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הבאים.     מר ניר ים: חדשים,  ברוכים  מיקרופונים  שאמרנו  כמו  טוב,  אנחנו  ערב 

 , עוד שלוש או ארבע מליאות ונסיים את השנה.  2021לשנת  16מספר במליאה 

 

 סומכים עליך שתעשה הרבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני נותן לגדי להעביר מידע, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 מידע. 1

 

עבר, כמו שאמרתי,     מר גדי ירקוני:  עבר. התקציב  זה באמת רשמי, התקציב  ועכשיו 

שאחרי באמת הרבה שנים שאנחנו לא הרגשנו את זה אולי כל כך, בגלל שאנחנו  זה אומר לשמחתנו,  

 בעוטף עזה, אבל מועצות אחרות הרגישו את זה הרבה יותר, אבל גם אנחנו. 

, לראות איזה קולות קוראים עכשיו  2021והדבר, המשימה הראשונה שלנו,    2021-אושר תקציב גם ל

, זה ממש פה בפתח, והמשרדים צריכים להוציא את  2021ולך להיגמר  הולכים להוציא מהר, בגלל שה

כל הכסף שנשאר להם. אנחנו מאוד ערים לזה, גם כל האגפים וגם אנחנו, בכל הקשרים שיש לנו, אבל  

אנחנו גם, אם מישהו פה שומע על איזה קול קורא, על משהו שמעניין, שהוא חושב שאולי לא שמענו,  

 הוא מוזמן להגיד לנו.  

 

עמדות טעינה לרכבים חשמליים, שלחתי את זה, יש קול קורא עכשיו,    וקובזה: מר תמיר ב

הוא לא ימשך עוד הרבה זמן, וכולנו נצטרך את זה בעוד שלוש שנים, וחבל, זה מימון כמעט מלא של  

 המדינה. 

 

יו   מר ניר ים: אנחנו  טעינה,  ועם עמדות  אסטרטגי,  אגף  דקלה,  עם  זה  על  שבים 

ולות הקוראים, לראות מה אפשר לגרד מהדבר הזה, מה המשמעויות, ואנחנו  שרון שאחראית על הק
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 מקדמים את זה.  

 

 תודה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שניר     מר גדי ירקוני:  כמו  גם  האלה,  הנושאים  את  מקדמים  מקרה,  בכל  אנחנו  כן. 

טוע אני  אם  לי הם הראשונים, אבל  נראה  יודע,  לא  אני  כולם,  אני מזמין את  וגם  לא קרה  אמר,  ה 

 כלום, בכרם שלום יש כבר חניה ציבורית, עם שני מקומות טעינה. 

 

 גם בניר יצחק.      דוברת:

 

 גם בניר יצחק.     מר גדי ירקוני: 

 

 רק שעשו טעות בתכנון, ושמו את זה בחניית נכים.    מר עופר קיסין: 

 

רג   מר גדי ירקוני:  יש  לפחות  חשמל,  עם  אוטו  יהיה  לנכים  שרק  אומר  עם  זה  ליים 

 חשמל, אז אני יכול להטעין אותן. 

 

 לפחות טעינה מהירה? או שזה רגיל.     דובר:

 

אולי     מר גדי ירקוני:  זה,  את  ראיתי  באמת  אז  שאלת?  אתה  לרגליים  יודע,  לא  אני 

בניר יצחק? לא, אני ראיתי את זה בכרם שלום, אז כן, אנחנו מנסים מאוד לקדם, אנחנו גם נוסעים  

מחר   אםלראות  נוסעים בנתניה,  אנחנו  שם,  לראות  אותי  הזמין  דווקא  ילין  חיים  אותי,  הזמינו   ...

אחד,   אביב  בתל  גם  ראיתי  על,  כבר  אוטובוס  גם  שם  יש  נתניה  זה,  את  לראות  אנשים  כמה  איזה 

 שרשום שהוא, בירושלים, לא בתל אביב, שהוא חשמלי.

ובוסים עירוניים, ולא בין עירוניים. אנחנו  אנחנו, בשנה שעברה רצינו, אבל בינתיים זה היה רק אוט
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 בעל זה עם כל הקולות הקוראים, ואני מקווה מאוד שבאמת נשים לב גם לדברים האלה.

 

 יש גם רכבים חשמליים בכרם שלום.    מר משה טל:

 

בנוסף לזה, אני יכול להגיד כמעט בוודאות, שלשמחתי, גם את זכות,    מר גדי ירקוני: 

ההרשאה של כל הנושא  וארך  תה, העזרה הגדולה של שר האוצר, ושל חברי כנסת,  אני פרסמתי את ז

של הזכאויות של עוטף עזה, של מס הכנסה, ואני מעריך שגם בתוך זה הארנונה והכול, לארבע שנים 

 הקרובות. ואז לא נלחץ בסוף דצמבר, אם זה כן או לא יהיה, זה מסודר.  

להיו הולך  שבאמת  בתקציבים  לזה,  אנחנו בנוסף  התקציב,  שאושר  אחרי  ועכשיו  מסודר,  תקציב  ת 

את  לבנות  איך  ולראות  בשקט,  יותר  בעניין,  יותר  מסודר,  יותר  זה  למשרדים,  גם  לפנות  יכולים 

וזה מאוד  יחד עם המשרדים. זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל זה לא מובן,  העבודה בשנה הבאה 

 מאוד חשוב לנו כמועצה בנושא הזה. 

לנו   לא  היה  טיפלנו  איפה  הלקח  את  לומדים  גם  ואנחנו  בו,  שטיפלנו  חושב  אני  טוב,  פחות  אירוע 

לא   היא  שם,  פעלה  המשטרה  התיכון.  הספר  בבית  שהיו  סמים  קצת  או  סמים,  בנושא  טוב  מספיק 

חושבת.   שהיא  מה  עשתה  בזה,  טיפלה  בזריזות,  במהירות,  שם  פעלה  היא  אישור,  מאיתנו  צריכה 

בודק, המעקבים שלפני היו קצת חסרים במידע אלינו, ואנחנו הולכים לכוון את  בודקים, אני  אנחנו  

 זה. 

אבל בכל מקרה, אני אמרתי גם למשטרה, שיש לה יד חופשית לפעול ולראות איך אנחנו ממגרים את 

התופעה הזאת. אנחנו לא מטאטאים אותה מתחת לשולחן, אם יש לנו וכאשר יש לנו, אנחנו מטפלים 

שונה מזו של אלה של, ואני לא אומר אף אחד שהוא עשה את זה, בגלל שאני לא בית בזה, בחומר  

 משפט, אם היו כאלה שהיו סוחרים, היו כאלה שרק השתמשו, וכאלה שזה חד פעמי.

המשטרה באמת בודקת איך לעשות את זה שהנערים האלה, יש להם עוד חיים שלמים לפניהם, שלא  

חת, אבל מצד שני, אין לנו סיבולת שדבר כזה, שום סיבולת שדבר  ידפקו להם כל החיים בגלל טעות א

כזה יהיה אצלנו בבית, אנחנו נטפל בזה בחומרה מאוד גדולה. כמו שאמרתי, בנושא החינוכי גם, לא  

פחות חשוב אלא יותר חשוב, וגם ברגע שנגמר נושא החקירה, והנושאים האלה, שנוכל, אם אני אוכל,  
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מבוסס. אבל יותר חשוב, זה גם התוכניות שאנחנו הולכים לעשות, גם עם  תמיד אתן פה מידע יותר  

 השוטרים שיבואו לתוך הכיתות ויסבירו, ויגידו וידברו.

התהליך הזה גם, אני יכול להגיד, עשה הרבה רעש בבית ספר, הנערים והנערות לא עוברים על סדר  

כוהול, נצליח להוריד את התופעה. אני  היום לזה, למזלנו ולשמחתנו, ואנחנו מקווים שגם פה וגם באל

לא יודע אם למגר, אבל להוריד כמה שאפשר. בהחלט אנחנו רואים את זה בעין מאוד מאוד חריפה,  

 ולא סלחנית. אמרתי עוד פעם, כן נותנים לכיוון החינוך את הכיוון הנכון. 

 

 אפשר שאלה בעניין הזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 כל לענות, אני לא בטוח יכול לענות.  אם אני או   מר גדי ירקוני: 

 

אם    גב' דנה אדמון:  לדעת  רציתי  חשוב.  עדכון  זה  הזה.  העדכון  על  תודה  כל,  קודם 

למועצה יש איזשהו צד אקטיבי בעניין? זאת אומרת, אנחנו, יש איזושהי שותפות עם המשטרה? איך  

מחוץ   הספר?  בית  בתוך  חוקרים  עצמאי?  באופן  מגיעים  הם  עובד?  הדברים זה  איך  הספר?  לבית 

 האלה קורים בדיוק?  

נעשים כחוק? זאת אומרת, שמתשאלים   ומי מוודא שכל התהליכים המשטרתיים בתוך בית הספר, 

איך   לעשות.  שצריך  מה  ההורים,  את  מיידעים  הגונה,  בצורה  הילדים  את  שלוקחים  שצריך,  כמו 

 ר לבד?  מוודאים שתהליכים כאלה קורים? כשבעצם הם נמצאים בבית הספ

 

מהרגע   –א'     מר גדי ירקוני:  הספר,  בית  מנהל  ידי  על  מלווים  האלה  התהליכים  כל 

הטיפול.  מתחיל  שם  הספר,  בית  למנהל  קודם  מגיעה  אליו,  מגיעה  שהיא  לפני  או  באה,  שהמשטרה 

ולהיות בקשר עם המשטרה.  על האירוע,  מועד  לדעת מבעוד  כלל, מה שאמרת, אנחנו מנסים  בדרך 

אני א יכול להיות שבגלל שמפקד  פה,  מועד,  זה מבעוד  על  ידע  צריך  מי שהיה  כל  לא  פעם,  עוד  ומר 

בן אדם מאוד נחמד, תושב המועצה, דרך אגב, מאוד מסור, אבל כן,   המשטרה חדש, ממלא מקום, 

 אנחנו מלווים, אחרי זה דואגים.
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היום, אית בסוף  בדיווח שאנחנו מקבלים  וגם  יותר מאיתנו,  יודעים  עמדו  השוטרים  זה שהם  על  ם, 

גיד  בכללים, יש כללים מאוד ברורים, איך מוציאים ילד מבית ספר. לא שאני מכיר את כל הכללים לה

פיהם, ואנחנו בדקנו ווידאנו איתם, גם איפה נכנסים עם מדים, איפה לא  לך עכשיו, אבל הם עבדו ל

ש  נוער,  בני  זה  זאת  בכל  לא,  איפה  אזיקים,  איפה מותר לשים  ובית  נכנסים,  בדוקים,  כללים  יש  כן 

 הספר באותו זמן, מקבל את כל המידע אליו. 

אני יודע שהם גם באו, איפה שעשו את זה בתוך בית הספר, באו למנהל לפני זה ותוך כדי, ועשו את  

 בטוח בכולם, אבל בחלקם אני יודע שזה ככה היה.  זה משם, אני לא רוצה להגיד את כל, אם אני 

 

גדי, בקשר לזה, במקרים קודמים שהיה, היה אירוע כזה לפני שנתיים   מר תמיר בוקובזה: 

 למיטב זיכרוני.  

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

אחרי    מר תמיר בוקובזה:  קיבלו  עוכבו,  או  שנעצרו,  שהילדים  המעטפת  דומה.  משהו 

שלא  בגלל  גם  אולי  העתיד.  את  לעצמם  דפקו  ובעצם  נשרו  חלקם  והם  מספקת  לא  הייתה    האירוע, 

פנימית, עצמית של הילדים, וזה משהו שצריך   קיבלו את המעטפת המתאימה להכיל את האירוע הזה

לשים עליו דגש גדול, כי בסדר, הם נפלו, טעו, כל האירוע לא משנה מה הוא, אחר כך יש עדיין ילדים  

 , לפני גיוס, וחלקם אפילו לא יגיעו לצבא, בעקבות האירוע הזה. 15-16-17-18שהם בני 

 

 אני לא בטוח, אבל בוא לא, שבעקבות האירוע הזה,     מר גדי ירקוני: 

 

 גם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אולי זה, אולי היה משהו. אני יודע שניסו מאוד, אנחנו מאוד טיפלנו    מר גדי ירקוני: 

בין  באירוע ההוא מאוד, אני לא בטוח שעשינו הכול נכון, אוקיי? אבל צריך להפריד, ואנחנו מפרידים,  
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הילדים שזה אצלם, כמו שאנחנו אומרים, חד פעמי או דברים כאלה, או איזה שימוש, לבין סחר, לא 

אנחנו, המשטרה מפרידה, ואני מקווה שאנחנו כן, מה שאמרת הוא חשוב. עוד מישהו בנושא הזה? 

 זהו. כן? 

 

 בנושא האלימות בבתי הספר, אני גם,    גב' נעמי סלע:

 

 ימות? אל   מר גדי ירקוני: 

 

הספר     מר ניר ים: מבתי  באחד  שיש  יודעת  אני  חלק.  גם  זה  אלימות,  אלימות, 

של   החינוך  מחלקת  החינוך,  מערכת  איך  ילדה.  כלפי  אלימות  של  חמור,  מאוד  מקרה  היסודיים 

 המקום מתמודדת עם זה?  

 

 אני לא מכיר את הסוגיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הו שאנחנו צריכים להכיר, כי זה מאוד, אז חבל מאוד, זה מש   גב' נעמי סלע:

 

יכול להגיד שום דבר על משהו שפעם ראשונה     מר גדי ירקוני:  אני אומר לך, אני לא 

 אני שומע אותו עכשיו.  

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 אני אברר, ואם זה חמור,     מר גדי ירקוני: 

 

 חמור ביותר,     גב' נעמי סלע:
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ופתע שזה לא מגיע אליי, אבל אני... מה שאני לא יודע, אני לא  אני מ   מר גדי ירקוני: 

 יודע מה להגיד.  

 

  אוקיי.   גב' נעמי סלע:

 

 אני אבדוק את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

הפירות     מר דודי אלון: מגדלי  ארגון  של  סיור  היום  היה  קצרים,  דברים  שני  טוב. 

לחלוציות, סך הכול... הרבה אנשים, התרשם פה, במועצה, הסתובבו גם פה, גם בניר יצחק, הגיעו גם  

 יש לא מעט נטיות באשכול בשנים האחרונות, שמתפתח. אבל עדיין צריך להיזהר. 

 

 תיזהרו, תיזהרו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו בענייני תקציב פה היום, אז ככה סתם עדכון קצר,    מר דודי אלון:

 

 מי הגיע?   מה הייתה מטרת הסיור?   גב' דנה אדמון: 

 

 ארגון מגדלי הפירות, שזה ארגון מייצג,     מר דודי אלון:

 

 סיור ידידותי כזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן. סיור לעמיתים, כן.     מר דודי אלון:

 

 תקציב. : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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הבריאות    מר דודי אלון: בנושא  עשיתי  שאני  מהבדיקות  חלק  במסגרת  כן,  תקציב 

ה משא במועצה,  איזשהו  איתם  עשינו  וככה  תוקפו,  שפג  כללית,  חולים  קופת  עם  פה  הסכם  לנו  יה 

-₪ על שתי המרפאות ל  6000-ומתן חדש, והצלחנו לשפר משמעותית את דמי השכירות החודשיים, מ

₪ לחודש. בסוף זו תרומה להכנסות של המועצה, זה מצטבר, אם עושים את החשבון השנתי,    24000

שלפ מזה  למד  הגדולים.  אני  בדברים  רק  ולא  הקטנים,  בפרטים  גם  נמצא  הכסף  ייהנו עמים  כולם 

 מזה, תודה. 

