט: 

 

אלינו   מר ניר ים: כתוב  בהמשך,  שמצורפים  החיים  בקורות  רשום  זה  ר, ענכון. 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 69 
 

 תוקן.  

 

בוועדת החינוך, רשום שיושב הראש זה מנהל אגף החינוך, יושב ראש    מר תמיר בוקובזה: 

 ועדה חייב להיות נבחר ציבור. 

 

 זה גם דבר שתמיר בוקובזה ביקשה לעלות אותו במליאה,    מר ניר ים:

 

 אפשר לחתוך את זה עכשיו,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא נחתוך את זה עכשיו,     מר ניר ים:

 

 שגדי יהיה יושב הראש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא הסעיף לדיון.     מר ניר ים:

 

 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ה הסעיף לדיון, אז נדבר על זה ונקבל החלטה. כשזה יהי   מר ניר ים:

על   גם  נדבר  מיוחדת,  מליאה  השם,  בעזרת  תהיה,  אז  לדבר.  מה  על  לנו  יש  נתקדם,  בואו  חברים, 

 הנושא הזה. עוד הערות לגבי אנשים שאנחנו מציעים? כן רוויטל? 

 

בעמוד   : רוויטל דג'אווי בן יעקב אנשים,  לגבי  המליא26לא  לחברי  קורא  הקול  שיש ,  כתוב  ה, 

מאוישת   נראית  פניו  על  היא  עצמה,  הוועדה  ברשימת  הסמים,  לנגע  בוועדה  חברה  או  לחבר  מקום 

 במלואה. 
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 נכון,    מר ניר ים:

 

 אז חסר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

חבויות,    מר ניר ים: האלה  בוועדות  יש  הכנסתי.  לא  נגשנו,  לא  כי  לא...  כי  לא, 

רי משבצות  ככה,  לזה  אבל  נקרא  תקינה.  עדיין  היא  הוועדה,  של  לתפקוד  מפריע  לא  עדיין  זה  קות. 

 ולאט לאט ננסה לאתר אותם.  בהחלט יש מקום להוסיף עוד אנשים, 

 

 אף אחד לא הגיש?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא הגישו.    מר ניר ים:

 

 לוועדת מכרזים חסרים עדיין שניים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

עם  כן   מר ניר ים: המכרזים  ועדת  את  לקיים  אפשר  כי  שניים,  חסרים  לא   .

שאני  בשנתיים  לפחות  תמיד,  כי  עוד,  שיהיו  שכדאי  אותנו,  מלמד  הניסיון  אבל  שקיימים,  האנשים 

מכיר את הוועדה הזאת, תמיד נוצרו בעיות של חוסר זמינות, וזה העיקר על חברי המליאה. לא... אני  

 עברתי את זה בקלות.  

 

 המטרה זה להגיע לעשרה חברי ועדה במכרזים?    וקובזה: מר תמיר ב

 

 לא,    מר ניר ים:
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יש תשעה, ברשימה רשומים פה תשעה, כולל סילביה. ורשום שחסרים   מר תמיר בוקובזה: 

 שניים. 

 

 בעלי זכות בחירה זה רק חברי המליאה.      מר אמיר פלג:

 

 ות הצבעה.  כרגע יש שישה, עם סילביה שבעה, זכ   מר דודי אלון:

 

 כן. עוד הערות?     מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה.    מר ניר ים:

 

 הסעיף שרשום זה דיון על עבודת הוועדות.     גב' דנה אדמון: 

 

 תיכף, דילגנו על זה.     מר דודי אלון:

 

 עכשיו?   6.1-אז אנחנו ב   גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 . 6.1-אנחנו ב   מר ניר ים:

 

 , אני שומרת את ההערה. אמיר?  6-כשנהיה ב   גב' דנה אדמון: 
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 לא, לא, אם יש עוד דיון...      מר אמיר פלג:

 

מריו,     מר ניר ים: ולא  בני  שזה  שהחלטנו  אחרי  ברשותכם,  אז  בסדר.  אוקיי, 

ה מיוחדת, אז  ואחרי שראינו שהשמות שהוצעו כשמות להצטרף לוועדות, אף אחד מהם לא עורר בעי

מה שאני מבקש זה לאשר את הבחירה של כולם, כפי שהיא מופיעה בטבלה. מי בעד? בבקשה ירים  

 את היד.

 

 מה שאנחנו מאשרים זה את ההצטרפות של החברים, לא את ה...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא את הרכבי הוועדות, רק את ההצטרפות.     מר דודי אלון:

 

 ת שרשומים בצד, לא את ההרכבים.  כל השמו   גב' דנה אדמון: 

 

 בעד.  23   מר ניר ים:

 

 אני גם בעד.    גב' דנה אדמון: 

 

 בעד. האם יש,   24   מר ניר ים:

 

 לא הבנתי מה ההבדל, סליחה שאני...     דובר:

 

 ההבדל ש... יוסי בוניאל,     גב' דנה אדמון: 
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 לא מאשררים ישן, רק מוסיפים מה שחדש.     מר דודי אלון:

 

 נכון. האם יש מתנגדים?     מר ניר ים:

 

 הבנת?    גב' דנה אדמון: 

 

 האם יש נמנעים? אין מתנגדים, ללא נמנעים.    מר ניר ים:

 

 השלמה/בחירה של חברים לוועדותהבעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 )מדברים ביחד( 

שחררו   –ייר שאומר ליאורה, יש פה עצומה לשחרורך, קיבלתי עכשיו נ   מר ניר ים:

 את ליאורה. 

 

 אני צריכה להיות במקום אחר עכשיו.    ליאורה:

 

 סליחה.    מר ניר ים:

 

 פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחה. 9

 

 אני אגיד כמה מילים, ואני אתן לליאורה.     מר גדי ירקוני: 

 

 כבר דנו בזה, לא? העלית את זה גדי.    גב' דנה אדמון: 
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אני אגיד כמה מילים, ואני אתן לליאורה להמשיך. אז באמת יש לנו     מר גדי ירקוני: 

פרויקט שאנחנו רוצים להציג אותו פה, פרויקט שאנחנו כבר מגלגלים כמה שנים במחשבות ובראייה 

 לטווח ארוך, טווח ארוך למועצה. 

הנושא  את  לראות  אחד,  במקום  ובמשפחה  בילד  הטיפול  של  הנושאים  כל  את  באמת  מרכז  זה 

אחד,  ה למקום  במועצה  המקומות  בכל  פזורים  שהיום  הגופים  כל  את  לרכז  הזה.  בנושא  הוליסטי 

הטיפול,   מבחינת  חושבים,  אנחנו  אחד,  מצד  להיות  יוכל  הנושא  ושגם  אחת,  גג  קורת  תחת  שיהיה 

עם   אחד  ודיבור  ראייה,  יותר  תהיה  למטפלים  גם  שני,  מצד  למטופלים,  גבוהה  יותר  באיכות  יהיה 

 השני.

הילד והד לטובת  גם  פעיל,  להיות  יכול  גם  יהיה  הזה  שהמרכז  דבר,  של  בסופו  יביאו,  האלה  ברים 

שבהן  לשעות  הרחוק,  בטווח  מבחינה,  יעילים,  יותר  הרבה  בו  להיות  נוכל  גם  שני,  ודבר  והמשפחה, 

המרכז הזה יעבוד, וגם הנגישות שלו, וגם לנושא, שבסוף הוא יהיה קרוב למרכז של המועצה, שנוכל 

גם ג כולם  צריכים  אנחנו  המועצה,  עובדים  אנחנו  לא  בקלות.  שיותר  כמה  אליו  להתנועע  אנחנו  ם 

 ללכת לפסיכולוג עובדי המועצה, אבל אחרים שלא צריכים, יוכלו ללכת ולהגיע אליו. 

האני  את  לתת  המועצה,  מטעם  הזה  הפרויקט  את  מרכזת  שהיא  לליאורה  אתן  אני  בגדול,  זה  אז 

ט, ועל איך הוא עובד היום. ובעצם, היום אנחנו רוצים לקבל מכם את האישור  מאמין שלנו לפרויק

 מליאה, 

 

 התחדש משהו מהתב"ר?    מר ידידיה הוכמן: 

 

 לא, זה לא קשור לתב"ר,     מר גדי ירקוני: 

 

 אישרנו תב"ר בעניין הזה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אלף ₪, אבל זה לא...  600יש תב"ר של    מר גדי ירקוני: 
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 זה רק התכנון.     ר דודי אלון:מ

 

 אלף ₪ זה תכנון.  600התכנון,    מר גדי ירקוני: 

 

 הועבר כבר כסף לתכנון?    מר ידידיה הוכמן: 

 

 כן, אושר.    גב' דנה אדמון: 

 

 לפי דעתי, נכון?  600-ואושר ה 600כן,    מר גדי ירקוני: 

 

 דיברנו על זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 שאושר.   300-ו 300ון, נכ   מר גדי ירקוני: 

 

 אז פתחת את זה.    מר ידידיה הוכמן: 

 

הכוללת,     מר גדי ירקוני:  הראייה  את  לנו  תציג  שליאורה  עכשיו,  רציתי  אני  אבל  כן. 

 מה הולך להיות פה.  

 

 על איזה מענים טיפוליים מדובר?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אסביר.    ליאורה:
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אורה פה, אם אני אקח לה את רשות הדיבור, אז חבל על  בשביל זה לי   מר גדי ירקוני: 

 הזמן, אתה גם לא תבין וגם חבל על הזמן.  

 

מתייתרים,    ליאורה: שלי  מהדברים  גדול  חלק  פתיח,  אחלה  נתן  שגדי  למרות 

 אבל...

 ***תיאומים טכניים***  

 

בשלוש השנים שאני פה באשכול, אנחנו באמת רואים את הקושי של     ליאורה:

י המקצוע לעבוד בשיתוף פעולה. כל גוף, בעצם, עובד בדרך כלל בתוך הגוף עצמו, כולל השירות אנש

בתוך   עובד  אחד  כל  הטיפולי,  במרכז  חוסן,  במרכז  המטפלים  ההתפתחותית,  התחנה  הפסיכולוגי, 

תפיסה   האחרונה,  השנה  במהלך  פה,  פיתחנו  בעצם  לפתח,  שצריך  חושבים  בעצם  ואנחנו  עצמו. 

 יסטית ומערכתית.לעבודה הול

אבי יאנוס ממחלקת החינוך, מנהל    –השותפים לפרויקט הזה, השקופית עברה מהר מדי, אני אגיד  

מה   דגנית,  הילד,  להתפתחות  היחידה  מנהל  מרב,  חוסן  מרכז  מנהלת  יזהר,  הפסיכולוגי  השירות 

  , מי שמכיר את זה.מ"מתשנקרא 

דלית קוטלר, עבדנו ביחד עם איילת עוז סילבני,  מנהלת המרכז הטיפולי נעמי, מנהלת מדור הגיל הרך

בבית   יועצת  שהיא  מנו  וגל  אהרון  הדס  עוזיהו,  מיכל  מהדיונים  בחלק  והשתתפו  אותה,  שמכיר  מי 

 הספר. 