 

 בשלב הבא שישפרו גם את השירותים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 את צריכה לדאוג לזה בבית.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי, חברים, עוד משהו לפני שמתחילים?     מר ניר ים:

 

 א רוצה הביתה היום, מה זה? אתה ל   מר גדי ירקוני: 

 

 אז בואו נתחיל.     מר ניר ים:

 

 הפסדתם אתמול בדרבי.     מר גדי ירקוני: 

 

 היה תיקו, גדי, מה הפסדתם?     מר אמיר פלג:

 

 זה כמו הפסד.     מר גדי ירקוני: 

 

  ועדת חינוך מועצתיתבחירת יו"ר  .2
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באמת     מר ניר ים: חינוך,  ועדת  בחירת  בנושא  האופציה  אנחנו  את  שלא  לקחנו 

היועץ  של  הדעת  חוות  של  בכיוון  גם  הסתיימו,  דברים  אבל  הזאת,  המליאה  עד  המהלך  את  נשלים 

המשפטי, שכולנו קראנו אותה, גם בהקשר של זה שיש לנו מועמדת אחת שמבקשת להיות יושב ראש  

, יעשה משהו להגיד  ועדת חינוך, אז הכול מוכן וערוך לקיים את הפרוצדורה ולבחור. אם יש למישהו

 את זה עכשיו. 

 

 תציג את המועמדת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, אוקיי. לפני ההצגה.     מר ניר ים:

 

 ואז יהיה לנו מה להגיד.    מר תמיר בוקובזה: 

 

להיות    מר ניר ים: עצמה  את  מציגה  אדמון,  אדרי  דנה  זו  שלנו  המועמדת  אז 

נעמיד אותה לבחירה אחרי שמי שיש לו להגיד, אם יש לו  יושבת ראש ועדת חינוך, מועמדת יחידה.  

 משהו להגיד, אז שיעשה את זה עכשיו. 

 

 או ישתוק לעולם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הצהרת כוונות, משהו, אג'נדה?     דובר:

 

 אני לא מצהירה עד שאני לא לומדת.    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, את רוצה להגיד משהו?    מר ניר ים:
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אני נוטה להצהיר אחרי שאני מסיימת ללמוד את תפקידי כמו שצריך,    דנה אדמון: גב' 

אז הצהרות גדולות לא יהיו פה. אבל אני חושבת שהגיע הזמן שוועדת חינוך תצא לעצמאות, כמובן 

בשיתוף פעולה מלא עם מנהל אגף החינוך, לעשות את הדברים בדרך הטובה, הראויה, ובשיתוף עם 

 נוך במועצה, שהוא מבחינתי השותף האולטימטיבי. זהו. מחזיק תיק החי

אני בטוחה שברגע שאני אתאפס על מה זה אומר, מה המשמעויות של הדבר הזה, יהיה לי הרבה מה  

 להגיד. 

 

 טוב, נעבור להצבעה, את רוצה להיות נוכחת?     מר ניר ים:

 

 מה שצריך, אני לא יודעת איך,    גב' דנה אדמון: 

 

 את יכולה.    י: מר גדי ירקונ

 

אני שאלתי אם את רוצה, זהו. יש כאלה שזה לא נוח להם, יש כאלה     מר ניר ים:

מי   ברשותכם,  להצבעה,  ניגש  מיד  זה.  עם  בעיה  להם  חינוך? שיש  ועדת  כיו"ר  דנה  את  לבחור  בעד 

 נמנעים? אין, מתנגדים? אין. תודה. 

 

 תודה רבה.    גב' דנה אדמון: 

 

משהו שקשור לנושא הזה. אני מציע, אני מבקש מה... סליחה, יש לי     מר משה טל:

אני מציע שהמליאה תייפה את כוחה של יושבת הראש, עם חברי המליאה הנבחרים, להסדיר מחדש 

חייב  לא  זה  שם,  כתב  שחי  למה  גם  להתייחס  מציע  ואני  פעל.  שלא  ההיסטורי  הוועדה  הרכב  את 

מציין   אני  שם,  שכתוב  מה  כל  מספרית  להיות  להיות  יכול  יהיה  שזה  שזה  אחרת,  בצורה  מובנה 

 אקטיבי יותר. 

אני   רק,  פשוט  זה,  את  ויגישו  יחד,  זה  את  יעשו  מהמליאה,  השותפות/שותים  עם  שדנה,  מציע  אני 
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חושב, לתשומת לב של המליאה, שתאשר את זה בדיעבד, כדי שלא לדחות עוד פעם את הפעולה על  

 זה. זה הכול. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

יש לי גם הערה, כי הייתה איזה, אולי, מיני מחלוקת האם אבי יאנוס     מר יובל בר:

 הוא חבר בוועדה או לא חבר. ברור שאם הוא לא חבר, הוא חייב להיות שם נוכח תמיד. 

 

 הוא חבר, בלי יכולת הצבעה.    גב' נעמי סלע:

 

   ת זה מאוד מפורט.ברור, זה הכול מופיע במה שחי שלח. חי הסביר א   מר משה טל:

 

 משקיף, יכול להביע את דעתו, אבל לא יכול להצביע.   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(   

 

הוא לא חייב להיות, אבל מטבע הדברים, בגלל שאנחנו רוצים לוודא    גב' דנה אדמון: 

 שיתוף פעולה, 

 

 הניסוח זה חבר ללא זכות הצבעה.     מר משה טל:

 

 הוא יוזמן בכל ישיבה, אני מניחה.    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, הניסוח זה חבר ללא זכות הצבעה.    מר משה טל:

 

 בהצלחה רבה לדנה, בהצלחה רבה לוועדת החינוך. שהחיינו וקיימנו.    מר ניר ים:
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מינויה של חברת המועצה דנה אדרי אדמון ליושבת  בעד( לאשר את    21: הוחלט פה אחד )החלטה

 .המועצתית ראש ועדת החינוך

 

 25.10.2021מיום  2021#15אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

נתקדם לאישור פרוטוקול. האם יש למישהו הערות בעניין פרוטוקול     מר ניר ים:

 ? 25.10-מהמליאה האחרונה ב 15מספר 

 

 כן, לי יש.    גב' דנה אדמון: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

שלשמח   גב' דנה אדמון:  להגיד  רוצה  את אני  נאמנה  בצורה  משקף  הפרוטוקול  תי 

 הישיבה, כיף לראות את הפרוטוקול גם התגובות, השאלות, מיצוי הדיונים, תודה רבה. 

 

 יפה.    מר גדי ירקוני: 

 

שנקרא,    מר ניר ים: במה  הזאת  המליאה  כל  את  להמשיך  מתחייבים  אנחנו 

ים את היד בבקשה? נמנעים? אין,  , יר15מי בעד לאשר פרוטוקול מספר  תערובת של הפרגונים. זהו.  

 מתנגדים? אין. תודה.  

 25.10.2021מיום  2021#15פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ועדים מקומיים . 4
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מקומיים     מר ניר ים: קצת    –ועדים  עשינו  המהלך,  את  מתחילים  אנחנו  לנו,  יש 

עמוד   זה  הקודמת,  פ29במליאה  שצירפנו  מה  שנקרא ,  מה  של  לשאלה  מתייחס  דוגמא,  בתור  ה 

הבשור עין  מושב  את  דוגמא  בתור  הבאנו  אז  המועצה',  תסתכלו  'השתתפות  אם  השנה,  שמבקש   ,

 585אלף ₪, בסעיף שנקרא השתתפות המועצה, ובסך הכול הוא מבקש    240, מבקש השנה  31בעמוד  

 ₪.  221,525ל בסעיף הזה , הוא קיב2020אלף ₪ לתקציב בשנה הקרובה. והוא מפרט, שבשנת 

 

 ביצע, לא קיבל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ביצע, לא, הוא קיבל, חכה, קיבל. ביצע וקיבל.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

זאת אומרת, אצלו זה רשום בסעיף הכנסות, אוקיי? בסעיף הכנסות.    מר ניר ים:

, זה הדו"חות 32שעומד מאחורי זה, תסתכלו בעמוד    אצלנו, במועצה, זה רשום בסעיף הוצאות. מה

הבשור,   עין  של  בהכספיים  ביצוע  אותו  את  ביצוע,  המועצה  2020-שמראים  והשתתפות   ,221,525 ,

השתתפות המועצה האזורית השנה, מורכבת ממענק השתתפות בארנונה    –שמצורף, אומר    3ביאור  

בסך   הקהילתי,  היישוב  תושבי  עומד221,525של  וזה  במועצה.   ,  הבשור  עין  של  לכרטיס  בהתאמה 

עכשיו, האמת היא שבדקתי את הדברים האלה לרמת האגורות, וזה בסדר. עכשיו, מי ששואל מה זה  

  הסכום הזה, ולמה הוא מגיע, אז אני אתן לכבי להגיב.

 

זכאים    גב' כבי שקולניק:  מקומי,  ועד  מיסי  שגובים  ישובים  שגובים,  מקומיים  ועדים 

עזה, מקבל לקבל ממשר בעוטף  כמו שכל אזרח שמשלם ארנונה  בדיוק  על המיסים,  שיפוי  הפנים  ד 

מקומיים    45% ועדים  כך  מהמדינה.  הכסף  את  מקבלים  אנחנו  מהמדינה,  שיפוי  מגורים  בית  על 

 יכולים להגיש.
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זה דבר יחסית חדש, הם החליטו על זה, או הציעו לנו את זה לפני משהו כמו שלוש שנים, שנה וחצי  

ה עבד מצוין. אחרי שנה וחצי בערך, הם פתאום התחילו לעשות המון קשיים, אבל עדיין זה קיים. ז

, כי הם דרשו המון, לא המון, הם דרשו כל מיני ניירת, וכל  2022  -אני לא יודעת אם זה יהיה קיים ב

 מיני דברים מהיישובים. 

ם להגיש את זה דרך המועצה, הם  עכשיו, אנחנו הגשנו בסך הכול שלושה יישובים, היישובים צריכי

רק  יישובים.  שלושה  הכול,  בסך  הגשנו,  אנחנו  הפנים.  למשרד  ישירות  זה  את  להגיש  יכולים  לא 

ועד   מיסי  גובים  שלא  ועדים,  זהות  להם  שיש  יישובים  הרבה  יש  ביקשו.  למעשה,  יישובים,  שלושה 

ויש מושבים שאמרו לי שהם    מקומי, גם בין המושבים, בטח בין הקיבוצים, אבל גם בין המושבים, 

 לא רוצים, כי זה מחייב כל מיני עמידה בכל מיני כללים, והם העדיפו שלא.  

 

 מחייב גבייה שהם עושים באחוז מאוד גבוה.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה מחייב גבייה שהם עושים בגובה מסוים. בדיוק.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ואנחנו משלמים המון.     גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 איזשהו...   כבי, הצעה,  גב' סילביה גרין: 

 

אנחנו, כל היישובים יודעים על זה, כל היישובים קיבלו מידע על זה,    גב' כבי שקולניק: 

עם   בקשר  היינו  ולא   אנחנו  הבשור  עין  ישע,  זה  הגישו.  יישובים  שלושה  הכול  וסך  היישובים,  כל 

 מבטחים, אבשלום. 

לום יש עם זה עדיין בעיות, הם בודקים ברחל בתך הקטנה מתי, מי אישר את הצו ולמה לא, באבש

אלף ₪ האלה,    221-ולמה כן, אני מוכרחה להגיד לכם, אני יכולה להראות לכם ווטסאפים, עד היום ה
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חצי מהם עד היום לא הגיע. הם רשמו את זה בהכנסות לקבל, כי זה הכנסות מהמדינה, אבל היום 

 מהם לא הגיע. אני מקווה שביום ראשון, הבטיחו לי שביום ראשון זה יעבור.חצי 

זה   זה,  עם  יחד  אבל  הזה.  העניין  כל  פשוט  לא  זה  טלפונים,  ווטסאפים,  סוף  בלי  מיילים,  סוף  בלי 

 30%קיים, וזה אפשרי. יישוב שגובים אצלו מיסי ועד מקומי, בסכום על פי החוק, זאת אומרת, שזה  

למגו חייב מהארנונה  אפילו  של  סוג  הוא  חייבים,  אנחנו  אפילו,  רשאי  בהחלט  המועצה,  של  רים 

ה את  רק  לגבות  חייב  הוא  אז  אבל  ה55%-לתושביו,  ואת  כל  45%-,  ולא  יקבל.  כשהוא  יקבל  הוא   ,

 היישובים מסוגלים לעמוד בזה, ורוצים לעמוד בזה, ולכן לא כולם הגישו.  

 

 לא הגיש?  למה את אומרת שמבטחים  מר איתן אהרון: 

 

 אז אולי זה לא ישע? זה כן ישע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 הנה גם מבטחים, ההגשה לירדנה.   מר איתן אהרון: 

 

 אני אבדוק את זה מחר. יש הרבה בעיות,    גב' כבי שקולניק: 

 

 . 2020של   מר איתן אהרון: 

 

 נכון.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

 יכול להיות שמבטחים, לא נפרט את זה פה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 טוב.   מר איתן אהרון: 
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עם    גב' כבי שקולניק:  בעיות  המון  לנו  עושה  המשרד  בעיות,  הרבה  יש  אומרת,  אני 

 הנושאים האלה.  

 

 אני לא הבנתי כלום.     גב' דנה אדמון: 

 

   לא הבנת כלום, אז חבל.  גב' כבי שקולניק: 

 

 ,  22-ו הפירוט, ניר, של מה שמבקשים בעכשי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

  240  רושמים פה מה שדיברנו על עין הבשור, אז הם רושמים פה,הם    מר תמיר בוקובזה: 

 אלף ₪, 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מה זה? זה גם כן?    מר תמיר בוקובזה: 

 

יוד   מר ניר ים: יש להם תוכנית לגבות את מה שהם  עים, לפי מספר  זו התוכנית, 

אלף    240מיסי הוועד, ומתכננים שבהכנסות הוועד המקומי,  התושבים, המטראז' וכל הפרמטרים לפי  

 ₪ יבואו מהקיבוץ הזה, מכיוון ההשתתפות במיסים. 

 

אלף ₪, והם אין   500בסדר גמור. ואם אני אקפוץ רגע לבארי שרשום    מר תמיר בוקובזה: 

 י אמרה עכשיו, אז מה זה?להם את השיפוי הזה, כי זה מה שכב
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 להסביר?    מר יובל בר:

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יובל יסביר, יובל מכיר את זה טוב.    מר ניר ים:

 

ההוצאות     מר יובל בר: המקומית,  הוועד  של  מההוצאות  חלק  אוקיי. 

מאות שהן נמצאות המוניציפאליות, הן בית היתר, כידוע לכם, חינוך וביטחון. אני נותן פשוט שתי דוג

פה, וחלק מההוצאות האלה, הן ממומנות על ידי המדינה דרך המועצה, כמו השתתפות ברכב ביטחון,  

 דוגמא אחת, וסייעות.  