 

 והדס?    גב' דנה אדמון: 

 

 והדס, היא הייתה עד לאחרונה מדר"צית אצלנו באגף.    ליאורה:

 

 ומדר"צית?     גב' דנה אדמון: 
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 מדרצית זה צוות ומדריכה.    ה:ליאור

 

 באגף לשירותים חברתיים.    גב' דנה אדמון: 

 

 באגף לשירותים חברתיים, כן.    ליאורה:

 

 היא הייתה הסגנית של ליאורה, למי שזוכר.     מר גדי ירקוני: 

 

אותה.     ליאורה: להכיר  ואפשר  בשמי,  עדי  לה  קוראים  חדשה,  סגנית  לנו  יש 

ליל המרכז  של  אחד, המטרות  למרחב  הטיפוליים  הגורמים  כלל  חיבור  שאמרתי,  כמו  ולמשפחה,  ד 

פיסית   כתובת  יצירת  הטיפוליים,  הצוותים  כל  בין  ותכלול  שיתוף  סנכרון  יצירת  אחד,  פיסי  מרחב 

והרחבת  ומכבד.  נעים  נגיש,  במקום  מגוון  מענה  ומתן  הטיפוליים  המענים  למרבית  לתושב,  אחת 

 ים.השירותים באמצעות איגום משאב

אחרים   בתחומים  גם  מכירים  שאתם  כמו  מיוחדים,  צרכים  עם  בילד  צורך,  מאיזשהו  שנתקל,  מי 

במדינת ישראל, הבירוקרטיה היא רבה, ושולחים אותך, כל דבר אתה צריך לרוץ בין רשויות וגופים, 

 מאוד לא פשוט. בטח לא למי שנמצא באיזשהו משבר.

נגיש מיטבי,  שירות  לתת  רוצים  אנחנו  להור  ולכן,  בעיקר  גם  לאנשי  וקל,  גם  אבל  ולמשפחות,  ים 

  המקצוע. 

 

 איפה יהיה המיקום הפיסי?   מר חנניה אווקרט: 

 

המרכז    ליאורה: של  המבנה  המרכז,  בין  להיות  אמור  זה  הפיסי  המקום 

 הקהילתי, לבין האגף לשירותים חברתיים. יש שם היום איזשהו מן בוסתן כזה. 
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 ור להיות מחובר למרכז... הוא אמ   מר גדי ירקוני: 

 

 ליד הבוסתן שעכשיו הקימו?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    ליאורה:

 

 לא, לא, בצד השני.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, הגזמת. מאחורי, מאחורי האגף לשירותים חברתיים, בעצם.    ליאורה:

שלנו   המוע  –הרציונאל  תושבי  עבור  מרכזי  מקום  ויהווה  שיוקם  טיפולי  הצוותים  מרחב  ועבור  צה 

החינוכיים טיפוליים, מזהה צרכים חדשים ויגבש מענים מתאימים, המענה במרחב הטיפולי, יתייחס  

יהווה  בנוסף,  וקהילה.  יישוב  משפחה  האישיים,  ולקוחותיו  המטופל  של  החיים  מעגלי  למרבית 

מקצוע, גורמי  המרחב הטיפולי מקור לאנרגיה והשראה מקצועית עבור הצוותים, התושבים, גורמי ה

 המועצה השונים, אנשי המקצוע, ואנשי המקצוע החיצוניים.

זה כולל, בעצם, את הכול, ובעצם איזושהי יכולת גם לא להסתכל רק על מענה טיפולי, אלא גם על  

מענה מניעתי. להקדים, מה שנקרא, תרופה למכה, לזהות איפה יש לנו פערים, לתת מענים בקהילה,  

 עשרה להורים, לפני שבעצם נוצר איזשהו צורך ואיזשהו קושי.או במשפחה, חוגים, ה

כל אחד מהשירותים, השירות הפסיכולוגי, הערכים המובילים, הם   והתחדשות, במקום שבעצם   ...

מ, התחנה הטיפולית, כל אחד יעשה הכשרות בנפרד, כל אחד ילווה את הצוותים שלו בנפרד,  "המת

נעשה וביחד  איגום משאבים,  נעשה  על   בואו  נחשוב  לדברים חדשים,  נכשיר את הצוותים  הכשרות, 

מענים חסרים שנוכל לתת להם מענה שעדיין אין לנו אותם היום פה באשכול. ערכי למידה מתמדת, 

והתלהבות,   מקצועית  סקרנות  מתמדת,  והשתנות  יצירתיות  ואחריות.  מעורבות  שייכות,  שותפות, 

 ורלוונטיות.
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ע מקודם,  ששאל  מי  המרכז,  הילד,  גופי  להתפתחות  היחידה  זו  מת"מ  גרפית  ככה  בצורה  זה  כשיו 

זה שירות פסיכולוגי חינוכי, שבעיקר, או רק נותן   –שמובילה אותה היום דגנית רוך מי שמכיר, שפ"ח  

בעצם שירות בתוך בתי הספר, זה הרעיון של הפסיכולוגים. האגף לשירותים חברתיים, ומרכז החוסן,  

 טיפולית. ומרכז לגיל הרך, שמרכזת אותו היום דלית קוטלר. חידה שבעצם יש לנו גם שותף, י 

גיל   עד  לידה  מגיל  ילדים  להם  שיש  משפחות  בעצם  היא  שלנו,  היעד  משפחות  18אוכלוסיית   ,

 שנמצאות בשלב של טרום הורות, כשהסוגיות זה הקמת משפחה, הורות וילדים. 

לא שאנחנו לוקחים עכשיו את כל הגופים  ובעצם אנחנו אומרים שכל גוף ממשיך לעבוד ולתת... זה  

לתת את השירות הייעודי  האלה, ועושים מיש מש אחד, לא. זה דבר שהוא לא אפשרי. כל גוף ממשיך  

שבו הוא מתמחה, ובו הוא מתמקצע, אבל זה מאפשר לנו גם העברת מידע וסנכרון, ולמידה, ואיגום 

 משאבים לכל הצוותים במשותף. 

 

 ק בגלל שזה נמצא במבנה אחד? ר  גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן. זה מאוד מקל. נכון,     ליאורה:

 

יש   גב' רבקה בן ארי:  לחלוטין.  מיותר  לי  נראה  ו...  עובד,  כשהאינטרנט  אנו?  בימינו 

 ארבעה מבנים.  

 

 אין מבנים.    מר גדי ירקוני: 

 

אלה שאלה, המבנים האלה קיימים, הם נמצאים איפשהו. המבנים ה   גב' דנה אדמון: 

 קיימים כרגע.  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 
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 הם פשוט מפוזרים.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא כולם.    מר גדי ירקוני: 

 

 והמטרה עכשיו, היא לאגם את כולם במבנה אחד?     גב' דנה אדמון: 

 

דברים     ליאורה: יש  דברים,  להתחדשות,  יודעת,  את  מאפשר,  גם  שזה  נכון. 

להתחדש ולהקים דברים, כאילו, יותר מותאמים למאה העשרים, וגם כן, שהם ישנים. זה גם מאפשר  

 לרכז את כל הגופים ביחד, ולאפשר להם... 

 

חלק מהמבנים שהיום נמצאים שם, בייחוד השפ"ח, וגם אלה שאנחנו     מר גדי ירקוני: 

 הולכים להגדיר, ומתמ, נכון? זה מתמ? 

 

 כן.    ליאורה:

 

א מבנה שלטווח הרחוק הוא לא יישאר כמבנה קיים, בגלל  מ, הו"ומת   מר גדי ירקוני: 

דעתי,  ולפי  תיכון,  ספר  בית  עוד  לבנות  צריכים  יהיו  פה,  אהיה  לא  כבר  כשאני  שנים,  כמה  שעוד 

הבא,  התיכון  הספר  שבית  סיכוי  יש  בהחלט  אבל  שקבענו,  לא  זה  רחוקה,  בראייה  העתידי  המקום 

 נים הקיימים יהיו צריכים להתפנות משם.יהיה צמוד לקריה הנוכחית מהצד השני, והמב

גם בראייה לטווח רחוק, זו ראייה, זה נכון שהמבנים האלה היום, שאנחנו בשימוש, עוד כמה שנים 

לא נוכל להשתמש בהם. כשאני אומר רחוק, זה לא כל כך רחוק. בית הספר שלנו, נופי הבשור, מגיע  

 ום שכדאי שיהיה בית ספר תיכון. אני מעריך,  כמעט לגבול הקיבולת שכדאי שיהיה בית ספר אחד הי
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 זה לא כדאי, זה מותר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא יודע, אני לא יודע אם יש בדיוק חוק עד כמה,     מר גדי ירקוני: 

 

 ביסודי יש.    גב' דנה אדמון: 

 

יותר    מר גדי ירקוני:  יהיו  יודע שיש המלצות, שלא  יש חוק, אני  יודע אם  -מ  אני לא 

די מתקרבים לשם.  1500תלמידים,    1400 ואנחנו  שנתיים   –אני מעריך שבשלוש שנים    במקסימום, 

 הקרובות, שלוש שנים, נהיה צריכים לחשוב על הצעד הבא של בית הספר. 

יש הרבה מקומות שיכולים להיות, לא אמרתי דווקא, אבל בהחלט זו אחת האלטרנטיבות העיקריות.  

מאחור הזאת,  הראייה  שכמה וגם  הנושא  שבסוף  חושב  אני  וכן,  הזה.  הנושא  מאחורי  עומדת  ה, 

שאתה לוקח את הנושא הזה, כמו שליאורה אמרה, והיא יודעת בדבר הזה לדבר על זה הרבה יותר  

... ובסוף טוב ממני, יש חשיבות גדולה לטיפול הביחד. הדבר הזה, כנראה, אני חושב שהוא שווה את ה

השקע וזו  מבנים  אותם  לא  לגייס,  זה  יודעים  אנחנו  הכסף  רוב  שאת  אבל  מעריך  אני  קטנה,  לא  ה 

 ואנחנו כבר בדרך לשם.  

במקום   בינתיים  להישאר  שמעדיפים  להגיד  יכולה  המליאה  פה  בהחלט  אפשר  בסוף  בהחלט,  אבל 

 הקיים. אני לא אומר שזה דבר... 

 

 אבל זה לא רק עניין של מיקום, גדי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

שליאורה    רקוני: מר גדי י אמרתי  וגם  הרבה,  נתתי  לא,  מיקום.  רק  אמרתי  לא  אני 

חברי   שיבואו  נכון,  לא  במשהו  כאילו  זה  את  אומר  לא  אני  לגיטימי,  באמת  אבל  זה.  את  הדגישה 

 יש משהו קיים, בואו לא נבנה משהו חדש.  –המליאה ויחליטו 
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 כן, חנניה?    ליאורה:

 

ה מאוד מתבקש, זו תפיסה מאוד מבורכת, ואם אני מבין אני חושב שז  מר חנניה אווקרט: 

הילד,  של  או  המשפחתית,  הבעיה  את  שמאבחן  מישהו  הזה  במרכז  להיות  צריך  אז  נכון,  זה  את 

האנשים   כי  אותו,  ולסעוד  תחומים.  מיני  לכל  במקביל  לפנות,  ולאן  לעשות קודם  מה  אותו,  ומלווה 

 ם מקבלים בכל אחת מההתמחויות.האלה לא יודעים מה הם צריכים, ואיזה מענה ה

יש כאן התמחויות מאוד גדולות, זה כמו לתאר את זה להקמת מבנה, שאחד בנאי שבונה בלוקים,  

עם   או תתחיל  עכשיו, עם מה תתחיל? תתחיל עם הקירות,  וזה.  טייח, אחד חשמלאי  מומחה, אחד 

ו בכל התהליכים ביחד, כדי  היסודות? וצריך מישהו שילווה, שתהיה לו כתובת, או אבא שילווה אות

 שהוא יקבל מענה הכי נכון. 

 

מלווה    ליאורה: כשמישהו  אבל  אותו,  שמלווה  מישהו  יש  היום  גם  מזה.  יותר 

הנה, כל האנשים שאתה צריך יושבים   –אותו, הוא שולח אותו כל פעם לגוף אחר. ופה הוא יגיד לו  

 פה. 

 

 ברור.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אבל כולם נמצאים בתחומי מבנה המועצה היום, נכון?    גב' דנה אדמון: 

 

אם     ליאורה: יודעת  לא  אני  סתם,  מורכב.  מאוד  זה  לפעמים  עדיין,  אבל  נכון. 

את יודעת, אבל נגיד פסיכולוגים בשפ"פ, חלקם עובדים באחוזי משרה מאוד קטנים. אם את צריכה 

 פגישה עם פסיכולוג, את... יהיה יותר קל,  

 

 יהיו זמינים אחד לשני...   : ווי בן יעקברוויטל דג'א
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יש הרבה מטפלים בחוסן למשל, היום, שמטפלים בקליניקות בבתים    מר דודי אלון:

 שלהם, כי אין מספיק פסיליטיס פה במתחם לטפל במשפחות. 

 

הקיים   : רוויטל דג'אווי בן יעקב האדם  לכוח  מותאם  הזה  כל הפרויקט  סליחה,  הפרויקט,  כל 

 כיום? 

 

 לא.    גדי ירקוני: מר 

 

 או שצריך,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, חשבנו כמה שנים קדימה.    ליאורה:

 

הורדנו    מר גדי ירקוני:  אנחנו  מגבלות,  עם  גם,  להגדיל.  הצפי  להגדיל.  יהיה  צריך 

 מהגודל... 

 

 לא... כמה שרצינו. רצינו לחשוב עשר שנים קדימה,     ליאורה:

 

 חשבנו עשר שנים קדימה, עם צמצום.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה קורה עם הדור השלישי?   מר עופר מימון: 

 

 שאלה חשובה, עופר.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 84 
 

 מצוינת.   מר עופר מימון: 

 

 מה?    ליאורה:

 

 מה קורה עם הדור השלישי? לאן לקחתם את החטיבה...   מר עופר מימון: 

 

 י. הגיל השליש  מר חנניה אווקרט: 

 

 הגיל השלישי.   מר עופר מימון: 

 

 הגיל השלישי לא נכלל פה בשירותים האלה.     ליאורה:

 

 מה כן נכלל? המועצה הולכת ומזדקנת.   מר עופר מימון: 

 

יש     ליאורה: שלישי  גיל  ולמשפחה,  לילד  מרכז  על  פה  מדברים  אנחנו  אבל 

 שירותים אחרים.  

 

 גילים כאלה, במשפחה יש גם הורים ב  מר עופר מימון: 

 

אציג     ליאורה: שאני  רוצים  אתם  שירותים,  יש  מדברים.  לא  אנחנו  אבל  נכון, 

 פעם את השירותים לגיל השלישי? אני אציג. יש...  

 

שאר    גב' דנה אדמון:  כל  שירותים.  יקבלו  הם  איפה  היא  השאלה  אבל  לא, 

 האוכלוסייה, איפה היא מקבלת שירותים?  
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שירותים במועצה לקשיש, ויש שירותים שבמחלקה    הם מקבלים, יש    ליאורה:

 + נותנים,60שלנו נותנים, יש שירותים שרק 

 

 למה להם אין בניין אחד?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יש.    ליאורה:

 

 אני אגיד לכם למה, רבקה, בגלל ששם...    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לה רגע...    ליאורה:

 

 סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

גורמים   אני    ב' רבקה בן ארי: ג איך  זה,  ואיך  איך הדברים האלה מתנהלים,  יודעת  לא 

לזה שפתאום ליאורה באה עם רשימה וכו'. יכול להיות שבאיזשהו מקום, אני רוצה להגיד, במועצה  

שלי יש, ובה אני גאה. לא בכל הדברים האלה יש מבנה כזה וכזה, זה שזה יהיה במבנה אחד, זה לא 

 ה את התדמית. ממש ישנ

איך אמרתי   לכיוון של,  עובדים, אנחנו כמועצה, לא מפתחים את המועצה  לא  אני מרגישה שאנחנו 

 לדנה קודם? אני רוצה שיהיה פארק לילדים, איזשהו, ענק, גדול. 

 

 החלטת על זה מיליון וחצי שקל, סקייט פארק.  יש, אוטוטו בונים.   מר גדי ירקוני: 

 

 ר, אחד. בסד  גב' רבקה בן ארי: 
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 אני מרשה לעצמי להגיד שלושה דברים, אחד,     מר ניר ים:

 

 רגע, ניר,   גב' רבקה בן ארי: 

 

 סליחה.    מר ניר ים:

 

יש   גב' רבקה בן ארי:  האלה  מהתחומים  ואחד  אחד  שלכל  העובדה  זו  לי,  שמפריע  מה 

חושבת   לא  ואני  באמת,  מעולה,  שירות  מקבלים  אנשים,  יש  עובדים,  יש  הדבר  מבנה,  זה  שהמבנה 

הכספים שלנו  יע את  קשישנה את השירות, או ישנה את הצורך וכו'. אני חושבת שאנחנו צריכים להש 

 בכיוונים הרבה יותר יצירתיים, לא לכיוונים של כל הזמן רק מרפאים ומטפלים, לא. 

 

 איך את אומרת דברים כאלה? אני המום.     מר גדי ירקוני: 

 

 קטים זה מאוד מרפא, בסדר. פארק ס  גב' רבקה בן ארי: 

 

לא, אני ממש, רבקה, בואי קחי שנתיים, תראי מה בנינו כבר, הכול זה    מר גדי ירקוני: 

 מרפאים בעיסוק?  

 

שנייה, אני חייב להגיד כמה דברים. חשבתי להגיד שלושה, בסוף אני     מר ניר ים:

 אגיד ארבעה.  

לשנ  –  1 זה שמשנה  כן מזהים,  לזה אקספוננציאלי, כמות,  אחת התופעות שאנחנו  נקרא  ובקצב,  ה, 

שנזקקים   והנוער  הילדים  כמות  מדברים,  אנחנו  זה  על  ונוער,  ילדים  על  פה  מדברים  ואנחנו  בעיקר 

 לטיפולים שונים ומשונים, הולך וגדל בצורה מטורפת. זה רגע, דקה,  
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 לא מזלזלת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

אומרת,     מר ניר ים: זאת  אחד.  נתון  זה  זה  הגג.  עד  כבר  היום,  של  הקפאסיטי 

 סיפור אחד. 

סיפור שני, ואני אומר לך כי את מכירה יותר טוב מכולנו, את המקום שהחבר'ה יושבים, כי זה היה  

מעלה הבשור, שזה המקום הכי פחות מתאים לטיפול בילדים. זאת אומרת,  נהלת  ימהיה  פעם מה ש

מי שצריך להידחס לשמה, זאת   שם חדרים, ומסכניםהמבנים לא בנויים נכון, העסק לא... זה שיש  

עובדה שצריך לשנות אותה. השורה התחתונה, המבנה לא מתאים, המבנה לא מספיק, המבנה קטן  

 מדי.

הדבר השלישי, שאמר אותו גדי, הוא שהמבנה הזה, גם אם הוא קיים היום, הוא לא בהכרח יתקיים  

 בעוד שנים ספורות, וצריך כבר לחשוב.

אחרון והרביעי, כשאת אומרת כספים שלנו, זה סיכון. זאת אומרת מה זה כספים שלנו? אם  הדבר ה

מיליון ₪ כדי להקים את    15, או  13או    12המועצה הייתה צריכה עכשיו מכיסה להוציא את אותם  

 חבר'ה, יש סדר עדיפויות אחר, בסדר. זה דיון.  –הדבר הזה, והיית אומרת  

ים שמגיעים מבחוץ, בזכות המצב המסוים שאנחנו נמצאים בו היום,  אבל אם אנחנו מדברים על כספ

   אני לא יודע איפה נהיה מחר, אוקיי? ולא יבואו בשביל אולי פארק שעשועים, לצורך העניין.

עכשיו יש לנו שורה של הזדמנויות, שורה של צרכים, שאנחנו מחברים אותם ביחד. העיתוי הוא נכון,  

 לדעתי, הכיוון הוא נכון. 

 

במבנה    ליאורה: צורך  שיש  תפיסתית,  חושבת,  כן  שאני  להגיד  רוצה  רק  אני 

נכון, אנחנו  וזה ממש ממש  יש עכשיו כסף. כמו שניר אמר,  ולא רק בגלל שיש הזדמנויות, או  הזה, 

וגדלים  רואים את זה בעיקר עם כמויות של ילדים שמאובחנים על הרצף האוטיסטי, שהם   הולכים 

או אולי בגלל שמאבחנים היום יותר טוב, אני לא יודעת בדיוק את הסיבה, אולי    משנה לשנה, לצערנו,
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 סיבות אחרות, אולי גם וגם, והצרכים עולים וגדלים.

דברים,   לסגור  אפשרות  יש  הקפה,  בפינת  גם  במסדרון,  גם  נפגשים  יודעים,  אתם  ביחד,  כשעובדים 

שה אומרת  לא  שאני  דברים,  זה  פגישות.  לתאם  מידע,  גם  להחליף  אפשריים  הם  אפשריים,  לא  ם 

כשעובדים במבנים נפרדים, אבל זה יותר קשה. וזה יותר קשה להורים שהם צריכים להתרוצץ בין 

 גופים שונים, ויותר קשה לעובדים.

תפיסתית, אנחנו חושבים שאנחנו נקדם את כל המערך הטיפולי בכמה שנים קדימה, אם אנחנו נאשר  

 התפיסתי שהצעתי לכם, אלא גם את המבנה הפיסי.  גם את המבנה, לא רק את המבנה

 

לדעתי זה מחייב גם ניהול של כל הגורמים בתוך המערכת הזאת. הכי   מר חנניה אווקרט: 

 חשוב זה לא המבנה, אלא התפיסה. 