אם מגישים פה, ואם עושים את זה נכון, אפשר להביא הרבה כסף, בתנאי כמובן שצריכים את זה, זה 

להגיש על כל הדברים שניתן להשיג מהם כסף,  לא אוטומאטי, ואנחנו התחלנו, לפני שנתיים, באמת  

מה   לראות  יכולים  אתם  רק,  צפי  זה  כמובן,  והצפי,  משמעותית,  בצורה  צמח  הזה  הסכום  ובאמת 

 אלף.  500-, כשנתקרב ל22-, אבל הצפי הוא ל2020-בפועל היה אפילו יותר ב

ן, כי זה רק תקציב, כי  אנחנו תמיד, בתקציב תמיד רצוי לתת קצת יותר, כדי שיהיה איזה טווח ביטחו 

אם שמים סכום שהוא נמוך, אז צריך להתחיל לעשות התאמות באמצע השנה, וזה סתם מיותר, עניין  

 וד הסבר שאני יכול לתת לך? בירוקרטי מיותר. אז תמיד כדאי קצת יותר. זהו, יש ע

 

שבפועל    מר תמיר בוקובזה:  אומר  ה  500זה  בארי,  על  מסתכל  אני  אם  סתם,    050-אלף, 

הדברים,   לכל  ביטחון,  לדמי  להם,  שיש  לסייעות  בהתאם  יקבלו  כמה  בארי,  של  תכנון  זה   ₪ אלף 

בפועל הם יקבלו רק לפי מה שמגיע להם, בהתאם לביצוע שהם עשו. זה לא מחייב את המועצה בשום  

 אנחנו מאשרים לכם לתכנן, לא מאשרים לכם לקבל.  –פה של זה אומר צורה, והאישור 

 

מרכזיות.    מר ניר ים: אמירות  שתי  בגדול,  הזה,  הסעיף  על  להגיד  יכול  אני  נכון. 
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אומרת   אחת  המועצה    –אמירה  את  מחייב  לא  המקומי,  הוועד  תקציב  בתור  פה  שכתוב  מה  כל 

שאנחנו  זה  ואנחנו,  הוועד,  של  תכנון  זה  המועצה,  של  התחייבות  שום  פה  אין  אוקיי?  במאומה, 

עומדים מאחוריו, ומתכוונים למממן, זה פעם אחת, אמירה  מאשרים אותו, ממש לא אומר שאנחנו  

 אחת. 

אומרת   שנייה  מה   –אמירה  שכל  אומרת,  זאת  ליישובים.  מועברים  לא  בהגדרה,  מועצה  שכספי 

על סעיפים  כלל, מהמדינה.  בדרך  זה כספים שמגיעים,  לו השתתפות מועצה,  וקורא  שיישוב מתכנן 

דרך המועצה. המועצה מה מועצה,  שונים, שזורמים  כספי  צינור.  איזשהו  מאז  בחינה הזאת, מהווה 

כסף  מקבלים  לא  היישובים  נגמר,  נפסק,  לזה?  קראנו  איך  ג'  או  ב',  ארנונה  זוכר,  אולי  דני  ימי... 

 מהמועצה. 

 

הזה,    מר תמיר בוקובזה:  ההסבר  על  רבה  תודה  מקודם,  שאמרנו  להתחלה  בהמשך  אז 

 עכשיו.  שחיכינו לו הרבה להבין מה זה. זה ברור 

 

 עכשיו, יש לנו...     מר ניר ים:

 

 ניר, השי.    מר דודי אלון:

 

 השי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

מה שאפשר להבין, שכמו שחברי ההנהלה שומעים את זה כאילו פעם     מר השי רובין:

לא  כנראה  בקיבוצים,  במושבים,  ברובם,  בקיבוצים,  החשבונות  מנהלי  ראשונה,  פעם  אני  ראשונה, 

יינים. כדאי שיעשו לנו חצי יום עיון והדרכה, ושננצל את המקורות האלה, וכל קיבוץ יחליט, או  בענ

את   בכלל  מכירים  שלא  רבים  שיש  חושב  אני  הללו.  לכללים  בהתאם  וכמה,  איך  יחליט  מושב  כל 

 המסלול הזה. 
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 של מה, של ה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 ם. של קבלת המענקים בעזרת הש   מר השי רובין:

 

יש פה שני דברים, יש את העניין של השיפוי, השיפוי באמת, אנחנו כן    גב' כבי שקולניק: 

לנו איזה סשן בנושא ארנונה,  וכו', אבל אנחנו באמת, היום היה  כולם, ושלחנו מכתבים  יידענו את 

י ואנחנו  הזה,  העניין  בתוך  הרבה  אנחנו  אז  במועצה,  ארנונה  מדידות  עכשיו  יש  יודעים,  כול  אתם 

 להיות שנעשה איזו פעולה יזומה, ליצור מיסי ועד גם במקום שאין גבייה אמיתית. 

מהתושבים,   גבייה  שתהיה  אומרת,  זאת  לקבל,  יוכלו  התושבים  שכן  משהו,  איזה  ליצור  ננסה 

לא אמיתי, אבל לפצל את זה. לקרוא לזה מיסי ועד, כי גובים הרי מהמשפחות, ואז    –אמיתית, לא  

 הטלה ראשונה, יש פה פרוצדורה.   ל את השיפוי מהמשרד. אנחנו צריכים, צריךיהיה אפשר לקב

 

 כבי, זה לא נכון שלא עושים פה,   מר גדי ירקוני: 

 

רגע, רק שנייה, שנייה אחת גדי, אני אשלים את המשפט, סליחה. לגבי    גב' כבי שקולניק: 

 טי, כולם מקבלים. מה שיובל דיבר עליו, שזה סייעות ודברים מהסוג הזה, זה אוטומא

 

לגבי, אין לי התנגדות שתגידו עוד פעם על היישובים, אבל עשינו כנס     מר גדי ירקוני: 

את   הנה,  אותם  הבאנו  ביישובים,  החשבונות  מנהלי  כל  עם  שנים,  ארבע  או  שלוש  לפני  מיוחד 

של המס ... המשק, כל אחד החליט אם הוא שולח אותם, שבדיוק על הנושא הזה,  הגזברים, או את  

כל אחד, אנחנו הצענו, המלצנו,   זה.  עם  לא להתעסק  לשנות,  היישובים, תמיד אפשר  והם החליטו, 

 סופה עשו את זה לתקופה, ואני לא יודע אם הם הפסיקו, 

 

 סופה כן,   גב' כבי שקולניק: 
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 סופה עושים.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אבל צריך בשביל זה להבין,   גב' כבי שקולניק: 

 

סופה, אבל עוד פעם, היישובים יודעים, תגידו להם גם, מי שרוצה. עין     גדי ירקוני: מר 

הבשור עושים את זה, אני יודע, מפני שחסר להם כסף. לא הצלחנו להביא להם כסף מהסיפור הזה, 

זו   פעם,  עוד  כבי.  עם  דברו  לזה,  תגידו  שרוצה,  מי  אבל  הפנים.  במשרד  באוצר,  בעיה  איזו  בגלל 

 בתוך היישוב.   פרוצדורה

 

 ביום ראשון זה צפוי להיכנס לעין הבשור?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אמרתי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה עם ישע?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 גם ישע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 גם ישע ביום ראשון?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 גם ישע.   גב' כבי שקולניק: 

 

אנחנו מטפלים בכל הבעיות, אבל אם רוצים משהו לשנות, שנה חדשה     י: מר גדי ירקונ

 ... חבר'ה, לא לשנה שנגמרת, לשנה הבאה תתארגנו.  הגיעה, אי אפשר לעשות

 

 ,  19מקבלים מצב על   : אדוארד קוברסקימר 
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 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 . 20על    מר ניר ים:

 

בגלל שהייתה שם בעיה נקודתית. אל תתחילו עכשיו  עשרים, וזה רק     מר גדי ירקוני: 

 להביא, 

 

 .  21-ו 20חצי שנה של   גב' כבי שקולניק: 

 

 אל תביאו את עשרים עכשיו, לא נקבל.    מר גדי ירקוני: 

 

באמת אנחנו מנסים להקל, אבל כן, אנחנו רוצים לצאת מהנחה שמי     מר ניר ים:

זה מזכיר בקיבוץ, או ראש ועד במושב, באמת מכירים    שמנהל את הוועדים ביישובים, ולא חשוב אם 

דברים לא תמיד הולכים מהר,  את הכלים, יודעים איך להשתמש בהם, ומריצים את זה. זאת אומרת,  

 כמו שאמרת, ישע נזכרו להקים אגודה קהילתית בשעה טובה, סבבה.  

 

 לא צריך להיענש על זה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

חושב לק   מר ניר ים: ואני  למסקנה,  הגיעו  בסוף  והם  זמן,  מאוד  הרבה  ח 

שהמסקנה היא נכונה. אבל הכלי היה קיים מזמן, אבל כל יישוב מגיע לזה בקצב שלו, אין מה לעשות. 

 אוקיי, עכשיו אנחנו למעשה, אני אפרט רגע את הבקשות, ואחר כך נדבר עליהן.

  341מבקש האצלת סמכויות בתקציב של    ...מיליון,    4של  מבקש האצלת סמכויות בתקציב  ש  –בארי  

מבקש   נירים  הקודמת,  במליאה  אישרנו  כיסופים  מבקש    1,200,000אלף,  סופה  סמכויות,  והאצלת 

 והאצלת סמכויות. כל אלה תקציבים,   ₪585,000 והאצלת סמכויות ועין הבשור מבקש  383,800
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 תלמי אליהו.   מר ידידיה הוכמן: 

 

סליחה   מר ניר ים: אליהו  כן,  תלמי  מישהו    241  –,  אם  סמכויות.  והאצלת  אלף 

רוצה להתעכב על יישוב כזה או אחר, או להחריג אותו, אז בואו נדבר על זה עכשיו. אם לא, אנחנו  

פשוט נתייחס לכל הרשימה ונאשר אותה.  באין הערות, אנחנו ברשותכם מאשרים את כל הרשימה  

 ...  של היום, אם נאשר את כל האצלות הסמכויות

 

 מה אנחנו מאשרים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

, תודה נועם. יש נמנעים? אין. יש  22  אנחנו מאשרים את כל הרשימה.   מר ניר ים:

 מתנגדים? אין.  

 

הוועדים המקומיים המפורטים לעיל והאצלת  בעד( לאשר את תקציבי    22: הוחלט פה אחד )החלטה

 סמכויותיהם.

 

 אישור תב"רים . 5

 

 תב"רים.    מר ניר ים:

 

 , למי שרוצה לעקוב. נתחיל.  8טוב. התב"רים בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

ב  –  595תב"ר   אותו  מגדילים  אנחנו  אופניים,  שביל  שלום  שהחטיבה    200-חבל  כספים  זה   ,₪ אלף 

להתיישבות נתנה לנו. אני כבר אומרת שהתב"ר הזה יגיע למליאה בעתיד עוד, אבל בינתיים, זה מה  

קשים, בשביל לצאת לקבל מהם את הכסף בהקדם, צריך להגדיל תב"ר. אז מי בעד הגדלת שאנחנו מב
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 . נגד? נמנעים? תודה.  22כולם, אוקיי,  ?595תב"ר 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  את    22:  לאשר  שביל    –מועצה    –  595  תב"רהגדלת  בעד(  שלום  חבל 

 אופניים.

 

 

 תב"ר,   גב' כבי שקולניק: 

 

 נדס מתעקש שזה לא שביל אופניים.   המה   גב' דנה אדמון: 

 

נווה. יש לנו כמה תב"רים כאלה שהם בשלב הראשון,   –  1309תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 24המקור שלהם זה היישוב עצמו, עד שנקבל את ההרשאות של משרד השיכון. אז נתחיל עם נווה,  

 ? 1309מגרשים בנווה, מי בעד תב"ר 

 

 . 21   מר ניר ים:

 

 נגד, נמנעים?   קולניק: גב' כבי ש

 

 מגרשים בנווה. 24-תשתיות ל –נווה  – 1309בעד( לאשר את תב"ר   21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

ל  גב' כבי שקולניק:  ופיתוח  היישוב    12-נירים, אותו הדבר, תשתיות  יחידות, על חשבון 

   בשלב הראשון, מי בעד?

 

 . 24   מר ניר ים:
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 איך?    גב' מזל ערוסי:

 

 מגרשים בנווה. 24-תשתיות ל –נווה  – 1309בעד( לאשר את תב"ר   21: הוחלט פה אחד )ההחלט

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  ביטחון,    1311טוב,  שער  שיקום  אברהם,  על    55000שדי   ₪

 חשבון משרד הביטחון.  

 

 למי?    גב' מזל ערוסי:

 

 רד הביטחון. מי בעד?  שדי אברהם, שיקום שער ביטחון, על חשבון מש  גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד(  

 

 כבי, את יודעת אם יש גם לעין הבשור?     מר אמיר פלג:

 

   אמיר, יש לכם, נעשה לכם. אתה בסוף.    מר גדי ירקוני: 

 

 מופיע עין הבשור.      מר אמיר פלג:

 

 .1317   מר גדי ירקוני: 

 

 בעד, בלי נמנעים, בלי נגד. 23  גב' כבי שקולניק: 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    23:  את  לאשר  אברהם    –  1311בעד(  ביטחון    –שדי  שער  שיקום 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 28 
 

 בשדי אברהם.

 

 אמיר, רצית לשאול משהו?  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אני רואה את עין הבשור, כי גם לנו הייתה בעיה עם השער.     מר אמיר פלג:

 

אלף ₪, גם על חשבון    350ום,  יבול, שיקום גדר ביטחון ביבול ובאבשל  גב' כבי שקולניק: 

    משרד הביטחון, מי בעד?

 

שיקום גדר ביטחון יבול  –יבול, אבשלום  – 1312בעד( לאשר את תב"ר  23: הוחלט פה אחד )החלטה

 ואבשלום.

 

החלטות    גב' כבי שקולניק:  פי  על  הפיס,  מפעל  של  עכשיו  תב"רים  כמה  לנו  יש  אוקיי, 

 הפיס. אחד זה רכישת מחשבים לגני ילדים, מי בעד?  שהחלטנו במליאה, לייעוד כספי מפעל

 

 איפה?    גב' מזל ערוסי:

 

 .14בעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לגנים, לכל הגנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לכולם?    גב' נעמי סלע:

 

 מה זה לכולם, לפי החלוקה ש...   גב' כבי שקולניק: 
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   ס, ואז נצביע.אולי תריצי את כל מפעל הפי  מר איתן אהרון: 

 

 ? כן? אוקיי. נגד? נמנעים?  1313מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

רכישת מחשבים לגני ילדים    –מועצה    –  1313בעד( לאשר את תב"ר    23: הוחלט פה אחד )החלטה

2021. 

 

גם,    גב' כבי שקולניק:  אלף ₪, מי    160שיפוצים במוסדות חינוך, תב"ר של מפעל הפיס 

 ד? נמנעים? בעד? תודה. נג

 

 . 2021שיפוצים במוסדות חינוך  –מועצה  – 1314בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 אלף, מי בעד?  180רכב להסעת תלמידים, עוד אוטובוס חדש,   גב' כבי שקולניק: 

 

 חשמלי?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עדיין לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ?  כמה היו לנו   גב' נעמי סלע:

 

 תעשה.    מר ניר ים:
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 עם זה תשעה?    גב' נעמי סלע:

 

 אחד מוכרים, שמונה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 רכב להסעת תלמידים –מועצה  – 1315בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אלף ₪, גם תב"ר חדש, מי בעד?  240ציוד וריהוט לבתי הספר,    גב' כבי שקולניק: 

 

 שזה גם בפריסה רוחבית לכולם?    ע:גב' נעמי סל

 

 אני לא זוכרת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא לכולם, למי שצריך.     מר גדי ירקוני: 

 

של   גב' כבי שקולניק:  פי הצורך  על  זוכרת. אבל  לא  אני  לנו רשימה.  הייתה  לכולם,  לא 

 אגף החינוך.  

 

 . 2021ציוד וריהוט לבתי ספר  –מועצה  – 1316בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

כן    גב' כבי שקולניק:  גם  הבשור,  לעין  ביטחון  שער  נוסף,  פה  רואה  מי    55אני   .₪ אלף 

 בעד?

 

 . 21. זה מעט 21   מר ניר ים:
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שיקום שער ביטחון לעין   –עין הבשור    –  1317בעד( לאשר את תב"ר    21: הוחלט פה אחד )החלטה

 .הבשור

 

אנחנו מבקשים לבטל אותו, אנחנו בטעות פתחנו תב"ר   –  1269ר  תב"  גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪, כספי מועצה?  100נוסף, פעמיים. אז מי בעד הביטול של התב"ר 

 

 בעד הביטול.   22   מר ניר ים:

 

 מרכז לילד ולמשפחה. –מועצה  – 1269בעד( לבטל את תב"ר   22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ה המהירה בהיסטוריה? או שעכשיו על התקציב, זו תהיה הישיב    מר אמיר פלג:

 

 חכה, עכשיו יתחיל האקשן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אל יתהלל חוגר כמפתח.     גב' דנה אדמון: 

 

 2021עדכון תקציב מילואים א' . 6

 

 . 22חברים, אנחנו עוברי לאישור תקציב מילואים א', מעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

לפני שמתחילים לאשר, אני אשמח אם תגידי כמה מילים, מה זה  כבי,    מר תמיר בוקובזה: 

 אומר מילואים א'?  

 

כבר   גב' כבי שקולניק:  במליאה  פה  זה  את  שהסברנו  חושבת  אני  אסביר.  אני  אוקיי, 
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הרבה פעמים, אני אסביר עוד פעם. בשלטון מקומי, במועצות אזוריות, צריך לעבוד רק על פי תקציב. 

 קציב.אי אפשר לעבוד בלי ת

הייתי בסדר, לא   –מכיוון וזה לא כמו בפירמה רגילה, שאתה בודק את הביצוע על התקציב ואומר  

מכיוון שאנחנו לא מסוגלים בהתחלת שנה לדייק  הייתי בסדר. פה אסור לעבוד ללא תקציב. עכשיו,  

פועל,  במאה אחוז את התקציב, אז אנחנו רשאים, במהלך השנה, לעדכן את התקציב על פי הביצוע ב

ב',  מילואים  תקציב  לנו  שיהיה  אפילו  להיות  יכול  מילואים.  תקציב  וזה  בפועל,  שקרה  מה  פי  על 

יתאים  דבר, בהסתכלות שנתית,  סוף שנה ממש, בשביל שבאמת, שהביצוע שלנו בסופו של  לקראת 

   לתקציב. זה כאילו סוג של... זהו, זה העניין.

 

כאילו    מר תמיר בוקובזה:  זה  תיקונים,  שאומרת  זה  המועצה,  של  פנימי  עכשיו    –תיקון 

 אני מדייקת את התקציב,  

 

יותר לעומק.   גב' כבי שקולניק:  ניכנס  נובע, למשל, אני אתן לך דוגמא, אנחנו תיכף  זה 

מחוץ   מהיישובים  חלק  מהתושבים,  חלק  פינינו  חומות,  בשומר  השנה.  חומות  שומר  לנו  היה  אבל 

ו מיליון ₪ ממשרד הביטחון, ועוד חצי מיליון ₪ מאיזושהי קרן,  לאזור. קיבלנו על זה הכנסה, קיבלנ

מיליון. הכנסות, מן הצד השני, היה לנו גידול    1.5גם בשם משרד הביטחון, ויש לנו גידול בתקציב של  

של מיליון וחצי הוצאות. אז זה מופיע פה. זה חלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים גם יש חריגות, לא  

 עומדים בתקציב.  

חילופין, גם השנה, בגלל שזו הייתה שנת קורונה, אז אנחנו עדכנו תקציבים, כי היינו מעבירים פר או ל

קפיטה למוסדות החינוך, ומוסדות החינוך היו סגורים. הסעות למשל, לא היו הסעות תלמידים. אז 

 יש הקטנה של תקציבים.  

תקציב המדינה אמנם אושר  ברוב המקרים זו הגדלה, לא הקטנה, אבל גם מה שקרה השנה, בגלל ש

בא   לא  זה  עדיין  אבל  יומיים,  פה, אפשר  לפני  יש  אז  פה,  מגישים  שאנחנו  הזה  בתקציב  ביטוי  לידי 

ב האיזון  במענק  קיטון  יחזור    243-לראות  זה  המדינה,  תקציב  שאחרי  מקווים  רק  אנחנו   .₪ אלף 

לר מחויבים  אנחנו  זה  בשלב  בטוחים,  לא  אנחנו  אבל  יותר,  יהיה  לנו, ואפילו  שאישרו  מה  פה  שום 
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 אנחנו לא יכולים לרשום גרוש יותר ממה שאושר. 

שיפוי הנחות קורונה, שזה כספים שאנחנו מקבלים מן הצד השני, אם אתם רואים בשורה חמש, יש  

 בגין מפעלים שרשאים לקבל מהמדינה שיפוי והנחות. זה קיים פה בצד של ה... 

 

 ש באיזה עמוד? כבי, שורה חמ : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מצורף. 22בעמוד    גב' כבי שקולניק:  הדו"ח  הדו"ח.  של  השורות  על  פה,  מסתכלת  אני   .

בגין הקורונה, יש מפעלים שרשאים לשיפוי בארנונה מהמדינה, אנחנו גב אל גב, מקבלים את הכסף  

  הזה, מעבירים את זה לזכאים. זה כמה, לא כל כך הרבה, אבל כמה מפעלים ועסקים באזור.

ויודע, שנפגעו במחזור שלהם, בגלל הקורונה, רשאי לקבל   דרך אגב, מי שיש לו עסקים שהוא מכיר 

במשרד  קטנים  עסקים  נקרא,  זה  איך  יש  אלא  למועצה,  לא  זה  אז  זה.  את  להגיש  רשאי  זה,  את 

 התמ"ת, משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק את השם, אבל בהחלט אפשר לקבל גם את השיפוי הזה.  

 

קרן    מיר בוקובזה: מר ת נפתחה  אבל  לתקציב,  בכלל  קשור  לא  פה,  זה  את  אמרת  ואם 

לאתר רשות   נכנסים  החומות,  משומר  שנפגעו  ועסקים  דצמבר,  סוף  עד  שומר החומות,  של  פיצויים 

 המיסים ומגישים, מאוד פשוט, לא לפספס את זה, כי אחרי דצמבר הלך הכסף. 

 

 מועצה. אוקיי. זה לא דרך ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, לא קשור למועצה בכלל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

סיפור     מר דודי אלון: זה  עסקים,  של  ארנונה  וזו  מולם,  ישירות  קטנים  עסקים  זה 

 אחר. 

 

אני אתחיל קודם לתת איזו סקירה כללית, ואז ניכנס לשורות ונסביר.    גב' כבי שקולניק: 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 34 
 

 כל שאלה שתהיה, לא מתחמקת מכלום.

, זה סך הכול תקציבים בלתי מיועדים. שימו לב, שלא רק  15להגיד, קודם כל תסתכלו בשורה  רוצה  

ולדעת כבר בשלב   ירידה השנה. זה מאוד חשוב להבין  לנו פה  יש  לנו פה הגדלה השנה,  שלא הייתה 

 הזה של הדו"ח. זה מצד אחד. מהצד השני, אנחנו,  

 

 עד? מה זה תקציב בלתי מיו : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זה תקציבים כלליים, כמו מענק איזון, כמו ארנונה, כמו מענק ביטחון    גב' כבי שקולניק: 

 עוטף עזה, כמו מענק משרד הפנים, 

 

 לא צבוע ל..    גב' דנה אדמון: 

 

 הוא לא צבוע למשהו ספציפי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ,  14-1זאת אומרת  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בהחלטותיה,  14-1  גב' כבי שקולניק:  שהמועצה,  מענקים  הם  האלה,  המענקים  כל   ,

משתמשת   אני  אם  קוראים.  שאנחנו  מה  המועצה,  שק  את  שמכסים  המענקים  בעצם  הם  מקבלת, 

שק   זה  מה  אבל  מובנת.  להיות  לא  רוצה  לא  אני  אסביר,  אני  לי,  תגידו  מבינים,  לא  שאתם  בביטוי 

רואה, לא על תברואה, אני אסתכל על מינהלה,  מועצה? שק מועצה, אם אני מסתכלת למשל על תב

 ומימון מלוות. 

שורה   תסתכלו,  טובה,  יותר  דוגמא  זו  הכנסות  41תברואה  לנו  יש  שכר  2,227,000,  הוצאות  לי  יש   ,

 .8,180,000, ויש שק מועצה של 900והוצאות פעולה  1,285,000

בשורה    8,180,000-ה הסוף,  לפני  האחד  הטור  זה  שרואה,  הם  41מי  הבלתי  ,  בכספים  מכוסים 

 מיועדים, זה המקור שלהם, מבינים? 
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 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי. טוב, אז בסך הכול,   גב' כבי שקולניק: 

 

 תרדי לשורה התחתונה ותעלי, לפי דעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

מיועדים    גב' כבי שקולניק:  הבלתי  את  רציתי  כל  קודם  בדיוק.  הולכת,  אני  אז  זהו, 

 נו, שתראו את זה. שיבי

גידול בהכנסות של   –  214עכשיו, בשורה התחתונה, בסך הכול, היה לנו גידול בהכנסות. אני בשורה  

, כמובן שהתקציב  3,600,000וגידול בפעולות של    1,352,000חמישה מיליון, גידול בהוצאות שכר של  

 . מאוזן

 

 שנה?  ממה נובע הגידול בשכר, שלא היה צפוי ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו תיכף נעבור ונראה, אני לא זוכרת בדיוק. אבל,   גב' כבי שקולניק: 

 

אני אגיד לך בגדול, חלק לא הגיע תקציב שחשבנו, אולי, שיגיע, וחלק,    מר גדי ירקוני: 

 את הרוב זה בעצם,  

 

 לא, זה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.   גב' כבי שקולניק: 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 36 
 

 

ממש    מר גדי ירקוני:  זה  מיליון,  של  שהחריגה  תראה  המשכורות,  היקף  מה  תראה 

דבר קטן, לעומת התקציב של המשכורות. זה כל מיני שינויים שיש תוך כדי תנועה. זה צריך להוסיף 

 קצת, לזה החליטו להוסיף, 

 

 אלף.   800רק ברווחה זה   גב' יפה בוקובזה: 

 

הר   מר גדי ירקוני:  כלום,  לעשות זה  שחייבים  הוראה  איזו  קיבלנו  לרווחה  פתאום  י 

כאלה.   דברים  או  תקנים  של  מסגרות  פרצנו  אנחנו  שכאילו  משהו  לא  בהחלט  זה  משכורות.  תיקוני 

 אוקיי. 

 

 תודה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אנחנו בהחלט יכולים לראות, בטור שכר, יש שלושה טורים של שכר,    גב' כבי שקולניק: 

עדכון תקציב מילואים והגדלה/הקטנה. אתם יכולים לעבור על זה ברפרוף, ולראות    תקציב ראשוני,

, חלק מזה נובע מחפיפה בין תפקידים, חלק 305ממה זה נובע. אני יכולה להגיד בגדול, שבמינהלה זה  

יודעת   נובע מתוספת במחשוב, למשל, מתוספת, באגף הכספים היו עדכוני שכר השנה, אני לא  מזה 

 אבל היו עדכוני שכר. בעצמי מה,

לנו   יש  סליחה,  עסקים,  ברישוי  הסביבה,  לאיכות  בוועדה  נוספת,  מפקחת  לנו  יש  הסביבה,  באיכות 

 זה גם הכנסה. כנגד אישה שעובדת ברישוי עסקים. יש 

 

 אבל אמרת שיש, בדיוק, יש...   גב' נעמי סלע:

 

ברוב המקרים יש כנגד   בסדר, אבל אני מדבר כרגע על הגידול בשכר.  גב' כבי שקולניק: 

זה   ברווחה,  למשל  הכנסה.  גם  בשורה    800זה  בהוצאה,  וגם  בהכנסה  גם  גידול,   ₪ נופי 181אלף   .
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 אלף, זה אפשר לעבור ולראות בדיוק ממה נובע כל שינוי.  600זה   117הבשור למשל, בשורה 

 

 אני מציע שמי שיש לו שאלות, שורה שורה, ניתן תשובות.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 24שורה   מר עופר קיסין: 

 

 איזה?    מר גדי ירקוני: 

 

 . 24  מר עופר קיסין: 

 

 מה השאלה?    מר גדי ירקוני: 

 

 ... של הבג"צ,   מר עופר קיסין: 

 

 אוקיי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 לך פה.   רגע, תני לו אבל לשאול את השאלה. זה הבג"צ, רואה? כתוב   מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו בגין פסק הדין הזה, שהיה לנו  אלף ₪ בפעולות,    300  –  24שורה    גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪,  800-בג"צ על ארנונה של קרקע תפוסה, אנחנו השנה נגדיל את התקציב ב

 

 אבל היינו צריכים לשלם,     מר גדי ירקוני: 
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דין.    גב' כבי שקולניק:  לעורכי  לשלם  צריכים  היינו  מאז  יותר  לנו  אבל    300-עלו  אלף, 

 היה לנו את בתקציב.  

 

 זה יהיה לשנים הבאות.      דוברת:

 

 זה מעכשיו ואילך, זה גידול של מעכשיו ואילך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כל שנה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כל שנה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 עוד יהיה יותר.     מר גדי ירקוני: 

 

 שאלות ספציפיות? כן? עוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 תתייחסי בבקשה למחלקת חקלאות.   מר חנניה אווקרט: 

 

 מחלקת חקלאות? איזו שורה אתה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 .75שורה   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אגיד לך, מחלקת חקלאות,   גב' כבי שקולניק: 

 

 תני לו לשאול.    מר גדי ירקוני: 
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 מה מילים לתקציב הראשוני ולתקציב מילואים א'. להתייחס בכ  מר חנניה אווקרט: 

 

שהוא    גב' כבי שקולניק:  בתקופה  לנצל,  יצליח  לא  ככה  גם  הוא  כי  שינינו,  לא  אנחנו 

 עובד, את מלוא התקציב הזה. 

נוצל   לא  איכות הסביבה, חקלאות, שגם בשנה שעברה  לגבי  פה  להגיד  כבר  יכולה  אני  יתרה מזאת, 

נו לא  רובו  התקציב,  כך  מלוא  הבאה,  לשנה  זה  את  להעביר  יכולים  אנחנו  בקרנות,  אותו  צברנו  צל. 

 שבשנה הבאה, יהיה לו תקציב מאוד גדול, להתחיל את המשימות שהוא רוצה. 