 

 נכון.    ליאורה:

 

 אז על זה צריך לשים את הדגש.   מר חנניה אווקרט: 

 

 סיימת עם המצגת?     גב' דנה אדמון: 

 

אני     ליאורה: הרחב,  התפיסה  מסמך  את  רוצה  מישהו  ואם  פה,  נמצאת  אני 

 יכולה לשלוח לניר... את כל המסמך, שלחתי לכם מקוצר, אפשר לקבל את כל המסמך. 

 

ב   גב' דנה אדמון:  שהייעול  ליאור,  צופה,  של את  האיגום  מכוח  והשירותים,  הכשרות 

 איזשהו אופן? המשאבים, הוא גם יצליח להקטין את ההוצאות ב

 

ויש    ליאורה: יצירה,  חברת  ויש  ביחד  כשיושבים  להיפך,  שלא.  חושבת  אני 
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שיש   להיות  יכול  תקציבים.  עוד  צריך  שירותים,  עוד  ומכניסים  פערים,  ומוצאים  ויוצרים  רעיונות, 

 איגומי משאבים בדברים מסוימים, אבל הכסף ילך לדברים אחרים.  

 

 זאת השאלה,    גב' דנה אדמון: 

 

של    מר דודי אלון: המבנה  לדוגמא.  היום,  ממוגן  לא  למשל,  השפ"ח,  של  המבנה 

 השפ"ח, איפה שעושים את התחנה הפסיכולוגית החינוכית, היא לא ממוגנת.  

 

לשבת     גב' דנה אדמון:  הולכים  שאנחנו  זה  האם  שאלתי  אני  לשאלה?  קשור  זה  מה 

 במבנה אחד, יחסכו אולי תקנים, אולי...  

 

 לא.    רקוני: מר גדי י

 

 הכשרות אולי יעשו ביחד.     גב' דנה אדמון: 

 

 הכשרות יעשו ביחד, אני לא רואה איך זה חוסך הרבה מאוד כסף.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז לא נכון להגיד שיש איגום משאבים.     דוברת:

 

 נכון, זה לא איגום משאבים. להיפך.   גב' דנה אדמון: 

 

ה   מר גדי ירקוני:  חושב, חבר'ה,  אני  ישירה,  די  תשובה  לה  נתנו  שאלה,  שאלה  יא 

 ואמיתית. אנחנו לא רואים את זה חוסך כסף, כן תהיה התייעלות, אבל הכסף לא יחסך. 
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  אמרתם כמה פעמים שיש פה מצב של איגום משאבים, וזה להיפך.   גב' דנה אדמון: 

 

רבקה.     מר דני ברזילי:  של  את ההתלבטות  קצת  לחדד  רוצה  יותר  אני  יהיה  שזה  זה 

 טוב, זה בטוח.  

 

 דני, לא שומעים אותך, צריך מיקרופון.     גב' דנה אדמון: 

 

וגידול    מר דני ברזילי:  עתיד,  פני  צופה  שזה  זה  בטוח.  זה  טוב,  יותר  יהיה  שזה  זה 

גם בטוח. השאלה היא, כמובן, וזה מה שמטריד אותנו, של סדר עדיפות. זאת אומרת,    –אפשרי וכו'  

 א הזה, עד כמה הוא חשוב, כמה הוא עומד מול דברים אחרים שיש או אין. הנוש

 

 אז בוא אני אגיד לך את התשובה.    מר גדי ירקוני: 

 

זוכר שבמקרה אחר,    מר דני ברזילי:  ולכן, אני  לי לגמור שנייה את השאלה.  רגע, תן 

שות, הייתה התניה שרוב שגם כן הייתה לנו התלבטות, האם זה הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לע

ההשקעה   כמות  את  להגביל  אומרת,  זאת  חיצוני.  כסף  יהיה  הכול,  כמעט  או  הכסף,  כל  או  הכסף, 

 העתידית של המועצה מכספים שלנו, מפני שיש באמת התלבטות אמיתית. 

הרי כולנו רוצים לשפר את העניין, השאלה היא אם זה הדבר הכי חשוב, בייחוד כשלא מוצאים לנו 

כ ואת  כאן  הזה,  הנושא  את  להגביל  זה  שאפשר,  שמה  חושב  אני  אז  אחרים.  כיוונים  שום  רגע 

 ההתחייבות שלנו לכאן.  

 

יש לנו    –איפה לא. א'    -אני אגיד לך את הדברים הכי פשוט, איפה כן     מר גדי ירקוני: 

דול מיליון  החצי  אז  הזה,  המבנה  את  נבנה  לא  ואם  הזה.  למבנה  ורק  אך  דולר,  מיליון  ירדו  חצי  ר 

, כמו שניר  15אם אתה לא צריך, או    13מיליון ₪, בשביל להוציא    2-לטמיון. הרי לא מוציאים קרוב ל
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 אמר.

מיליון ₪, סדר גודל, מהמשרד לאיכות... לא, אני כל היום באיכות   4מצד שני, אנחנו רוצים לגייס עוד 

אפשר   מהחוסן  חושבים,  כן  אנחנו  הרווחה.  ממשרד  לי,  תסלחו  אנחנו  הסביבה,  מיליון.  שני  עוד 

הולכים לגייס עוד תקציבים, שרובם יהיו ייחודיים למבנה הזה. לא כולם, בסוף גם אני מעריך שיהיו  

להם  שיהיה  כזה,  משהו  או   ,₪ מיליון  במקום  חמישה  גם  אלטרנטיבה  איתם  לעשות  יכולים  היינו   ,

 אחר.

פסו אותי בדיוק בסכום, הוא סכום  אבל, כשאני אומר סדר גודל, אני מעריך עשרה מיליון ₪, אל תת

 שיהיה אך ורק מתאים למבנה הזה, חבל להפסיד אותם. 

בואו לא נשקיע את החמישה האלטרנטיבה    –אם לא היינו צריכים את המבנה הזה, אז הייתי אומר  

האחרים. אני חושב שכן צריכים, כן זו השקעה נכונה. אתה שואל אותי אם זה הדבר הבא שבלעדיו  

לא. אשכול יכולים, יכולים להסתדר עוד חמש שנים בלי זה, אבל רואה את פני   ?יכולים  אשכול לא

 העתיד, אחרי חמש שנים לא יוכלו יותר, בגלל שהחדרים לטיפולים קטנים מדי.

עוד   ייקח  יודעים שזה  דוגמא שמרגיזה אותי, בגלל שאנחנו  יהיו צריכים, אני אגיד לך עכשיו, סתם 

התחלנו לראות כבר את הלחץ לפני שנתיים, או זה, אנחנו הולכים להביא שני  שנתיים או משהו כזה, ו

פוגע באנשים שלנו.   זה  כי  לנו מקומות לטפל,  מבנים טרומיים, שיעזרו לנו בלחץ הזמני, בגלל שאין 

את   שצריך  הסיפור  אחרי  אחת  דקה  שאנחנו  אומר  זה  אז  במטפלים.  לא  טיפול,  שצריכים  באנשים 

 ההגדלה בכל מקרה.  

 

נציגי   מר חנניה אווקרט:  של  שהייתה  האחרונה  בפגישה  אם  משפט.  להוסיף  רוצה  אני 

העל    ממטרות  אחת  אז  על?  ומטרות  מטרות  על  דובר  תושבי    -המועצה,  של  החיים  איכות  של 

המועצה. והיא מסתכלת על השכבות החלשות, על האנשים עם הבעיות הקשות, על דברים שנופלים 

אחד,   בהיר  ביום  עצמם.עליהם  את  מוצאים  לא  שהח  והם  אנחנו  וכדי  מאוזנת,  תהיה  הזאת  ברה 

 חייבים את הדבר הזה. לכל אחד זה יכול להגיע. 
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 אני חושב שליאורה הציגה את זה יפה מאוד...    מר גדי ירקוני: 

 מחוץ למיקרופון(  –)מדברים ביחד 

 

כ    מר אמיר פלג: כמה  של  שלך  ההערכה  על  שוב  לחזור  יכול  אתה  יצא  גדי,  סף 

 מהקרנות? או שעוד אי אפשר... 

 

 לא, מהקרנות לא יצא כלום.    מר גדי ירקוני: 

 

 מכספי המועצה.  מכספי המועצה.   גב' דנה אדמון: 

 

שיכול     מר גדי ירקוני:  להגיד  יכול  היית  מהגיוס,  חלק  אבל  הכול,  את  נגייס  אנחנו 

 ת.  להיות שמהגיוס יכולתי לקחת דברים אחרים, אבל לא מהקרנו

 

 לא, אבל זה יהיה למטרה אחת.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זאת    גב' דנה אדמון:  ייעודית,  מגויס  הוא  אבל  מגויס,  התקציב  שרוב  אומר  הוא 

 אומרת זה כסף שאפשר להשתמש בו אך ורק למבנה הזה. ולסביבות חמישה מיליון, 

 

ויקט בהצהרה הזאת. יש תרומה היה צריך לפתוח את ההצגה של הפר : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ויש לנו רעיון מה לעשות איתו.  X/Yייעודית לתחום 

 

 כן, אבל אני חושב ש... לא תמיד צריך להוביל.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אבל לפתוח עם זה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 דווקא אני חושב הפוך, דווקא היה את הרציונאל.     מר דודי אלון:

 

זה    ים: מר ניר זה גם מה שאנחנו עושים עכשיו, עשינו את  תראו, אנחנו מנסים, 

באמת   מנסים  אנחנו  המאוחר,  את  מקדימים  אנחנו  בכלל,  הבאה  במליאה  הקודמות,  במליאות  גם 

לקחת פרויקטים מהסוג הזה, וזאת אחת התשובות גם לך, למה הדברים לא סגורים עד הסוף, לקחת  

ב רעיון,  הם  שבו  בשלב  אבל אותם  לדרך,  איתו  לצאת  שאפשר  משהו  שיש  חושבים  אנחנו  שבו  שלב 

לקבל   כדי  למליאה.  זה  את  מביאים  אנחנו  חזרה,  באין  שאנחנו  לפני  מסמרות,  שמים  שאנחנו  לפני 

 מהמליאה, למעשה, אור ירוק להתקדם עם הפרויקט הזה.

נבוא ונגיד עכשיו  כמובן שכל שלב עכשיו בהתקדמות, הוא יהיה בהחלטת מליאה. זאת אומרת, זה ש

מיליון    15אוקיי, לפרויקט הזה, בואו נמשיך איתו, זה עוד לא אומר שהחלטנו להשקיע כאן ועכשיו    –

הדבר   של  התכנון  שיגיע  שלב,  מכל  הכספים  ויגיעו  התב"רים,  ויגיעו  הרגע,  כשיגיע  וחלילה.  חס   ,₪

לקבלת החלטות. זו החלטה,  הזה, איך זה יראה ומה לוחות הזמנים, אוקיי. הדברים יגיעו למליאה  

 כמו שאני רואה אותה, כהצהרת כוונה, ככוונה לקבל רוח גבית למליאה, להמשיך הלאה. 

 

 אין בעיה, רק נתוני רקע, זה היה חוסך לרבקה את הדילמה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא, לא נתנו, אישרנו תב"ר, וגם זה חייב הסבר, שבאותה נקודת זמן,    מר ניר ים:

יצאו   לא  עוד  ומפה אנחנו מתקדמים,  אנחנו מוכנים,  עכשיו  אליו.  היינו מוכנים  לא  עוד  לפני חודש, 

שהוא   כמובן  להתקדם?  הזה  לפרויקט  ירוק  אור  נותנים  ברשותכם  האם אנחנו  חברים,  כן,  כספים. 

 יגיע בהמשך, בכל שלב, לאישור כאן. 

 

  מי בעד?   מר דודי אלון:
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האם יש מישהו להתנגד? לא. האם יש נמנעים? גם לא.   מאשרים.  18   מר ניר ים:

 יופי. 

 

 פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחהבעד( לאשר את קידום  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 צריך לתת לזה שם יותר...    מר חנניה אווקרט: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 לתת לפרויקט הזה שם יותר מתאים.   מר חנניה אווקרט: 

 

 דווקא זה שם עולמי.     : מר גדי ירקוני

 

 אשכול לילד ולמשפחה.    מר חנניה אווקרט: 

 

זה דווקא שם, שבכל המועצות שבנו כזה מבנה, לא שיש אצלי בעיה,    מר גדי ירקוני: 

 אני לא מבין בשמות, אבל שתדע שיש מועצות שכבר בנו מבנה כזה, זה השם שתמיד עלה. 

 

 .  אוקיי, נתרגל גם לזה  מר חנניה אווקרט: 

 

 או שנבקש מדני למצוא שם, הוא יושב ראש ועדת שמות.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש ועדת שמות, אנחנו נתכנס.    מר דני ברזילי: 
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תקלה   מר תמיר בוקובזה:  יש  כרגע,  שאקטואלי  רק  משהו  יש  שנייה?  לי  תנו  ניר,  גדי, 

הברית   בארצות  וסלולארים  טלפונים  כולל  החברתיות  הרשתות  בכל  לא  עולמית  מהרשתות.  לחלק 

הודעות   לקבל  אפשר  אי  ווטסאפ,  אין  פה.  האנשים  של  בראש  יהיה  שזה  יתפתח,  זה  לאן  יודעים 

 חירום, כרגע אין כלום, מעל שעתיים. 

 

 יש סמס.     דובר:

 

אין רשתות בעולם.    18:30-לא משנה, אף אחד לא עובד בזה היום. מ  מר תמיר בוקובזה: 

 הברית.   גם סלולארי וטלפונים בארצות

 

 צוחקים עליה צוחקים עליה, אבל בסוף הם לימדו אותם.   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 התקדמנו. אני חושב שכדאי שנמשיך עם אמיר.     מר ניר ים:

 

 פעם הבאה.     מר אמיר פלג:

 

 פעם הבאה?    מר ניר ים:

 

 מה עם הפרוטוקולים? עוד לא הגענו אליהם.     מר גדי ירקוני: 

 

אני מחזיק    מר ניר ים: לפרוטוקולים, רק אם  נחזור  כך  ואחר  על תב"רים,  נדבר 

 את המיקרופון ביד, זה אומר... 
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 רגע, ... הוועדות גם?      מר אמיר פלג:

 

 . 6, סעיף 6   גב' דנה אדמון: 

 

 יש לי רק שאלה.      מר אמיר פלג:

 

 סך הכול.  מליאות   7או  6זה בסך הכול נדחה   מר תמיר בוקובזה: 

 

מעיר     מר ניר ים: רק  אני  ברשותכם,  לתב"רים,  עוברים  שאנחנו  לפני    –תיכף. 

מידע   התבקש  הרב,  של  התפקיד  על  נוסף  מידע  התבקש  שלפניה,  וזאת  הקודמת,  במליאה  התבקש 

עם  כחומר  צורף  זה  אז  המועצה.  ידי  על  שנתמכות  העמותות  של  תפקידן  ומה  הם,  ומה   ... נוסף 

כמובן לא נעבור עליהם, אבל אתם מוזמנים לעיין בזה, ואם יש כמובן שאלות, נשמח  נספחים, אנחנו  

 לענות. 

 

אז הערה חשובה, אין דבר כזה איחוד והצלה, זה איחוד הצלה, זה לא   מר תמיר בוקובזה: 

 שתי פעולות. זה לא איחוד והצלה. 

 

 על מה אנחנו מדברים?     מר ניר ים:

 

 .  12סעיף  בעמותות,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ממש הערה חשובה.      דובר:

 

איחוד   מר תמיר בוקובזה:  זה  הצלה.  של  ופעולה  איחוד  של  פעולה  לא  זה  'והצלה',  אין 
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 הצלה. 

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

 זה ארגוני ההצלה, תחת ארגון אחד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 40-מתנדבים, אתה אחד מה  40אוקיי. העיקר שיש שם    מר ניר ים:

 

 .  40-יש פה שניים מ    דובר:

 

 שניים, וואו, זה מתחיל להיות אנחנו מאובטחים. כבי, איפה את?    מר ניר ים:

 

 אני פה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 נעשה עוד סדר בסדר היום? מה עוד עושים היום?     גב' דנה אדמון: 

 

"רים, אחר  אנחנו עושים היום דבר כזה, אנחנו עושים היום את התב   מר ניר ים:

הבאה,   ובמליאה  מתפזרים,  אנחנו  לנו,  יסתדר  הכול  ואם  פרוטוקול,  אישורי  על  מדברים  אנחנו  כך 

שהיא בעוד שבוע בדיוק, אנחנו נעלה את מה שלא הספקנו לדבר בו, בנושא של הוועדות. גם הדו"ח  

כשרו הוועדות,  התכנסות  מועדי  על  ליסט,  צ'ק  לזה  נקרא  וגם  הסביבה,  איכות  ועדת  ב  של 

הפרוטוקולים של הוועדות, למעשה, קיימים באתר ואפשר גם להיכנס ולראות את זה, זה מפורסם  

 לציבור. 

 

מה    גב' דנה אדמון:  והיה להם  יהיו במליאה הבאה,  יש פשוט כמה חברים שלא  ניר, 
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 לומר בדיון הזה, אז בוא נאפשר להם להגיד עכשיו, ולשמור את זה...  

 

 את? מה זה? איזו מן צורה ז    דובר:

 

לדוגמא,      מר אמיר פלג: שאלה,  לי  נגע  יש  וועדת  על  דיון,  להיות  אמור  היה  לכן 

הסמים. זאת אומרת, יש במועצה שלנו בעיה קשה, לצערי, אצל הנוער, של אלכוהול וגם סמים קלים, 

נוך, אם זה מנהל אגף חיואני מקווה שלא יותר מזה. מדובר על ועדה שאני לא זוכר מי הראש שלה,  

או מישהו אחר, או מישהו מהמליאה, פשוט לא מתכנסת כבר שנתיים ויותר, בערך מאז שהמליאה 

 קמה, הוועדה הזאת לא יושבת. 

אם אני לא טועה, רוויטל היא חברה בוועדה, אולי היא תוכל להסביר, או מישהו אחר, אבל זו ועדה 

 חשובה. 

 

 לא זומנתי מעולם.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הנוער פה, בטח בקורונה, עם כמויות של אלכוהול, וכמויות של סמים,      ר אמיר פלג:מ

כולל בעיה בתוך בית הספר התיכון של משאפים של מריחואנה, שמעשנים בתוך בית הספר. וועדה כל  

 כך חשובה לא מתכנסת מעל לשנתיים, או שלוש אפילו, מאז שהמליאה הזאת קמה. 

 

 אנחנו מתכנסים בשבוע הבא, לראשונה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ... היה את הדו"ח על הוועדות, להבין איך כל ועדה עובדת.     מר אמיר פלג:

 

אני     מר דודי אלון: כתוב.  זה  גם  כי  רגע,  להתייחס  אפשר  כל  אפשר,  ככה,  אגיד 

וח על האם  הסיפור של הוועדות התחיל מזה שבעצם, המליאה אמורה לקבל אחת לרבעון סוג של דיו
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 הוועדות מתכנסות, מתפקדות וכיוצא בזה. 

שאני  מהבדיקה  הסמים,  נגע  של  הוועדה  ובאמת  מודה.  אני  באיחור,  קצת  שעשינו,  מה  באמת  וזה 

עשיתי, יש את ענת מורד מביטחון קהילתי, איך שקוראים למחלקה הזאת, עוסקת בזה כל הזמן, רק  

ה בפורמט של הוועדה המסודרת, עם הנתונים, גם  לא ידעה, או לא הבינה שהיא חייבת לעשות את ז 

 של המליאה וגם האחרים. 

לאוקטובר   ותואמה  בידה,  צלח  לא  הוועדה,  את  להניע  החגים,  לפני  פגישה  איזושהי  לתאם  ניסתה 

מתפקדות,  הוועדות  שאכן  לוודא  של  התפקיד,  את  תפסתי  אני  ככה  בדיוק,  וזה  הראשונה.  הפגישה 

 סט, בודק, והנה מגלה שאין, בודק, מציף ומתאם.בזה שאתה בעצם עושה צ'ק לי

עוד, באיזו רזולוציה צריך  דיון צריך לעשות  זה, בעצם איזה  על  דיון בהנהלה  גם  לנו  בין לבין, היה 

ויתקנו אותי חברי ההנהלה אם אני טועה, שצריך כל פעם   ובעצם עלה בהנהלה,  בוועדות כאן,  לדון 

לה אחרת,  או  כזאת  משמעותית  ועדה  מה  לקחת  ולהציג  מטעמה,  מי  או  שלה,  הראש  יושב  את  ביא 

וועדת חינוך, היא  שקרה, ועדת איכות סביבה צריכה להציג היום, קצת מאוחר, נדחה לשבוע הבא. 

 הנושא האקוטי הבא, יש מליאה מיוחדת. ואם יש דברים נוספים,  

 

דו"   גב' דנה אדמון:  איזשהו  פורמט,  איזשהו  שיהיה  זה  דודי,  שדיברנו,  שיהיה מה  ח 

 אפשר... 

 

 עם כמה נקודות.     מר דודי אלון:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון. אז זה,    מר דודי אלון:

 

 היה צריך להגיע עכשיו לדיון.    גב' דנה אדמון: 
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אז אני חושב שזה יהיה לפעם הבאה. זאת אומרת, ככל שהזמן יעשה,    מר דודי אלון:

זאת אומרת, קודם כל, לי, הייתה המטרה שלי, זה קודם כל לסדר   נתקדם, ונשכלל את שיטת הדיווח.