 

 אני מזכיר לכם,     מר גדי ירקוני: 

 

  ?אז בעצם שיניתם את הסעיף של ועדה חקלאית, למחלקה   גב' דנה אדמון: 

 

 ת כל התקציבים לגוף אחד. איחדנו א   מר דודי אלון:

 

 רגע חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 וזה יבוא גם לתקציב, נראה את זה מפורט? בתקציב הגדול?    מר אמיר פלג:

 

תתכנס,    מר גדי ירקוני:  שהוועדה  החלטנו  החקלאות  שלגבי  לכם  מזכיר  אני  חבר'ה, 

תביא לא  שהיא  ועד  התקציב,  עם  עושים  מה  תחליט  והיא  תהיה  הצעת   שהיא  את  הנה,  אותה 

התקציב, אסור לקחת כספים לפרויקטים כאלה או אחרים, או לעשות העברות תקציב או משהו. מה  

שקצת לקחנו, זה באמת היינו צריכים פה איזה פינוי, שם איזה פינוי של משהו קטן, אז לקחנו את זה  

 משם. 

מה טוב, אם לא, אז    –שנה  אבל בגדול, התקציב הזה מחכה, אם היא תספיק לעשות את זה כבר ה
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הזה, בשביל זה יש  בשנה הבאה יהיה לה עוד פעם תקציב, לראות מה היא רוצה לעשות עם התקציב  

 ועדה חקלאית, והיא תקבע את הסטנדרטים ואת התקנון, ולפי זה יצא הכסף. 

 

 שאלה לגבי, באמת, העברה משנה לשנה.     מר דני ברזילי: 

 

 ה במועצה, בדרך כלל. אין דבר כז   מר גדי ירקוני: 

 

בנושא     מר דני ברזילי:  אם  בכלל  להחליט  שמוסמך  הגוף  מי  פה,  ציינתם  שאתם  מה 

 מסוים תהיה העברה, ועל פי איזה קריטריונים?  

 

 אין תקציב שנשמר בין שנה לשנה,    מר גדי ירקוני: 

 

תקציב.   גב' כבי שקולניק:  זה  תקציב  לשנה,  משנה  שנשמר  תקציב  אין  כלל   בדרך 

גדי, בוועדת כספים,   במקרים מיוחדים, חריגים מאוד, אנחנו מקבלים את ההחלטה, בדרך כלל עם 

 לא הבאנו את זה להנהלה. 

 

 ועדת כספים אמור להיות בהנהלה, זה אף פעם,     גב' נעמי סלע:

 

 בגלל זה לא התקבלה...     מר גדי ירקוני: 

 

ל, מגיע בנובמבר סכום גדול של כסף  בואו נגיד ככה, שאם בחינוך למש  גב' כבי שקולניק: 

לשנה  זה  את  להם  מעבירים  אנחנו  אז  בנובמבר,  אותו  לבצע  מסוגלים  לא  והם  מסוימת,  למטרה 

 הבאה, 

 

זה סכומים חיצוניים. בדרך כלל, מי שמקבל את ההחלטה הזאת, זה    מר גדי ירקוני: 
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   אנחנו בהנהלת החשבונות, אם צריך, עם ניר, עם גדי... כנראה שלא,

 

לא, אבל אני רוצה, תני לי רגע לעשות סדר, סליחה, שלא תחשבו שיש     מר גדי ירקוני: 

איזה   התכפה  שכבי  מה  הוועדה.  עם  אישיו  אנחנו מיין  אם  חיצוניים.  ממשרדים  כלל,  בדרך  וונה 

מקבלים כסף מיוחד, ואותו אנחנו מקבלים קרוב מאוד לשנה, ויש לנו אפשרות להעביר אותו לשנה  

ב בשנה הבאה,  מופיע  בתקציב  וזה  זה,  את  עושים  אנחנו  כסף,  סתם  שורפים  לא  אפשר,  שאי  גלל 

 הבאה, או שמוציאים כבר את החשבוניות, אתם מכירים את הדברים האלה. 

מצד שני, כסף מועצתי, עד היום, לא התקבלה שום החלטה, וזה יהיה צריך לבוא לוועדת הכספים,  

 אם נחליט לעשות,  

 

 אם הייתה לנו ועדת כספים.    גב' דנה אדמון: 

 

לנו     מר גדי ירקוני:  הייתה  אם  להתבלבל.  לא  חבר'ה,  כספים,  ועדת  היא  הנהלה 

 ר בין שנה, שזה כבר שמירה בקרנות... וזה לא בסמכותי.  החלטה להעבי

 

 זה דורש אישור, אם יקרה דבר כזה, זה דורש אישור מליאה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . לא  גב' כבי שקולניק: 

 

 אני לא יודע אם אישור מליאה, ועדת כספים.     מר גדי ירקוני: 

 

 ועדת כספים, ההנהלה.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 42 
 

 כבי?  מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, שאלות נוספות?    גב' כבי שקולניק: 

 

וחזקים, או בתי קברות, זה מתייחס רק לבתי הקברות המ  –  67סעיף    מר חנניה אווקרט: 

 בכלל? 

 

 המועצתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 רק המוחזקים?    מר חנניה אווקרט: 

 

 מועצתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 לפי הדיווח שקיבלנו, זה לא נכון.   גב' דנה אדמון: 

 

   בתקציב הכללי   מר דודי אלון:

 

 יש תב"רים      דובר:

 

 י פעם... אבל בתקציב הזה,מד   מר דודי אלון:

 

בתי     מר גדי ירקוני:  רק  זה  פה  תב"רים.  ביישובים,  קברות  לבתי  שיש  תב"רים,  יש 

 הקברות המועצתיים, לפי דעתי זה צוחר ואבשלום בלבד, נכון? 
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הזה,   גב' כבי שקולניק:  התקציב  את  מנהל  הרב  בביטחון.  זה  את  להגיד  יודעת  לא  אני 

 .. הוא מחלק את התקציב לפי.

 

 צריך להבין שזה משרת גם את המשרות האלה,     גב' דנה אדמון: 

 

יכול להיות אפילו שהכול, אני לא רוצה    גב' כבי שקולניק:  ה...  הרוב הגדול הולך לבתי 

באזור,  כאלה  שניים  יש  ידינו.  על  מוחזקים  שהם  שלנו,  הקברות  לבתי  רב,  בביטחון  זה  את  להגיד 

 שלושה בעצם, גם בעין הבשור. 

 

 לא, עין הבשור לא.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא לכם, זה לכל היישובים, חוץ מאבשלום.     מר גדי ירקוני: 

 

חברים?  גב' כבי שקולניק:  נוספות,  להצבעה,   שאלות  נעבור  שאלות  אין  אם  אז  אוקיי, 

 כמובן שאנחנו צריכים להצביע על זה. אז מי בעד,  

 

 רגע, אפשר שנייה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, אפשר שאלה?     ב' דנה אדמון: ג

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

נכון, הגדלה של    –  176שורה    מר תמיר בוקובזה:  ₪    80,000יש הגדלה של, אם אני מבין 

 לטובת הבריכה בגבולות. 
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 ₪ הגדלה. זו לא הגדלה.  80,000   מר גדי ירקוני: 

 

 זו לא הגדלה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪, אנחנו נותנים כל שנה לבריכה בגבולות,  80,000   מר גדי ירקוני: 

 

 לחימום,   מר חנניה אווקרט: 

 

 למטרת חימום. הנה, טוב שיש פה מישהו...     מר גדי ירקוני: 

 

 אין בעיה, זה לא הופיע בתקציב הראשי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עד עכשיו זה לא היה למטרות חימום.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, תנו לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.    גב' דנה אדמון: 

 

יש     מר גדי ירקוני:  זו הייתה טעות סופר, כמו שאומרים.  אם זה לא הופיע בתקציב, 

נותנים   שנה  שכל  בגבולות  הבטחה  מסבסדים  80,000לנו  שאנחנו  היחידה  הבריכה  זאת  רק    ₪. 

הבאה שלא מחזיקים אותה, לחימום, ויש בריכה אחת שאנחנו מחזיקים, ואם אתם תחליטו בשנה  

 לא יחזיקו אותה.  

 

 אתה מתכוון לצוחר, כשאתה אומר?   מר תמיר בוקובזה: 
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שמה    מר גדי ירקוני:  אשכול  האזורית  שהמועצה  היחידות  הבריכות  שתי  זה  צוחר. 

לפחות,  אני  צוחר,  את  שנשים  שחשוב  נחליט  בתקציב  אנחנו  אם  עכשיו,  ל...  לא  בשוטף,  כסף  בהן 

 יה לשים בתקציב. אם תחליטו להוריד, אז אנחנו נוריד.  המלצתי תה

 

 הבריכה בחבל שלום לא מתוקצבת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

שכל     מר גדי ירקוני:  התחייבו  שהם  מסמך  לנו  יש  שלום,  בחבל  הבריכה  ה...  לא. 

ף ₪ אל 60-65עליהם. אנחנו בתקופה שהחלוציות היו באים אליה, לזה שהייתה להם בריכה, נתנו שם 

נתן   יישוב  כל  נתנו,  יישובים, לפי דעתי שלומית לא  יישוב, שני  וכל  ₪, אני צודק    20,000מהמועצה, 

 בנתונים? 

 

 מה? עוד פעם?    גב' דנה אדמון: 

 

 היישובים, לא נתתם גם לאבשלום? נתתם.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה השאלה גדי,     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה השאלה?    אדמון: גב' דנה 

 

לפי     מר גדי ירקוני:  השנה,  לא  בבריכה,  השתמשו  שהחלוציות  שבשנים  אמרתי,  לא, 

 , ₪65 המועצה נתנה, אולי  60,000דעתי 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 46 
 

אני     גב' דנה אדמון:  לכם,  חשוב  זה  אם  תפקידי,  מפאת  יודעת  אני  לדייק,  יכולה  אני 

 אדייק. הבריכה בחבל שלום, 

 

 , אבל תני לי לסיים, אחרי זה תקני אותי.  רגע   מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה לראות אם זיכרוני לא מטעה אותי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

₪ כל שני ישובים שילמו, נווה ובני נצרים,    20,000ואם אני זוכר נכון,     מר גדי ירקוני: 

 ני צודק פה. עכשיו תתקני אותי.תוספת, אני לא בטוח שא

 

 המזכירים סוגרים איתך, לא?   מר ידידיה הוכמן: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 עכשיו תתקני אותי.     מר גדי ירקוני: 

 

הבריכה, זאת העונה החמישית שלה מאז השיפוץ, השתתפות המועצה     גב' דנה אדמון: 

 בגין רחצה בחלוציות התחילה רק לפני שנתיים.  

 

 בגין מה?  ר תמיר בוקובזה: מ
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רחצה בהפרדה של ישובי החלוציות, התחילה רק לפני שנתיים. זאת    גב' דנה אדמון: 

ביקשו   שנתיים  אחרי  הזה,  הפער  את  מימנה  שלום  חבל  אגודת  הראשונות,  שבשנתיים  אומרת, 

של   מהמועצה,  הזה,    90השתתפות  מהסכום  מחצית  רק  אישרו  הראשונה  בשנה   ,₪ שנה  ,  44.5אלף 

 .65, והשנה עוד 65אחר כך 

 

 .  65השנה לא אושר    מר גדי ירקוני: 

 

 השנה,    גב' דנה אדמון: 

 

 זה שכתוב בתקציב, אני אתקן, ביקשתי...     מר גדי ירקוני: 

 

נצרים,     גב' דנה אדמון:  בבני  נפתחה  הבריכה  אמנם  שהשנה  לדייק,  אסיים.  אני  רגע, 

ה, רחצו בבריכת חבל שלום, ועדיין הייתה חלק מהעונה רחצה  אבל גם נווה וגם שלומית לאורך העונ

בהפרדה, בריכת חבל שלום נתנה גם מענה למוסדות החינוך של החלוציות ברחצה בהפרדה, אז ככה  

 שגם השנה היה מענה.  

 

 אוקיי, שאלות נוספות?   גב' כבי שקולניק: 

 

שורה    מר תמיר בוקובזה:  הבריכה,  עם  שנייה  נמשיך  רגע,  ציבוריות.   –  66כן,  בריכות 

 אלף ₪. אני לא הצלחתי להבין, אבל...   93אלף ₪ , בריכת צוחר  80בריכת אבשלום  –בהסבר רשום 

 

 כמה רשום?    מר גדי ירקוני: 

 

 , 14 –בבריכות ציבוריות רשום בתקציב המקורי, תקציב ראשוני   מר תמיר בוקובזה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 48 
 

 איזו שורה אתה?    גב' כבי שקולניק: 

 

אבשלום    .66  בוקובזה: מר תמיר  בריכת  רשום  בהסבר  צוחר    80ואז  ובריכת   ₪   93אלף 

 אלף ₪. אני לא הצלחתי להבין מתוך ההסבר פה, איך זה מתכנס. 

 

הכנסות     מר יובל בר: הכנסות,  זה  הכנסות  14כי  היה  הראשוני  התקציב   ,14  ,

 . 93-ו 80, שזה מתחלק 173-, וזה פחות זה, נותן את ה187הוצאות 

 

 זה בהחלט צוחר, אני חושבת.   182-לפי דעתי נשארה פה רק ההערה, ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ואם לא, אז אנחנו התכוונו לתקן את זה. זו טעות שלנו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 המספרים לא מסתדרים כל כך.    מר גדי ירקוני: 

 

להגי   גב' דנה אדמון:  רוצה  כן  שהיא אני  בגלל  מקבלת,  גבולות  שבריכת  שאמרתם  ד 

 בריכה מקורה, עבור החימום. זה לא מה שנאמר עד היום, זה חדש.  

 

 זה מה שנאמר כל הזמן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה שלי נאמר, זה שזה בעקבות החוגים שהיא מארחת.    גב' דנה אדמון: 

 

 הדבר, דנה.  בגלל שהיא מחוממת, חוגים, זה אותו    מר דני ברזילי: 
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 הם לא מקבלים תוספת עבור החוגים.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה סוג של שיפוי על החוגים?    גב' נעמי סלע:

 

והרבה    גב' כבי שקולניק:  באזור,  המחוממת  היחידה  הבריכה  שזו  זה  על  שיפוי  זה 

 תושבים לא רק חוגים, אלא גם תושבים אחרים משתמשים בה. 

 

 ו את חנניה ואת אבא שלי. נכון אתה פוגש אותו? תשאל   מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪   80עם    173-עדיין לא הבנתי, סליחה, מה זה אומר ה  66בשורה    מר תמיר בוקובזה: 

 , מה זה?  65לבריכת אבשלום, שגדי אומר שלא הועבר, ודנה אומרת שהועבר 

 

 יוחזר.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שהועברו פה בטעות לאבשלום,   65-זה יוחזר, ה  ק: גב' כבי שקולני

 

 . 65, לא 80  מר תמיר בוקובזה: 

 

 איך זה בטעות? זה בבסיס התקין.    גב' דנה אדמון: 

 

 מי קבע שזה בטעות?      מר אמיר פלג:

 

 ראש המועצה.     מר גדי ירקוני: 
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להוריד את זה,    ראש המועצה קבע שזה בטעות. אנחנו היינו צריכים  גב' כבי שקולניק: 

 לא הורדנו את זה, טעינו.  