שהן   הבסיס,  כל  קודם  פרוטוקולים,  יש  תאריכים,  הנה  מתכנסות,  אכן  שהוועדות  לראות  זה,  את 

 עובדות.

אני מסכים עם מה שאת אומרת, בוא ניקח את זה לצעד הבא, לדיווח הבא, נייצר כבר איזשהו פורמט 

  שהם התעסקו, או דברים מעבר. ככה אני תופס את ה...של היילייט של נושאים 

 

 צריך לעשות עליהם איזשהו דו"ח. היו ישיבות, לא היו ישיבות,     גב' דנה אדמון: 

 

 זה עשינו פה.    מר דודי אלון:

 

 איפה?    גב' דנה אדמון: 

 

 פה מופיע.    מר דודי אלון:

 

 איפה?    גב' דנה אדמון: 

 

, אוקיי? כל הוועדות, כמה מפגשים, תאריכי המפגשים 25-24ם  עמודי   מר דודי אלון:

 שהתקיימו, והפרוטוקולים מן הסתם באתר, מה שלא חסוי. הדבר הזה נעשה. 

 

 מעולה, אז רק היה צריך לרשום במה הן עוסקות, זה הכול.    גב' דנה אדמון: 

 

ן עוסקות, אז אני אומר, אפשר להסתכל בפרוטוקולים באתר במה ה   מר דודי אלון:
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 כל ועדה, מי שזה מעסיק אותו. ואפשר לפעם הבאה לייצר איזשהו פורמט.  

 

 כל הפרוטוקולים כבר עלו? הכול נמצא באתר?     גב' דנה אדמון: 

 

 כל מה שזה, באתר, כן. למעט ועדת משאבי אנוש.     מר דודי אלון:

 

 כל מה שאפשר.    מר ניר ים:

 

משאבי     מר דודי אלון: ועדת  צנעת  למעט  בגלל  מפורסם  לא  שזה  פה  שרשום  אנוש, 

 תמיכות, יש כמה דברים. הפרט. יש עוד ועדות שלא מפורסמות, הנחות בארנונה, 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 שימוע, כל מיני כאלה דברים.    מר דודי אלון:

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  מה  שנדע  פה,  שרשום  כמו  תגידו,  בפורמט,  זה  את  תרשמו  רק 

 . מפורסם

 

אני אומר, לדעתי הפורמט הזה, של בעצם להראות שזה מתפקד, זה    מר דודי אלון:

 מספק. אני מקבל את הבקשה לרדת לעוד רזולוציה. זה לפעם הבאה, הפעם לא הספקתי. 

 

 למה ועדת ביקורת לא מופיעה?    גב' דנה אדמון: 

 

 למה ועדת ביקורת לא מופיעה?   מר דודי אלון:
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 ע בשורה אחת.  מופי    דובר:

 

 מופיע, שורה...     מר דודי אלון:

 

היא     מר ניר ים: למאה  מאפס  שהקפיצה  נגיד  בואו  אז  לא...  אנחנו  תראו,  בואו, 

ה לא   עדיין  זה  פה  באמת,  אז  אוקיי?  אפשרית,  תמיד  ה100-לא  זה  יש    85-,  ובאמת  תשעים,  אולי 

תכנסה, גם ועדת הביקורת יודעת את דברים שנשמטו. זאת אומרת, אני כן יודע שועדת הביקורת ה

 זה. אוקיי, אבל עשינו צעד בגדול ראשון, ואנחנו נתקדם איתו. 

 

הציבור.   מר תמיר בוקובזה:  ונציגי  התקנים,  מבחינת  קו  ליישר  בעצם  מטרה  הייתה  גם 

 הקול קורא יצא מספר פעמים, 

 

ומשו     מר אמיר פלג: פרשו  ציבור,  נציגי  חינוך,  ועדת  חברי  הוציאו  שלושת  לא  מה  ם 

 להחליף אותם.  

 

 לא מכיר את זה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי?    מר גדי ירקוני: 

 

 שלושה נציגי ציבור בוועדת חינוך...     מר אמיר פלג:

 

 מי זה היה?    מר גדי ירקוני: 
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 הם לא היו באף ישיבה, אז אף אחד לא...      מר אמיר פלג:

 

 קמה. איילת... אם אנחנו בדיון, אז,  זה מאז שהוועדה   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, סתם אני לא זוכר מי אלה, מי פרש?    מר גדי ירקוני: 

 

לא, בואו לא ניכנס לדיון הזה. אחרת לא יהיה לנו על מה לדון כשיגיע     מר ניר ים:

 הזמן. כבי, את מסבירה על התב"רים? 

 

 יש רק שניים, ניר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ם אישור תב"רי. 8

 

יובאו    גב' כבי שקולניק:  אבל  יותר,  הרבה  עוד  לנו  שיש  האמת  תב"רים,  שני  לנו  יש 

אחד זה שיפוץ מחסן חירום, אם אתם זוכרים הבאנו את זה גם בפעם הקודמת. אבל  למליאה הבאה.  

 במקום לפתוח תב"ר חדש, אנחנו מבקשים להגדיל תב"ר קיים. 

 

 באיזה עמוד?     דובר:

 

 . מימון של משרד הביטחון. אז מי בעד הגדלת תב"ר... 48בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

כל השינוי הוא מכספים של משרד הביטחון? הגדלה של כסף חיצוני?   מר תמיר בוקובזה: 

 זה כל השינוי בתב"ר הזה? 
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 זה מהפעם הקודמת.   35כן, כן. אגף הביטחון   גב' כבי שקולניק: 

 

 סדר.  זה כבר אושר, ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

ידיים.     מר ניר ים: בבקשה  יש   20להשאיר  מתנגדים,  אין  מתנגדים?  יש  בעד, 

 אפס.  –נמנעים? אין נמנעים. עשרים בעד, אפס 

 

)החלטה שיפוץ מחסן חירום אשכול    –מועצה    –  1245בעד( לאשר את תב"ר    20: הוחלט פה אחד 

2019. 

 

אלף ₪   200ש. אנחנו מבקשים  זה תב"ר חד  –  1305התב"ר השני זה    גב' כבי שקולניק: 

של   וגם  גדי  של  שונות,  ביוזמות  בזה  נתקלים  אנחנו  כלכלית.  לצמיחה  פרויקטים  קידום  מיני  לכל 

אחרים, לכל מיני פרויקטים חדשים, אנחנו בדרך כלל צריכים, לצורך העניין, מתכנן או פרויקטור, או  

 אלף ₪ לתב"ר הזה.   200עצה מישהו שיעזור לנו להוביל את זה. אנחנו מבקשים מקרנות המו

 

 אז אני רוצה רק להעיר משהו אם אפשר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

משהו עקרוני לגבי פירוט תב"רים, שבזמנו התבקש ומופיע. בעצם לא  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ט על מהות התב"ר עצמו.  באמת מפורט, רק מה שכתוב בשורה, כתוב בארבע שורות. אין שום פירו

 

 בגלל שאני אגיד לכם למה פה אין פירוט, זה אני אגיד לכם למה.    מר גדי ירקוני: 
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 לא...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בודקים,     מר גדי ירקוני:  פרויקטים שאנחנו  וכמה  יש כמה  בגלל שבאמת, אנחנו  לא, 

ים גם היו פה כבר, אבל גם אמרנו שלא יהיה  גדולים כאלה, שהם בכלל עוד לא מגיעים הנה. הם לפעמ

תקציב מהותי בשבילם. אבל פתאום צריכים איזה מישהו שיעשה איזו עבודה כלכלית, סתם דוגמא,  

אלף ₪, סכומים כאלה, שפרויקטים    40/20/50או איזה מודד, או איזה יועץ כזה ואחר, בסכומים של  

 במיליונים, חייבים לפעמים את הדבר הזה. 

נכון בכל הפרויקטים הענקיים   ואני לא נכון כל פעם לבוא למליאה... אני חושב שזה לא    חושב שזה 

תקשיבו,   –האלה, כל פעם לבוא הנה ולהתעכב ולהגיד למליאה, תקשיבו, בדיעבד אין בעיה, להגיד  

אלף ₪, על שני אנשים שהיינו צריכים לקחת על מנת שיעשו לנו עבודה  70אלף,  50אלף ₪,  30הוצאנו 

 כזאת וכזאת בפרויקט.  

שתהיה   כזה,  משהו  או  חודש,  לחכות  צריכים  שאנחנו  בגלל  האלה,  הפרויקטים  את  לעצור  אבל 

 מליאה, אני חושב שלא. בגלל זה אין פירוט, אני לא יודע על מה זה.  

 

אנחנו צריכים כסף בשביל הוצאות   –לא לעצור, אבל זה כמו לכתוב   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 זה לא אומר כלום. כלכליות. 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז לפחות, כמו שאתה אומר, לבעלי תפקיד...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני חושב,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אנסה רגע, גדי.     מר ניר ים:
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 רגע, אני חושב,     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא הסביר בסדר.      דובר:

 

דוגמאות, שנייה   מר גדי ירקוני:  שתי  לכם  אתן  שאני  שנכון  חושב  אני  אסיים.  אני   ,

סתם לזה. דוגמא אחת היא בדיעבד יכול להיות, היינו צריכים לקחת איזה כלכלן שיעשה איזה פרה 

 אלף ₪.   40רולינג לאיזה פרויקט חדש, אם בכלל כדאי להיכנס אליו, עלה 

ב',  -אלף ₪ בשביל א' ו  40אלף ₪,    200-תקשיבו, לקחנו מה  –כשבאים להוציא את הסכום, אומרים  

יכול להיות מצב שצריכים לראות משהו, אוקיי? למשל, יכול להיות, יתקדם   -לתת דיווח למועצה. ב'

פרויקט ההשבה, ונרצה לראות, כמו שנסענו לפני זה, לראות בדיה, פרויקט משהו בחו"ל. אז אני בא  

חבר'ה, צריכים עכשיו אישור שככה   –אומרים  קודם למליאה, זה דווקא קודם, לא צריכים תב"ר, ו

 וככה, בשביל סכום כזה וכזה, וניקח אותו מהתב"ר הזה. אז זה לא בדיעבד, זה מראש.

ואני לא אוהב קופה קטנה, בגלל זה אני שונא   עוד פעם, אני חושב,  צריכים לראות, אבל אני אומר 

 קופות קטנות, אני לא מסכים שזו תהיה איזו,  

 

 אבל זו קופה קטנה.     מון: גב' דנה אד

 

איך הגיעו לסכום הזה? למה לא חצי מיליון? למה לא מיליון? למה לא     מר אמיר פלג:

 אלף?  100

 

 שרירותי לגמרי.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה זה לא בבסיס התקציב? שתהיה שורה בבסיס התקציב,   מר תמיר בוקובזה: 
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 נכון שפרויקטים יכבידו על בסיס התקציב.  בגלל שאני חושב, שלא    מר גדי ירקוני: 

 

את   מר תמיר בוקובזה:  לעשות  צריך  אתה  עבודה,  בעצם  זו  פרויקטים.  לא  זה  אבל 

שורה   להיות  צריכה  אז  שלי.  העבודה  את  לבצע  כסף  צריך  ואני  אומר,  אתה  בעצם,  שלך,  העבודה 

 בבסיס... אגב, אם תחליטו, 

 

 נייה, תנו לי להתפרץ, תנו לי ש   מר ניר ים:

 

תקשיב גדי, אנחנו    –אחרי שניר יתפרץ, אם תבוא המליאה ותגיד לי     מר גדי ירקוני: 

 מעדיפים שזה יהיה בבסיס התקציב, זה יהיה בבסיס התקציב. 

 

 אוקיי, שנייה,     מר ניר ים:

 

 זה הנכון יותר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

וד שבוע, למשל, יופיעו אחד זה ככה, במליאה בע  –תראו, שני דברים     מר ניר ים:

המט"ש  או  המאגר,  שנקרא  מה  על  הסולארי,  זה  אחד  עליהם.  נדבר  שאנחנו  פרויקטים,  שלושה 

בחולית, השני זה על פרויקט הפסולת מעזה, והשלישי זה על מערכת חשמל אגירה, אוקיי? על קווי  

 הולכה.

הז השלב  בשביל  אפילו  הבא,  בשבוע  עליהם  שנדבר  פרויקטים  אלה  לבחינה  עכשיו,  הראשוני,  ה, 

הראשונית, צריך איזה שהם דמי כיס, כי זה ביחס לפרויקטים האלה, זה דמי כיס, אוקיי? ממש דמי  

 כיס.

עכשיו, למה כן זה המקום? בתב"רים, ולא בבסיס התקציב? כי אנחנו כן מצפים לזה שיצא פרויקט  
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ע ממומנות,  ולהיות  להיכנס  יוכלו  עכשיו,  עד  שנעשו  והוצאות  את  לדרך,  לממן  שמוכן  מי  ידי  ל 

הפרויקטים, ויש גופים. זאת אומרת, חבל לנו להוציא את זה מהכיס ולשכוח מזה, עדיף לנו להוציא  

 את זה מהקופה של התב"רים, ולצפות לזה שהיא תתמלא מחדש. 

 

את     גב' דנה אדמון:  פותחים  אנחנו  לקטון,  לגדול,  רצינו  תב"ר,  ופתחנו  היה  אבל 

 כאילו... אין לנו שליטה עליה.   השורה הזאת, והיא

 

 לא, יש שליטה. כי בפעם הבאה,    מר ניר ים:

 

 בחרתי גם,    גב' דנה אדמון: 

 

 בפעם הבאה שהתב"ר,     מר ניר ים:

 

 ניר, לא סיימתי.     גב' דנה אדמון: 

 

בפעם    מר ניר ים: הזה,  שהתב"ר  נגיד  באמצע.  אותך  עוצר  שאני  מתנצל  אני 

,  300יאמר, ייכתב שמאתיים כבר זה, ומבקשים עוד    –  1305. יבוא תב"ר מספר  הבאה, יבוא למליאה

 סך הכול חמש מאות. זה השלב, אם חושבים לעצור אותו, זה השלב לעצור אותו. 

 

מצטערת שאני עוצרת אותך. זה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו פותחים     גב' דנה אדמון: 

אבל   להקטנות,  להגדלות,  נתון  זה  אז  נכנסים תב"ר,  בדיוק  אנחנו  ואז  שאנחנו...  חושבת  לא  אני 

 לרובריקה שאתה אומר, שאתה לא אוהב קופות קטנות, וזאת למעשה קופה קטנה. 

 

לא    מר ידידיה הוכמן:  עדיין  שהוא  חלום,  איזה  חולם  הוא  עכשיו  מצליח,  לא  אני  דנה, 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 109 
 

קט, אני לא יודע למה אני  ברמת דיון של המועצה, בסדר? זה עדיין לא ברמה שלנו, סתם איזה פרוי

 אומר את זה, דוגמא מים,  

 

 הוא אמר, הוא הביא, יש ארבעה פרויקטים כרגע.     גב' דנה אדמון: 

 

אלף ₪. אם זה אושר, אז    40אם זה לא אושר, זה ירד מהמדף, נוצלו    מר ידידיה הוכמן: 

ממומנים, כי מי שנכנס  גם    200-הוא בא, פותח, יש איזה תוכנית כלכלית, יש משקיעים לדבר הזה, ה

 לפרויקט באופן גדול, ישלים אותם, נגמר ומרחיבים את הפרויקט.  

 

או   מר תמיר בוקובזה:  בתב"ר  יהיה  זה  אם  הזאת,  מהבחינה  יהיה,  זה  אם  הבדל  אין 

 בבסיס התקציב, הרישום יהיה אותו רישום.  

 

 זה מה שנוח להם, מה זה משנה לנו?   מר ידידיה הוכמן: 

 

זה משנה, כי זה לא לפתוח תב"ר, תקציב בלתי רגיל, כשבעצם התב"ר   קובזה: מר תמיר בו

 אלף ₪, חופשית.   200אני אייצר קופה, אני מייצר קופה של  –אומר 

 )מדברים ביחד(  

 

 זה אותו הדבר, זה לא תב"ר ספציפי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ,   Onceתמיר, זה לא אותו הדבר.     מר ניר ים:

 

 מבחינת כספים, על האמירה שאין הבדל ברישום. ...     דובר:
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, יש הבדל עצום ברישום, זאת המהות, צריך להכיר איך עובדת   Once   מר ניר ים:

יכול להיות בתקציב  זה. זה לא  יכול לשחק את  ואיך אתה  מועצה כדי להבין עם מה אפשר לשחק, 

  השוטף.

 

יכול להיות בתקציב  קודם כל, זה לא קשור לתקציב הש  גב' כבי שקולניק:  וטף, זה לא 

השוטף, אנחנו גם לא רוצים שזה יהיה בתקציב השוטף. כמו שנאמר פה, אם מתוך הכסף הזה בסוף  

יצמח איזשהו פרויקט, איזשהו תב"ר, אז הוא ישלם גם את ההוצאות שאנחנו נבצע, זה דבר אחד.  

רה מאוד מאוד מוגדרת. אנחנו  דבר שני, אפשר להסתכל על זה כקופה קטנה, אבל זו קופה קטנה למט

כל הזמן  אומרים שאם אנחנו רוצים תרומות ואנחנו רוצים תורמים, אנחנו צריכים להכין תוכניות 

לשלב   רק  לפעמים  התכנון,  לשלב  רק  לפעמים  לביצוע.  פרויקטים  להכין  צריכים  אנחנו  מגירה. 

 ההיתכנות, לפעמים עד שלב היתר הבניה, תלוי בכל פרויקט ופרויקט. 

לכל   באים  כלל  בדרך  שאנחנו  מיוחד,  ספציפי  לפרויקט  אמירה  איזושהי  עכשיו  פה  אין  לא,  אנחנו 

פרויקט ופרויקט בנפרד, אלא יש איזושהי אמירה, בואו תנו לראש המועצה ולנו, להנהלת המועצה,  

אלף ₪, כאשר אנחנו מדברים על סכומים, זה לא לפרויקט אחד, לבדוק   200להחליט על סכומים עד  

 ותם. לבדוק היתכנות כלכלית.א

מה שקורה היום, זה או שאנחנו מחפשים כל מיני תקציבים מפה ומשם, או שאנחנו מעמיסים את זה  

לפעמים, אחרים  תב"רים  לבקש    על  המועצה,  ראש  של  הגמישות  של  האפשרות  את  רוצים  אנחנו 

מצגות הכנת  מצגות,  לפעמים  לבקש  מדידות,  לפעמים  לבקש  כלכליות,  עולה  תוכניות  כזה  דבר  כל   ,

 כסף, אין מה לעשות.  

 

זו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב מוסבר.  משוקף,  שיהיה  אבל  מבחינתי,  מאושר  מקובל,  מוסכם, 

 הבקשה היחידה.  

 

 הייתה הערה בהנהלה, שיהיה דיווח.      דובר:
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 מבחינתי, זה מה שמפריע.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אריק, בבקשה.     מר ניר ים:

 

מה    ר אריק דניאל: מ הזה,  ניצול כספים מתוך התב"ר  הזה. האם  בנושא  לי  יש  שאלה 

הבקרה עליהם? הם עוברים ועדת מכרזים לפני פניה למישהו? האם זה מגיע אלינו לאישור, לניצול 

 כספים מתוך התב"ר הזה? 

 

 עוד פעם, כן, סיימת?     מר ניר ים:

 

 כן, כן, אני רוצה...    מר אריק דניאל: 

 

יוצא     ר ניר ים:מ מאיפה  תמיר,  חשוב,  לא  באמת  פה  עכשיו  חשוב,  לא  תראו, 

הכסף. אם הוא יוצא מהנהלת חשבונות מצד ימין של כספי המועצה, או מצד שמאל של התב"רים. כל 

ועד האחרון, עובר במערכת רכש, אוקיי?   כסף שהמועצה, בסופו של דבר מוציאה, מהשקל הראשון 

ועד זו  קטן,  רכש  זה  הולך אם  זה  גדול,  יותר  ועוד  זוטא,  בכלל  זה  גדול,  יותר  רכש  זה  אם  רכש,  ת 

לוועדת מכרזים, זה ממש לא משנה מה המקור התקציבי, תמיד זה עובר בצינורות הנכונים מבחינת  

 התקינות של הרכש. זה פעם אחת.

ורם חיצוני. הו ויבדוק את התב"ר, ויאשר לנו את ההקצאה הכספית, גדבר שני, בסוף דרך, יבוא מיש

הוצאנו את הכסף, אפילו את אותם   על מה  עבד,  זה  איך  לו  נדע להראות  לא  ואיך   200אם  אלף ₪ 

מאוד   למהלכים  באמת  מקום,  באיזשהו  מחויבים,  אנחנו  בחזרה.  אותם  נקבל  לא  אותם,  הוצאנו 

 תקינים, מאוד ברורים, משוקפים, מתועדים, ואנחנו, וכבי עובדת קשה על זה.  
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 אפשר להצביע?    מר משה טל:

 

 כן, אמיר.    מר ניר ים:

 

 רגע.     מר אמיר פלג:

 

 יאללה.    מר משה טל:

 

 רגע, שנייה. אתה ממהר הביתה, אתה יכול כאילו...      מר אמיר פלג:

 

 לא, אני חושב מיצינו את העניין הזה לחלוטין.     מר משה טל:

 

 בים אחרת.  נהדר שאתה חושב, יש אנשים שחוש   גב' דנה אדמון: 

 

 דבר.  –שאלתי אם אפשר להצביע, אם אתה רוצה לדבר    מר משה טל:

 

שלושה     מר אמיר פלג: מגיעים  הבא  בשבוע  כזאת,  היא  שלי  השאלה  רבה.  תודה 

פרויקטים מאוד גדולים, ואני סך הכול, בגדול אני עוד לא יודע אם אני אהיה בעד או נגד, אני מאוד 

להגדיל הניסיון  את  מאוד    מעריך  ראייה  באמת  זו  קדימה,  לשנים  המועצה  של  ההכנסות  בסיס  את 

 חשובה.