 

הבריכה, השנה, של החלוציות נפתחו, הם לא שחו שם באותה כמות.     מר גדי ירקוני: 

אני בכלל לא ידעתי שהם שחו שם, ההסדר היה לעד השנה, ואם הם שחו, זה לא, אני לא רוצה להגיד  

לא כמויות כאלה. והכסף הזה, נלקח    מה אמרו לי למה צריך שם תוספת בגלל עודף האנשים וזה, זה

תיפתח,   הזאת  הבריכה  מתי  בדיוק  ידעתי  שלא  בגלל  בתקציב,  רשום  היה  זה  נלקח,  לא  מהמועצה, 

 אבל היא נפתחה בזמן.  

 

 היא נפתחה באוגוסט, בסוף יולי.    גב' דנה אדמון: 

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כבי, יש לי שאלה,      מר אמיר פלג:

 

 כן?   ולניק: גב' כבי שק

 

ורשם   28עמוד      מר אמיר פלג: העלה  אהרון  אלי  שנה,  לפני  שבזמנו,  הסעיף  מובא 

 אותו. 

 

 כן?   גב' כבי שקולניק: 

 

ואני חושב שזה סעיף מאוד מאוד חשוב, שכלל לא, כאילו, זה הובא      מר אמיר פלג:

ותודה רבה. אשמח   להבין אם התקציב הזה  פה, זה לא הובא בחומר המקדים, עכשיו זה מובא פה 
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עולה פה לדיון? הרי חברי מליאה מסוימים הצביעו בעד התקציב רק  הוא רלוונטי, למה הוא בכלל 

 לאחר שהובטח להם שהסעיף הזה נצמד אליו, ונשמח להבין מה עם הכסף הזה.

להיות  אמורים  היו  העדיפויות  סדר  פי  שעל  חקלאיים,  לשטחים   ₪ שהמיליון  בסוגריים,  אגיד  אני 

החקלאים ר אהרון.  ואלי  שנה,  לפני  זה,  על  דיבר  בזמנו  ידידיה  חשובים.  מאוד  מאוד  הם  אשונים, 

נמצאים עכשיו בין הפטיש לסדן, האכיפה של הגופים השונים, אני מדבר על החקלאים מהמושבים 

בעיקר, זה מאוד מאוד נוגע לצד המושבי, נמצאים בין הפטיש לסדן. מצד אחד אין פתרונות מספקים,  

מאוד מ מאוד  באכיפה  התחילו  הסביבה,  להגנת  משרד  ירוקה,  משטרה  רת"ג,  כמו  גופים  שני,  צד 

 כבדה.

יכולה להקל במקצת על מקומות   ובעצם, האפשרות הזאת לתת את הסכום שדובר עליו, מיליון ₪, 

מסוימים. כמובן, הגישה שלי תמיד אומרת שאם מנקים מקום מסוים, גם היישוב צריך לשים כסף.  

 אם נבוא והמועצה תשים כסף גם, כאיזה עידוד, כאיזה מאצ'ינג, זה יכול לעזור.אבל 

שאלות   שתי  אשאל  אני  שואל,  שאני  התחתונה  השורה  ו  –אז  בכלל?  דובר  זה  האם    –ב'  -האם 

כשמביאים דבר כזה, האם בכלל הייתה איזושהי מחשבה שהוא רלוונטי, או שזה מן ניסיון כזה, מה  

 ואת מה שהוא ביקש? תודה.  שנקרא, להרגיע את אלי

 

עמוד    גב' כבי שקולניק:  באותו  ליבכם,  תשומת  את  להפנות  רוצה  בסעיף  28אני   ,6  ,

כתוב   השנייה,  בנקודה  השני,  א',    –בבולט  מילואים  תקציב  הצעת  המליאה  לאישור  ותובא  במידה 

ן לנו יתרות,  כמו שהראיתי בהתחלה, לא רק שאי  –יהיה סדר העדיפויות, השימוש ביתרות כדלהלן  

 יש לנו חוסר. יתרות זה בתקציבים הבלתי מיועדים.  

אני לא יכולה לקחת מתוך תקציב מיועד למטרה אחרת, אין לנו יתרות. ולכן, לא הבאנו את זה, ולכן  

זה עלה בהנהלה, והבאנו את הנייר הזה הנה, כי ההנהלה באמת ביקשו שנביא, וזה בדיוק הניסוח. 

 הזה, אין פתרון לעניין הזה.  ולצערי הגדול, בתקציב 

 

זה    מר ידידיה הוכמן:  את  להגיד  רוצה  ואני  בהנהלה,  שאמרתי  מה  על  לחזור  רוצה  אני 

 כאן. 
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 רגע, אתה יכול לדבר? אנחנו לא שומעים.     מר אמיר פלג:

 

דבר    מר ידידיה הוכמן:  כאן.  גם  זה  את  להגיד  רוצה  אני  בהנהלה,  זה  על  דיברתי  אני 

מלי חבר  בשיחה  שהוא,  אותו  ודוחפים  שלו,  החשיבות  על  המליאה,  חברי  רוב  את  לרכז  מצליח  אה 

הוגן,   לא  קצת  זה  מילואים,  יש  השנים  שרוב  למרות  במילואים,  עומדים  ולא  במילואים,  לתקציב 

ובסוף גם לא... מתפתח שיח, מגיעים להצבעה, שרובם רוצים, רוב חברי המליאה הצביעו בעדו בדבר  

 סתם.  הזה, וזה לא קורה 

כאילו, יש חילוקי דעות בין כולנו, חלק זה... כשמישהו, כאילו מיישרים קו מאחורי הצבעה מסוימת  

בנו. אנחנו החלטנו, בניגוד לרצונכם קצת, שהדבר   פוגע  יוצא לפועל, זה בסוף  וזה לא  להכניס כסף, 

 הזה חשוב לנו, ותוציאו את זה לפועל. 

 

 איך?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא מעניין אותי, תשברו את הראש,   הוכמן: מר ידידיה 

 

 זאת העבודה שלכם.      מר אמיר פלג:

 

תגידו לנו מה אתם אומרים לצמצם, את לא יכולה להגיד לי אני לא   מר ידידיה הוכמן: 

תחפש כסף מאיפה להביא, תנו עצות, נחליט ביחד במה אנחנו מקזזים.    –רוצה, את יכולה להגיד לי  

 ואנחנו רוצים שזה יתבצע. ינתנו זה חשוב, אנחנו אמרנו שמבח

 

ההחלטה ברורה, הכוונה שלה ברורה, הרצון של המליאה ברור, אבל     מר ניר ים:

ברורה   כן  גם  בשנתיים    –ההתניה  לעשות,  מה  היתרות,  עם  עושים  במה  ביתרות,  היא  וההתניה 

 האחרונות, אין לנו יתרות. 
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ל הוא  הפתרון  בדיעבד,  לבוא  לא  הוא  ותגיד  הפתרון  היום  תבוא  אם  אומרת,  זאת  מראש.   –בוא 

 מיליון ₪ לניקוי פסולת חקלאית,   5, אני רוצה 2022תקציב 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

 וגם תראה מאיפה אתה רוצה להוריד, אין סיבה שזה לא יכנס.    מר ניר ים:

 

 לא ניר, אנחנו,      מר אמיר פלג:

 

 נחנו לא גזברים. אני לא גזבר. א  מר ידידיה הוכמן: 

 

למצוא      מר אמיר פלג: צריך  ואתה  מיליון,  חמישה  להוסיף  הנחיה  לך  נותן  אני  ניר, 

 את הדרך להוסיף אותם. אני לא צריך למצוא לך איך. 

 

יש   גב' כבי שקולניק:  מבינה,  אני  האחריות,  חברים.  משהו,  להגיד  רוצה  זאת  בכל  אני 

ומדברי רצונות,  המון  והמון  צרכים  מיני המון  ובכל  הסביבה,  באיכות  ודברים  בחינוך,  דברים  על  ם 

 נושאים אחרים, אנחנו הולכים להקים מחלקת יישובים, הכול הכול נורא חשוב.

מה לעשות שהגידול במקורות הוא מוגבל, הוא לא בלתי מוגבל. ואני, אתם לא שאלתם אבל אני בכל  

, שתי שורות שזה בעצם 13ובשורה    12רה  זאת אגיד, למרות שלא אוהבים להגיד את זה. יש פה, בשו

חמישה מיליון ₪ מתוך קרנות המועצה, לתקציב הרגיל. כבר עכשיו, בתקציב הזה, כמו שהוא נראה.  

 אי אפשר לרוקן את קרנות המועצה לגמרי, קרנות המועצה זה כרית הביטחון של המועצה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 יה לפני העברת התקציב.  כבי, הדיון הזה היה שני  מר ידידיה הוכמן: 
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 בסדר.   גב' כבי שקולניק: 

 

זה אומר, שלחברי המליאה זה היה חשוב. המקום של חברי המליאה   מר ידידיה הוכמן: 

בלה אלא  בדרמות,  לא  לכיוון,  מכיוון  אותה  להזיז  הספינה,  את  שחשובים  אלשנות  זרקורים  יר 

יכול להיות שאתם, בגלל ה ואני בהערכה אומר  הכרחים שאתם  לאנשים במליאה,  על הגב,  סוחבים 

התקציב,  על  עבר  יפנה,  אדם  ואם  האלה.  השלבים  בדיוק  זה  השונות,  הזוויות  את  רואים  זה,  את 

הנקודות האלה חשובות לנו, שימו לב לדבר הזה, אחרת לא תהיה הצבעה, והפתרון הוא    –אומרים  

ונאה, אבל אני אומר שזה משהו  שיהיה תקציב מילואים, אז אני לא עכשיו אומר שמישהו עשה פה ה

 שהוא צורם מאוד לעין.  

 

 אבל זה היה מותנה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, אבל סיימת?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה היה מותנה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 גם ההתניה הייתה,    מר ידידיה הוכמן: 

 

 הייתה מותנה, מה זה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 ברים, לא צריך להתעצבן.  אבל ח    מר אמיר פלג:

 

 חברים, אחריות על התקציב היא גם שלכם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 בדיוק.     מר אמיר פלג:
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 סיימת, ידידיה?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה להגיד משהו, ברשותך.   מר גדי ירקוני: 

 

 ות אותו. זבל וצריך לפנזה מעניין אותנו הרבה ניילונים, יש לנו    מר השי רובין:

 

 ידידה, אני יכול לדבר?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, מה אני,   מר ידידיה הוכמן: 

 

 אתה מדבר, אתה מפריע לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 הנה, אני אוכל.    מר ידידיה הוכמן: 

 

תאכל, עדיף. אני מאוד מקפיד לקיים את החלטות המליאה, גם כשהן    מר גדי ירקוני: 

ובגלל לי.  נראות  וגם   לא  בהנהלה,  אמרתי  גם  שנקרא,  המצומצמת,  בישיבה  במפורש,  ביקשתי  זה 

 עשינו את זה אחרי זה, שנקרא בבירור את החלטת המליאה.

זה בגלל שאם המליאה חושבת, וגם אחרי שאני אקריא את זה, אני אבקש עכשיו מניר תיכף, על אף  

 ם אותה ככה, שהוא מרגיש לא טוב, לקרוא את כל החלטת המליאה, אנחנו מפרשי

 

 נו...    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, תני לי, זה לא יפה.     מר גדי ירקוני: 
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 אבל זה לא יפה איך שאתה מגיב.    גב' נעמי סלע:

 

 מה אני מגיב? אני רוצה לדבר.    מר גדי ירקוני: 

 

אתה אומר, אם זה עניין של פרשנות, אפשר לשחק עם זה. אבל הייתה    גב' נעמי סלע:

הת שיועברו  פה  בתנאי  יועבר,  שהתקציב  כאן,  האנשים  של  משמעית  חד  ₪ניה  פה  מיליון  הייתה   ...

 התניה מאוד ברורה של אלי, 

 

 בתנאי שיהיו יתרות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 שבה תמכנו.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל בתנאי שהיו יתרות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ההיא, את שללת את זה. אבל כבי, מראש גם בישיבה    גב' נעמי סלע:

 

 אין יתרות.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה משהו שאז אמרת כבר.    גב' נעמי סלע:

 

 מה, אני בכוונה הקטנתי את היתרות? עשיתי פה איזו פעולה מכוונת?    גב' כבי שקולניק: 

 

הכנסת.    מר גדי ירקוני:  כמו  להתנהל  הזאת  למליאה  אתן  לא  אני  תקשיבו,  חבר'ה, 

מבק נעים  ואני  לא  זה  הפה,  את  אחד  לאף  סתמנו  לא  פעם  אף  דיבור.  לרשות  לחכות  מכולם  ש 

כשעושים את זה, לא לי, ולא נעים כשאני עושה את זה לאחרים. ובגלל זה אני מנסה לשבת בשקט, 
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ולהקשיב, כמה שקשה לי, וניר ייתן לך אחרי זה רשות דיבור. לא, הוא הרים את האצבע, זה בסדר 

 גמור, מה?

ר זה, אני, הלכנו וקראנו את הפירוש הזה, חברי  אני  ולא במילים  עוד פעם, לא בהונאה,  וצה להגיד 

הצוות המצומצם, כולנו. היינו שם ארבעה, דקלה לא הייתה, ואנחנו מפרשים את זה ככה שרק אם  

יהיו יתרות, ואנחנו באים עכשיו לחברי המליאה, אין יתרות חדשות, ובגלל זה אי אפשר לקיים את  

 . זה

אבל אני אומר לכם את זה פה, שאחרי שניר, רגע לפניך, אני אתן לך אחרי זה רשות דיבור, ידבר, ואם 

בסוף חבר מליאה אחד יבקש להרים את היד, האם הפרשנות שלנו לא נכונה ונעשה על זה הצבעה,  

 נעשה על זה הצבעה על הפרשנות, ומה שיצא זה מה שיצא. 

יליון ₪, מאיפה שלא נהיה צריכים להביא אותם, זה תפקידי להביא  ואם נהיה צריכים להוציא שני מ

אותם, או ללכת הביתה. אם אני חושב שהמועצה תתפרק בגלל השני מיליון ₪ האלה, אני צריך ללכת  

 הביתה. ואם לא, אני צריך לדאוג להביא אותם. 

וגמא, אל תתפסו זה נכון שלתקציב הבא, אם מישהו רוצה להביא תקציב להסעות, סתם אני נותן ד

בגלל  להוציא,  רוצה  הוא  מאיפה  יגיד  שהוא  שטוב  חושב  אני  כזה,  דבר  על  או  ההסעות,  על  אותי 

 תביאו עוד, עוד, על אף שזה התפקיד שלנו. –שבסוף זה סכום אפס, ולא נזרוק לנו רק 

ש שניר  אז זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אני מציע, שניר יקרא, ניר, אתה יכול לקרוא? אני מבק

 אבל אל תפריעו לו.   בסדר? אתה תקבל רשות דיבור, יקרא, אחרי זה

 

 כן, אבל ברגוע.     מר ניר ים:

 

 אבל את כולה.     מר גדי ירקוני: 

 

. תוכנית  2021אישור תוכניות עבודה ותקציב לשנת    –  6אוקיי, סעיף    גב' כבי שקולניק: 

לשנת   התקציב  והצעת  המל2021העבודה  לאישור  הובאו  תוכנית ,  את  לאשר  הבקשה  לצד  יאה. 

והתקציב לשנת   לייעד  2021העבודה  לניקיון שטחים   1, עלתה מבין חברי המליאה הצעה  מיליון ₪ 
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 מיליון ₪ שיתווספו לתקציב הוועדה החקלאית.  0.2-+ ו7-מיליון ₪ שיחולק לישובי ה 1חקלאיים, 

ע להצביע  כך  אחר  ורק  בנושא,  החלטה  לקבל  הוצע  שהתפתח,  נוסח  בדיון  להלן  התקציב.  אישור  ל 

 ההצעה שגובשה בדיון: 

 , כפי שהובא היום לאישור המליאה.2021. ההצעה אינה משנה, ואינה נכללת בתקציב 1'

ביתרות  2 השימוש  עדיפות  סדר  יהיה  א',  מילואים  תקציב  הצעת  לאישור  למליאה  ותובא  במידה   .

  1אם וככל שיוותרו יתרו נוספות יופנו, עד  מיליון ₪ יופנו לניקיון שטחים חקלאיים,    1עד    –כדלהלן  

 פלוס. 7-מיליון ₪ לחלוקה לישובי ה

אגף   הסביבה.  לאיכות  לאגף  יועברו  חקלאיים,  שטחים  ניקיון  לטובת  זו  במסגרת  שיועברו  כספים 

בכספים.  השימוש  אופן  על  הצעה  יגבשו  הסביבה,  לאיכות  הוועדה  עם  בשיתוף  הסביבה,  איכות 

תעביר  החקלאית  בהצעת   הוועדה  המופיע  הסכום  בסיס  על  שימושים,  תוכנית  המליאה  לאישור 

 .'מיליון ₪ 0.2התקציב, ועוד 

'מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את ההצעה   -, לא יודעת מה זה,  '1/107-מה  17/2020החלטה  '

לעיל, הכוללת את סדר עדיפות השימושים, במידה ותובא למליאה לאישור הצעת מילואים א', ואת 

 וספת המותנית לתקציב הוועדה החקלאית'.  הת

יהיה מיליון לפה, אם יהיה עוד מיליון,   –עכשיו, אם שמתם לב, גם המליאה, בהחלטה שלה, אמרה  

יתרות בשביל  לשם. זאת אומרת, שגם המליאה, בהחלטה שלה, המשמעות הייתה שצריכות להיות 

 שנחלק אותן. 

 

 .מעניין לשמוע את התמלול   מר איתן אהרון: 

 

 הנה, הוא פה, התמלול מדבר אחרת.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, עכשיו תורך, אדוארד.    מר גדי ירקוני: 

 

גדי, אני לא מדבר על התקציב, הזיכרון שלי אומר שהיו שתי החלטות    : אדוארד קוברסקימר 
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יון ₪  מיל  4ממשלה בנושא איכות הסביבה, ואתם כל הזמן אמרתם דרך איגוד רשויות והכול, היה  

 וזה, ועד היום,  

 

 מיליון.  20   מר גדי ירקוני: 

 

שם    20  : אדוארד קוברסקימר  וערימה  פה,  ערימה  במקום.  עומד  הכול  היום  ועד  מיליון, 

 וערימה פה. לא צריך תקציב, היו החלטות ממשלה.  

 

 הצלחנו להביא את הכסף.     מר גדי ירקוני: 

 

 בארבע שנים לא התקדם שום כלום. לא, אתם זרקתם שם, ו  : אדוארד קוברסקימר 

 

את    מר דודי אלון: אעביר  ואני  אמר,  שאדוארד  למה  להתייחס  שנייה  רק  רוצה  אני 

עליה,  מדבר  שאתה  הזאת  הממשלה  החלטת  על  הניקיון,  קרן  של  בפרוטוקול  יש  הדיבור.  זכות 

פרוטוקו בערימות.  לטיפול  גם  ממנו  וחלק  החקלאית,  הפעילות  למערך  תקציב  קיים,  שאישרה  ל 

די חושב  24.10-חתום, מה אני  להגנת הסביבה.  נלווה, אצל החשבת של המשרד  כרגע הוא במכתב   .

 שזה כן יהיה בתקופה הקרובה. נכון שזה לקח המון המון המון זמן,  

 

 מה הסיבה?   : אדוארד קוברסקימר 

 

מכ   מר דודי אלון: שכאן  מי  רגל.  על  רגל  ישבו  שאנשים  לא  זה  ידועות,  יר הסיבות 

למה  טובה  תשובה  עכשיו  לא  זו  מאוד.  האחרונה  בשנה  יום  יום  אותנו  שמעסיק  מה  שזה  ויודע 

ידידיה כאן אמר, אני לא סותר את זה, אבל אני אומר שבהסתכלות המרחבית שלי, אני כן רואה  ש

 את האופק בפינה, וזה לפחות מעודד. 
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 רגע, איזי, יובל, חנניה, תמיר, איתן,    מר ניר ים:

 

שלה,    יובל בר:מר  התפקיד  וזה  גזברית,  היא  שכבי  בזה  אתחיל  אני  כל,  קודם 

ולא  האלה,  הנושאים  על  יעמוד  אותה,  שיחליף  שמי  מקווה  אני  וגם  זה,  על  לשמוח  צריכים  ואנחנו 

 יחלק ממה שאין. זה דבר אחד.

כבר יותר    לגבי הרצון של אלי להעלות את הסעיף הזה, היה, אני חושב, בעיקר למי שפה   –דבר שני  

ג', והיו כספים. אז מי שראה   שנים, זוכר שהיה לא רק תקציב מילואים א', היה גם ב' ולפעמים גם 

תמיד יש, אז גם פה כנראה יהיה, ומשם ניקח. וזה    –בעבר שיש כספים, אז על סמך זה הוא בא ואמר  

 עדיין לא קורה, אבל זה עדיין עד סוף השנה, אנחנו עוד לא בסוף השנה. 

יק כבי  אם  עד כמה  יודע  לא  אני  נקבל מהמדינה את הכספים שחסרים בתקבולים,  ופתאום  נס,  רה 

 ג'. -יודעת אם יש סיכוי לזה, אז יכול להיות שיהיה גם תקציב ב' ו

אלף הם יורדים מהפרק, כי לא    200-מה שבטוח, לגבי הסעיפים עצמם, ברור שבוועדה החקלאית, ה

 גם לשנה הבאה.מיצו אפילו את התקציב, וחלקו הועבר 

בקשר לניקיון, אני בדעה של אדוארד, שהובטחו די הרבה כספים מהמדינה, ובינתיים לא קרה איתם  

איזה   להגנת הסביבה, הצטברו  להגיד שהמשרד  הניקיון אפשר  בקרן  לא    2כלום.  ואני  מיליארד ₪, 

 יודע כמה מהם כבר הלכו,  

 

 מיליארד.  4  מר תמיר בוקובזה: 

 

לנו  וא   מר יובל בר: אבל  אחרים,  למקומות  אותם  שתו  כבר  מהם  כמה  יודע  לא  ני 

כלום.   עשו איתם  לא  ועדיין  מיליון,  כבר    מזה  1/20הובטחו עשרים  והיינו  בערך המיליון האלה,  זה 

שאנחנו   ככה  ב'.  מילואים  תקציב  מאיזה  זה  את  ולבקש  לבוא  ולא  הביצוע,  אחרי  להיות  צריכים 

שחייבים לעשות את הניקיון הזה מהכספים האלה, לא מהתקציב  נשארים, בעצם, לדעתי, ואני בטוח  

 +, שאני מקווה שיהיה לנו את זה עד סוף השנה.  7-ב', נשארים בעצם עם ה

 



 אזורית אשכול מועצה 
 8.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 61 
 

התקציב הוא לא לניקיון, יובל, התקציב הוא לפסולת חדשה שיתחילו      מר אמיר פלג:

 מיליון.  20-לטפל בה, הוא לא לניקיון השטחים, חשוב מאוד להבדיל. תקציב ה

 

 לא, יודע, מבחינתי,     מר יובל בר:

 

 לא, אני אומר לך.      מר אמיר פלג:

 

 מיליון היו יכולים לכסות את הכול.   20-ה   מר יובל בר:

 

 ממש לא.     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו בויכוח איתם, מקווה שננצח. מקווה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הלישמניה?  מה קורה עם הכסף של  גב' סילביה גרין: 

 

 רגע, סילביה.    : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עובדה,    מר איתן אהרון:  הם  ובתי רשת,  בחממות  בעיקר,  ירקות  שמגדלים  החקלאים 

הרבה   הכי  משלמים  גם  והם  פסולת,  הרבה  הכי  מייצרים  הם  ביותר,  הגדולים  הפסולת  יצרני  הם 

 ארנונה, מבין החקלאים.  

מ חממה,  או  רשת,  בית  של  פחות  מבנה  מייצר  שגם  פתוח,  שטח  מאשר  ארנונה  יותר  הרבה  שלם 

פסולת. ואני עשר שנים מתעסק עם הדבר הזה, ולא ראיתי שום דבר, שום כסף שחוזר לטובת הטיפול  

 בפסולת הזאת. 

 

 נכון מאוד.     מר אמיר פלג:
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 שום דבר, שקל, במשך עשר שנים.   מר איתן אהרון: 

 

 כשיש ועדה חקלאית, אפשר יהיה להעביר אליה כספים...  עכשיו אולי    גב' דנה אדמון: 

 

 היו איזה שנתיים שהעברנו כל שנה מיליון ₪.    גב' כבי שקולניק: 

 

זה שאנחנו מדברים   מר חנניה אווקרט:  הזה,  בכל הסיפור  להגיד שמה שעצוב  רוצה  אני 

ב, לפנות ערימות פסולת  אלף ₪ לכל יישו  200-על המיליון ₪, שכביכול אם היו עודפים, היו מגיעים ל

 שנמצאות, שאין להן אבא. 

 

 מאה אלף.    גב' מזל ערוסי:

 

 לפי סדר עדיפויות.      מר אמיר פלג:

 

פינוי   מר חנניה אווקרט:  על  כרגע  מדברים  שאנחנו  זה  הזה,  הסיפור  בכל  שעצוב  מה 

ום, אפס, לתת ערימות פסולת ישנות, בו בזמן שבמשך השנה הנוספת האחרונה שעברה, לא נעשה כל

 מענה לפסולת החקלאית, וממשיך לזרום למפח"קים ולשריפות ודלקות לא מבוקרות. 

 

 להישרף, בדיוק.    מר איתן אהרון: 

 

וכלל    מר חנניה אווקרט:  אישי,  באופן  המועצה  ראש  של  לבעיה  יהפוך  לא  שזה  ועד 

יושבים   אנחנו  הסביבה,  איכות  ועדות  זה  מקושרים,  כולם  כי  פה,  הוועדה  הוועדות  עם  ביחד 

החקלאית, זו לא בעיה של ועדה חקלאית לבד, זו בעיה של כולנו. וזו תעודת עניות לנו, כמליאה, שעד  

כדי לאפשר למפח"קים האלה   כרגע,  לפינוי של הפסולת השוטפת  אין פתרון  זז.  לא  דבר  היום שום 
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 למות כמו שהם, עד שימצא פתרון.

 

 אפשר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

להגיד     דודי אלון:מר  המקום  זה  כן  לחנניה?  רגע  להיכנס  יכול  בינתיים  אני  תעביר, 

בגזם,   הפסולת,  של  בחלק  לטפל  שנבחר  קבלן  כבר  ויש  הרשויות,  באשכול  כבר  שיצא,  מכרז  שיש 

, יקום המפעל בכרם שלום,  22אפריל    –לפחות בצד של הקיצוץ. וכן ניתן להגיד, שכנראה, באזור מרץ  

. חתם הסכם כבר עם הקיבוץ, חתם עם אשכול, אנחנו מלווים אותו באופן אישי צמוד,  שהופך את ה..

כל השנה האחרונה, על בסיס שבועי, כשהוא מפעל שאמור לקלוט את כל הניילונים, כולל של החיווי 

הרשתות,   סוגי  כל  הניילון,  סוגי  כל  וגם  בגד"שים  גם  מהחקלאי, קרקע,  באפס  הצינורות,  סוגי  כל 

 תת כן פתרון בנושא הזה.ונתחיל ל

גם הפסיקו עם השריפות, שזה בעצם היה חוקי, אז זה יצר  אתה צודק שהרבה שנים הנושא, כל עוד  

עוד   יצרו  גם  הפסולת,  סוגי  כל  את  לקבל  המקומיים  הפסולת  באתרי  גם  הקשיים  קשיים,  עוד 

די לנסות להביא את אתגרים, אבל אני רוצה להגיד שפה, בטח בשנה האחרונה, נעשו המון פעולות, כ

חיברנו  בימים האלה, רק שתדעו,  גם  יש  מקום,  אין בארץ פתרון באף  או להתחיל,  פתרון,  לידי  זה 

ב הניילון  את  לוקח  שבעצם  יותר,  המסודרים  מהמפח"קים  לחלק  כובש    240-קבלן  הוא  לטון,   ₪

לארץ,  ...  אותם,   לחוץ  אותם  ומטיס  תמיד  אותם,  צריך  שגם  עשיתי,  שאני  גם ובחשבון  להסתכל 

שלוש,    –קילו בדונם של חממה, או בית רשת, מחליפים את זה פעם בשנתיים    120כלכלית, יש בערך  

שנים. זאת אומרת, לא הכול זה גם    X-₪ לדונם, ל  20-30זאת אומרת, בחשבון פשוט, אני מדבר על  

 כלכלה, זה הרבה פעמים גם פשוט יישום, גם של האגודות, גם של החקלאים עצמם.

חנו רואים בשטח שבחלק מהמקומות משתלבים, ובחלק מהמקומות זה באמת מערב פרוע, ויפה  ואנ

 שעה אחת קודם. בבקשה,  

 

 אפריל.  –אז מרץ    מר גדי ירקוני: 
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סדרי  : רוויטל דג'אווי בן יעקב להתוות  יכולה  שהמליאה  זה  על  אמר,  שידידיה  למה  בהמשך 

איזשהו   גם  למועצה  ויש  בלנסעדיפויות,  הבנתי תפקיד  אם  האלה.  לדברים  המקורות  את  לייצר  ות 

נמצאות  ששם  מיועדים,  הבלתי  מהתקציבים  רק  לבוא  יכולות  שהיתרות  אמרת  כבי,  אותך,  נכון 

 הקרנות, ושאי אפשר לגעת בהן. 

 

 נכון.   גב' כבי שקולניק: 

 

לכל    אנחנו מעיפים פה על ימין ועל שמאל תב"רים מקרנות המועצה, : רוויטל דג'אווי בן יעקב

של   עלום  תב"ר  לאיזשהו  גדולות,  ופנטזיות  פרויקטים  מיני  לכל  התכנות,  בדיקות  ₪   200מיני  אלף 

מקור   כמו  לי  נשמע  זה  וניקח.  שנוציא  צריך  ואם  של  לצורך  ילך,  זה  למה  ברור  היה  כך  כל  שלא 

, מתקציב המועצה, מהקרנות, שבהחלט, שם אנחנו לא שואלים שאלות. אז אני חושבת שאפשר לייצר

מיליון ₪ במצטבר, אז כן אפשר, כנראה, אם רוצים.    2.5כנראה, כל התב"רים, היינו מייצרים בקלות  

בפרמטרים  שהוגדרה  המועצה  בתור  האחרונה,  בשנה  דודי,  את  מאוד  מחזקת  גם  אני  שני,  מצד 

התהליכים   את  מעריכה  כן  אני  לצערנו,  בארץ,  מלוכלכת  הכי  כמועצה  חיצוניים  אובייקטיביים 

שים, כיושבת בוועדה לאיכות הסביבה, בהשוואה למה שהיה, למה שקורה עכשיו. יש תנועה,  שמתרח

 יש התקדמות, אבל אני חושבת שבמקביל אפשר לפעול בעוד רוצים.  