אלף, למה לא לחבר את זה לשבוע הבא, וכבר לנהל דיון    200אבל אם אנחנו באים ומאשרים עכשיו  

הולכים? אנחנו  לאן  המועצה?  של  האסטרטגיה  על  הזאת,  האסטרטגיה  על  הפרויקטים  בכלל  כל 

ניין, זאת אומרת, זה כיוון מאוד מעניין כיצד הוא מתחבר, מה צפי  האנרגטיים האלה, שהם דבר מע

ההכנסות מהם, כבי בכלל דיברה פה עכשיו על תרומות, אבל גדי דיבר על הפרויקטים, אז לא ברור  
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 אם התב"ר הוא לתרומות או לפרויקטים.

ה כמה דברים  טרה, זאת אומרת, יש פזאת אומרת, הייתי מייצר פה, איך זה מתחבר לחזון של חברת  

ולהבין   זו קצת הזדמנות לפתוח קצת את היריעה,  שקורים, ושאנחנו מתבקשים לאשר כסף, עכשיו 

 לאן אנחנו הולכים. לנהל דיון. 

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 משפט,    מר ניר ים:

 

 זה לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה זה לא נכון?      מר אמיר פלג:

 

 אני אסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

ואומר     מר ניר ים: בא  רק  אני  מסביר,  שגדי  לפני  וזו   –א'    –רגע,  יתכן,  בהחלט 

להיות   ויכול  פרויקטים בשלבים מאוד מוקדמים שלהם,  יובאו שלושה  תהיה החלטה של המליאה, 

 שאחד המליאה תפיל, או שניים, או את שלושתם, או שהכול יתקדם. לא יודעים.

לשלב שאנחנו מבינים מה הפרויקט, ומסוגלים להציג אותו הצגה ראשונית    אלה שלושה, שכשהגיעו 

 תעצרו.  –פה, ולקבל את ברכת הדרך, או האמירה 

עוד איזה שמונה דברים, שמה שנקרא, שרק מתחילים  על  במקביל, זה לא אומר שלא רצים עכשיו 

ו למליאות בעוד חודשיים להתבשל, בסדר? ויכול להיות שהם יגיעו למליאות, לא בעוד חודש, הם יגיע

 או שלושה, לפני שבאמת יצאו עליהם כספים גדולים.

על פרויקטים, שאם עכשיו מכמתים רק את מה שיבוא   תראו, אנחנו מדברים, ראש המועצה מדבר 
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 , אוקיי?  בשבוע הבא למליאה, זה פרויקטים שהם בואו נאמר, יותר ממיליארד

 

 האמירה שלי...  ניר, זה הכול מצדיק את    מר אמיר פלג:

 

על     מר ניר ים: מדברים  אנחנו  לפרופורציה,  הדברים  את  להכניס  ניסיתי  לכן 

, הבדיקה הראשונית הראשונית, כדי לעניין איזשהו  290פרויקטים של מיליארדים, אנחנו מדברים על 

 תורם, או לראות מקור כספי, אז אנחנו חושבים שזה זניח. אבל גדי, תמשיך.  

 

מה    י: מר גדי ירקונ קשור,  לא  שזה  חושב  אני  למה  משפטים,  בשני  להגיד  רוצה  אני 

שאמרתי את המשפט הזה. תראו, בגלל ששלושת הפרויקטים האלה, שאנחנו מצליחים שנביא, באמת  

זה אפילו לא כסף קטן... אבל אני רוצה גם דוגמאות אחרות. מאחר שיש הצעה שבאה אליי, שנבדוק  

נות, פעם זה היה להיט. דרך אגב, אף אחד לא הצליח בזה, חוץ מבארי,  פה מחלבה לייצור, לעשות גבי

 גם לא הצליחו אולי.  

 

 לא, הצליחו.     דוברת:

 

 עובד?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן. משק צאן.     גב' דנה אדמון: 

 

גדי,    –אוקיי, אז הם הצליחו. אבל אני, מחר בא אליי אמיר ואומר לי     מר גדי ירקוני: 

 י רעיון גדול, מחלבה למועצה האזורית אשכול. איך אני מביא את זה לדיון הנה?  שמעתי, יש ל

 

 איך עשו את זה עד היום?      מר אמיר פלג:
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איזה     מר גדי ירקוני:  מצא  וגדי  ומהיקב,  מהגורן  חיפשנו  פעם  כל  אז  ₪    50הו!  אלף 

חושב שזה לא נכון. אני  אלף ₪ תרשמי, או זה. אני    50כבי, תקשיבי, נשארו לי שם    –פה, אמר לה  

חשוב שאו מחר בא משהו, יש לנו רעיון בנושא המים, אוקיי? מים זה המשאב הכי מבוקש במועצה  

 האזורית אשכול.  

שיביא   רעיון  לנו  שיש  להיות  יכול    12יכול  שטות.  בכלל  שזו  להיות  יכול  באשכול,  מים  קוב  מיליון 

עבוד מתווה  איזה  להציג  צריך  אני  זה  שבשביל  פה להיות  שיציג  מקצוע,  איש  לקחת  צריך  שאני  ה, 

ל לבוא  יכול  שאני  בפנים,  להם    GNF-מתווה  ולהגיד  תורמים  ארבעה  לעוד  זו    –ולבוא  תקשיבו, 

, לפני זה, GNFאלף ₪.    50/40העבודה המקצועית שעשינו. היתכנות של אם ואם ואם, דבר כזה עולה  

 לא יסתכלו עליי. 

ופרויקטורים, כאלה או כאלה, אני צריך  אם אני רוצה להביא אותם שיהיו באגר יזמים  ויהיו  יטק, 

לייצר להם קודם, לפני שאני בכלל בא אליכם, ואני אומר לך אמיר, תקשיב, יש סיכוי שאם נתקדם  

 אלף, בגדול. 200-בזה, נצליח להביא תורמים, זה הכסף שבשבילו אני אדבר על ה

ני אדע מראש, לא בדברים כאלה, אלא בדברים  נכון, זה לא כסף גדול למועצה, אני גם חושב שאם א

כמו מודיעין למשהו, אז כדאי שאני אביא את זה הנה. אבל יש הרבה דברים, שהם ממש בחיתולים, 

 אלף ₪.  30-40אתה אפילו לא יודע אם זו שטות או לא שטות, אבל שטות או לא שטות, זה עולה 

 

לאשר     מר ניר ים: בעד  מי  אוקיי,  להצבעה?  כמו מוכנים  מספר,  תב"ר  את 

מתנגדים?    17?  1305שאמרנו,   אמרנו,    3בעד.  אז  אין.  נמנעים?  טועה,  18מתנגדים,  לא  אני  אם   ,3  

 ואפס. 

 

קידום פרויקטים   –מועצה    –  1305נגד( לאשר את תב"ר    3בעד,    17: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 לצמיחה כלכלית. 
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 16.8.21מיום  2021#11אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

 30.8.21מיום  2021#12אישור פרוטוקול מליאה . 4

 

 עכשיו הגענו לשלב אישור הפרוטוקולים.     מר ניר ים:

 

 יש רבע שעה לאישור פרוטוקולים.    מר גדי ירקוני: 

 

 רבע שעה קצרה לאישור פרוטוקולים.  האם למישהו יש הערות?    מר ניר ים:

 

אליהם,   גב' דנה אדמון:  להתייחס  קשה  ברצף,    קצת  אותם  לקרוא  יכולנו  שלא  בגלל 

 אפשר שנאשר אותם בישיבה הבאה, כשנקרא אותם כמו שצריך? 

 

 למה לא קראת אותם בבית לפני?    מר גדי ירקוני: 

 

 כי אי אפשר, זה לא היה ברצף...    גב' דנה אדמון: 

 

 זה תירוץ חלש קצת.     מר דני ברזילי: 

 

 ממש לא חלש.    גב' דנה אדמון: 

 

וזהו,     ני ברזילי: מר ד נאשר  בואו  התירוץ?  שזה  להגיד  אבל  שלא,  או  שקראת  או 

 יאללה. כל הזמן...  
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באיזשהו    מר ניר ים: זה  את  תרשמי  לבקשתך,  נענים  אנחנו  חריג,  באופן  דנה, 

 מקום. 

 

נענה לבקשה שלה שנעשה את זה במליאה הבאה,   מר תמיר בוקובזה:  ניר, אם אתה  רגע 

בעניין הלוז לתיקון בנושא הרב. אז הבאנו פה, בחומר הזה, יש    2לענות על שאלה    היה צריך  6בעמוד  

 את התפקידים של הרב, שזה כן בלו"ז לתיקון אין פה את התשובה הזאת.  

 

נכון, אני יכול לתת את התשובה, ושזה ישתמע איך שזה ישתמע. אין    מר ניר ים:

 אתה לא יודע. או ש...  –ה אומר לו"ז לתיקון. זאת אומרת, יש מצבים שאתה בא ואת 

 

 בסדר, זאת הייתה התשובה במליאה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין.    מר ניר ים:

 

ואיך   מר תמיר בוקובזה:  הלו"ז  את  יבדוק  שהוא  זיכרוני,  למיטב  אמר,  דודי  ואז 

 מתקדמים עם זה.  

 

תשו   מר גדי ירקוני:  שם  לנו  שתהיה  מקווים  הדתות,  נוסעים לשר  לא  אנחנו  אני  בה, 

 בטוח. 

 

 בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 צערי.  לממסמסים אותנו,    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  
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 ניר, תסגור את הישיבה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה, ערב טוב, הישיבה ננעלה, סעו בזהירות חנניה.   מר ניר ים:

 

 

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __ ________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 2021אישור דו"ח סקור חצי שנתי . 5

 
 2021חצי שנתי הסקור הדו"ח הנמנע( לאשר את  1בעד,  23: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 
 אישור מדיניות המועצה בתחום רישוי עסקים )עינת(. 7

 
 דיניות המועצה בתחום רישוי עסקים )מבעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 
 השלמה/בחירה של חברים לוועדות  6.1

 
 ( לבחור את בני חסון לוועדה החקלאית 3מול  17: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 
 השלמה/בחירה של חברים לוועדותהבעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 
 פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחה. 9

 
 פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחהבעד( לאשר את קידום  18אחד ): הוחלט פה החלטה

  
 אישור תב"רים . 8

 
)החלטה שיפוץ מחסן חירום אשכול    –מועצה    –  1245בעד( לאשר את תב"ר    20: הוחלט פה אחד 

2019. 

 
קידום פרויקטים   –מועצה    –  1305נגד( לאשר את תב"ר    3בעד,    17: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 ית. לצמיחה כלכל

 

 