 

שהיא     מר ניר ים: הדברים  על  לרוויטל,  קצרה  תשובה  לי  יש  זאת  בכל  שנייה, 

 העלתה. 

ת הפיתוח, על חשבון להתעסק בכאן ועכשיו, והשאלה  שאנחנו עוצרים א  זה נכון, אפשר לבוא ולהגיד

בשני  היא  המועצה  של  האמיתית  הבעיה  וכרגע,  המועצה,  של  האמיתית  הבעיה  מה  תהיה  בסוף 

כנראה    –  1תחומים.   הבעיה,  אבל  בעיה.  זאת  החקלאיים,  השטחים  הניקיון,  של  בתחום  באמת  זה 

למ גורמים  איך  זה  המליאה,  חברי  החליטו  כך  קשה,  מבחינה היותר  עצמאית  להיות  הזאת  ועצה 

כלכלית, כי אם היא לא תהיה עצמאית מבחינה כלכלית בעתיד לבוא, אולי אפילו לא בדור שלנו, אז  
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 זה יפגע. זה יפגע בבטן הרכה שלנו, 

 

הדור שלנו לא יגיע, אם הוא ינשום את הדבר הזה עוד הרבה זמן. אבל   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 נו, ביקשנו, אנחנו קבענו, תיעדפ

 

 רגע, רגע,    מר ניר ים:

 

 זאת הייתה ההחלטה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

רגע, אני לא מתווכח על זה, אני לא מתווכח על זה. אני אומר, הבטן     מר ניר ים:

חקלאיים,  שטחים  של  וניקיון  חינוך,  בין  לבחור  נצטרך  כשאנחנו  דבר,  של  בסופו  שלנו,  הרכה 

 וניקיון שטחים חקלאיים, אני לא יודע מה תהיה הבחירה.  ושירותים חברתיים

לכן, נכון להיום, אנחנו מסתכלים רחוק קדימה. עכשיו, הכספים שאת רואה שיוצאים בתב"רים, זה  

רוב רובם לא כספי מועצה. זה כספים שיחזרו, בסופו של דבר, והם ניתנים פר איזושהי שורת ביצוע, 

  55אני נותן את הכסף לזה. אני נותן את הכסף, אני נותן    –א ואמר  אוקיי? ואיזשהו משרד ממשלתי ב

 אלף ₪,  

 

 מה נקרא קרנות מועצה.      מר אמיר פלג:

 

אלף ₪ להחליף את    55דקה, דקה, תנו לי, לא הפרעתי לכם. אני נותן     מר ניר ים:

 שער הביטחון ב...  

 

 לא מדברת על זה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רגע,    מר ניר ים:
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 לא מדברת על זה, אבל.    : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה התב"רים, התב"רים רוב רובם, לא כספים של המועצה.    מר ניר ים:

 

ממשרד   : רוויטל דג'אווי בן יעקב לא  מהקרנות,  תב"רים  על  ממשרד  מדברת  ולא  הביטחון, 

 החינוך. 

 

כדי להניע    200, אותם  100ם  רגע, כן, עכשיו ההשקעה הראשונה, אות   מר ניר ים:

את זה, כדי לקבל בסופו של דבר את הכסף הגדול, את צודקת. זה זמני, רוויטל. זה זמני. בסופו של 

ה  באמת  אז  חולית,  מט"ש  על  סולארי  פרויקט  דוגמא,  מתממש,  אם  מימון    100-דבר,  הראשונים 

 עצמי, 

 

 יחזרו.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ם ההקצבה, עם ההרשאה, ובסופו של דבר ייצר הכנסה. יחזור ע   מר ניר ים:

 

 ואם לא יצא לפועל, לא יחזור.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

השולחן,    מר ניר ים: על  עולה  שהוא  למשהו  נכנסים  כבר  כשאנחנו  בגדול,  רגע, 

יש  תמיד  לפועל.  יצא  לא  שבאמת  להיות  יכול  אבל  היתכנות.  של  בשלב  כבר  זה  לפועל.  יוצא    הוא 

בין מה לעשות עם הכסף, האם להשקיע אותו בעתיד, או גם לסגור את העבר. בגדול אנחנו  דילמה 

כיוון  מחכים, ומה לעשות? התקציב, אנחנו לא שולטים מתי המדינה תחליט להעביר את הכסף. אבל  

שלניקיון שטחים חקלאיים צריך סכומי עתק, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו מחכים  

ואחר   20אותם  ל מכיסנו,  הזה  הכסף  את  נשקיע  אנחנו  אם  מאוד  חבל  יהיה  לעשות.  מה   ,₪ מיליון 
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 כך...

 

 כל אחד מגדיר מה חבל,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

רוויטל.    גב' כבי שקולניק:  של  הדברים  אחרי  עדי,  ניר  קודם,  דיבור  רשות  ביקשתי  אני 

השטחים, אני האחרונה שאהיה נגד זה. אבל זה חבית    לגבי ניקיון   -1  –אני רציתי להגיד שני דברים  

 בלי תחתית.

שמה   לפחות  פה,  כשאני  האחרונות,  השנים  במהלך  לטובת,   2המועצה,  הרגיל  מהתקציב   ₪ מיליון 

זה נבלע כמו,  פעם אחת מהתקציב הרגיל, פעם אחת היה לנו מענק, לטובת העניין הזה. איך אומרים?

 ה.  אני יודעת? אין לי משל ברגע ז

 

 אז תעשו את זה, אולי, בדרך אחרת.   מר איתן אהרון: 

 

 זה דבר אחד,    גב' כבי שקולניק: 

 

 בדרך של מאצ'ינג, של שיתוף פעולה.   מר איתן אהרון: 

 

זו    גב' כבי שקולניק:  ובכל זאת  זה גם בדרך של מאצ'ינג, ושל שיתוף פעולה,  עשינו את 

מער פתרון  יהיה  שלא  שעד  כנראה  בים.  הזהטיפה  בעניין  כולל  נעשה כתי  ואנחנו  פתרון,  יהיה  לא   ,

 פה... זה דבר אחד. 

 )מדברים ביחד(  

 

מדבר    גב' כבי שקולניק:  אחד  כל  עכשיו!  מדברת  אני  עכשיו,  מדברת  אני  רגע,  חברים, 

 בתורו, זה מה שסיכמנו. כל אחד מתאפק, גם אני, תאמינו לי.

, ברוב כמעט מוחלט של המקרים, ההשתתפות דבר שני, לגבי ההשתתפות בתב"רים, ברוב המקרים
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שלנו בתב"רים זה מאצ'ינג למשרדי ממשלה. רק היום ראינו, בנינו פה שלושה אגנים ברחבי המועצה, 

  ₪ מיליון  חצי  להוסיף  צריכים  היו  כזה  תב"ר  לכל  עוז,  בניר  ואחד  בישע  אחד  שלום,  בכרם  אחד 

 מקרנות המועצה. לזה מיועדות קרנות המועצה. 

נוכל לעשות פרויקטים. המדינה אף פעם לא אם לא   לנו את הכסף הזה בקרנות המועצה, לא  יהיה 

מממנת אף מוסד חינוך, מאז שאני פה, לא מממנת בלי תוספת של קרנות המועצה. ולא רק במוסדות 

ולהימנע   בקרנות,  הכסף  את  לשמור  צריך  ולזה  תוספת.  יש  תמיד  הציבור,  מוסדות  בכל  חינוך, 

 לתקציב השוטף.מלהוציא אותו 

אחד   משפט  עוד  אגיד  אני  שהמליאה   –עכשיו  מה  נעשה  ואנחנו  רוצה,  שהיא  מה  תחליט  המליאה 

תחליט. אני ביום רביעי, אני מאוד מקווה, בוחרים לי מחליף, וזו כבר לא תהיה בעיה שלי, זו תהיה 

 בעיה שלכם ושל מי שיבוא אחריי, לא מקנאה בו.  

בא להתנהל  שתפקידכם  חושבת  הטוב,  אני  הרצון  כל  עם  באחריות.  להתנהג  תפקידכם  חריות, 

 תפקידכם לא לאכול את מעט היתרות, מעט היתרות שיש במועצה, 

 

 מיליון.  5עכשיו שמתם פה   מר איתן אהרון: 

 

חבר'ה, אני אגיד את מה שאני רוצה, וכשאני אגמור, אתם תגידו את    גב' כבי שקולניק: 

אני אומרת, אתם, האחריות היא שלכם, ואתם צריכים לקחת מה שאתם רוצים, מתחייבת לשתוק.  

 ולהיות אחראיים ולדעת שרוצים ורוצים ורוצים, זה מוגבל. זה לא בלתי מוגבל. 

 

 אנחנו לא רוצים את זה לעצמנו.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בטוח שלא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני גם,    גב' דנה אדמון: 
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 ר, אמיר.  לפי הסד   מר ניר ים:

 

 ידידיה רצה קודם.      מר אמיר פלג:

 

מחילה, זה דמגוגיה קצת, להעמיד תקציב של התפתחות למול דברים    מר ידידיה הוכמן: 

לי   ואמרת  גדי,  בחלוצה,  אצלי  היית  היום  ואתה  בשוטף.  שלנו  החיים  על  משפיעים  מאוד  שמאוד 

 ם שלושים שנה.שהשטחים נראים זוועה, וזה שטחים חדשים, לא סוחבים עליה

אנחנו שנים נמצאים בתוך המועצה בלסדר את המפח"קים והכול, וזה לא קורה. אז זה אומר שאין  

מיליון ₪,    2ישיבות על הדברים האלה, לא לוקחים את זה ברצינות. אם היית לוקח את המיליון ₪,  

הבעיה. לא כולה, מחלק אותם לשנים, יושב מישהו עושה מאצ'ינגים, בוודאות היה נפתר חלק גדול מ

אנחנו   להוציא כסף מהכיס במקביל?  יכול  לא  יישוב  זה.  לא עשה את  לא? אף אחד  מה אתה אומר 

הזה   שהדבר  ככה  מאצ'ינג  תעשו  ואומר  בא  מהמועצה  מישהו  מהכיס.  כסף  להוציא  מוכנים  היינו 

 זה היה קורה.  –ינוקה 

עשרות להם  יש  כי  גדולים,  יותר  דברים  להם  שיש  ישובים  יש  האלה    ואם  הדברים  אחורה,  שנים 

לא   ואני  אמירה.  זו  זה,  את  מתחילה  לא  שהמועצה  וזה  מתחילים.  היינו  אבל  בתהליכים,  קורים 

 מצליח להבין את זה. 

לא   וזה  בזבל,  נראים  שלנו  שהחיים  למצב  הגענו  והכול,  ודוחף  יזם  היום  כל  ואני  יזמות,  בעד  אני 

זבל נמצ על תיירות? אתה בתוך  ואני לא מדבר על הבריאות בכלל. אי אפשר  מכובד. אתה חולם  א, 

להגיד, לחכות עכשיו ארבע שנים, אתה הערת את ההערה הזאת, למה אתה מחכה, הנה, עברה עוד  

מה אתה עושה כאן, מה אתה מצביע בעד? מה התשובה הייתה? הנה, עברה   –שנה. אתה הערת לי אז  

 שנה.

כבי   ,₪ ממיליון  מת  לא  אף אחד   ,₪ מיליון  שהמועצה  עכשיו,  כזה,  משפט  להגיד  אפשר  איך  לא...  , 

 ממיליון ₪? קחי מיליון, אל תיקחי יותר, תחלקי את זה בארבע שנים,  

 

 חמישה מיליון, חמישה.    גב' כבי שקולניק: 
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אלף ₪    100-בסדר. קחי מיליון ₪, זאת הייתה ההצעה, עזבי גם את ה  מר ידידיה הוכמן: 

היה   להתפתחות,  ליישובים  חלוקה  הזאת,    100של  הסביבה  איכות  לטובת   ₪ מיליון  היה   ,₪ אלף 

ותחלקי אותה בשלושה יישובים, כמו שעשינו אז במפעלי הפיס וכל הדברים האלה. וכל יישוב יצטרף  

לתת את המאצ'ינג, תבחרו שלושה יישובים הכי מזוהמים, תורידו את רוב מה שיש באותם יישובים.  

שנתיים   עוד  עוד.  –יעברו  יכנס  ה  שלוש,  מה   20-יגיע  אז  קורה.  לא  זה  אבל  שהחיינו,  נברך  מיליון? 

 מחכים בינתיים? 

כמו שאתה חם על יזמויות, תהיה חם על הדבר הזה, מפריע לנו הרבה מאוד זמן. עזוב נגיד רק בכלל 

 העשן, אתה רוצה לעשות אזור תיירות? לפתח אזור חדש? 

 

 כולם. מה זה, ויכוח ביני לבינך? דבר ל   מר גדי ירקוני: 

 

 מדבר מגרוננו.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני אמרתי משהו על יזמות?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר ידידיה הוכמן: 

 

אני לא אמרתי שום דבר על יזמות, לא הכנסתי את היזמות. מי   –א'     מר גדי ירקוני: 

, אבל אני רוצה אלף ₪. אני אמרתי  200שהכניס את היזמות יושבת מולי, אני לא אמרתי כלום על  

להגיד דבר נוסף. אני חושב, אני הייתי השבוע ביישוב, פה במועצה, שהוא לבד מטפל בכל הזבל שיש 

 במושב, בכסף של החקלאים שלו, לפחות ככה הוא אמר לי, 

 

 אפשר לדעת מי זה? איזה ישוב?   מר אלי שמעיה: 
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 אוהד.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוהד?  מר אלי שמעיה: 

 

מפח"ק   הוכמן:  מר ידידיה לעשות  בשמת,  אל  איתן  צוק  של  הכסף  כל  את  לקחנו  גדי, 

 מסודר, שבע שנים עברו,  

 

 אני הפרעתי לך? בחייכם, חבר'ה, קצת...    מר גדי ירקוני: 

 

 שאר הפסולת היא הבעיה.     דובר:

 

 אני דווקא חושב שהגזם היא הבעיה הגדולה.      מר גדי ירקוני: 

 

זאת מה    מר ידידיה הוכמן:  שגזם  ותגיד  ביישובים,  הערימות  על  תסתכל  תבוא  פתאום. 

 הבעיה הגדולה, תבוא תסתכל על הערימות, של שנים, כן? 

 

אני רוצה להגיד שלפחות שם, יש מצא פתרון גם לפלסטיקים, שהוא     מר גדי ירקוני: 

ית הממשלה  שם אותם בינתיים בערימות. אני לא אומר שלא צריך, אנחנו בסוף, מי שהביא את תוכנ

מיליון ₪, זה כנראה מי שיושב פה, עם חולצה אדומה. ייקח כנראה עוד זמן,    54-הזאת, שתיתן את ה

אבל אני אומר, בין זה, ואמרתי גם עוד פעם, אם מגיעה תכלית שהולכים להוציא השנה את המיליון 

עושים לא  שאנחנו  ניקיון,  נגד  שאנחנו  ולהגיד  לבוא  זה,  בין  אבל  נוציא.  בגלל  האלה,  שאנחנו,   ,

הפרויקטים הגדולים אין כסף לזה, זה לא קשור אחד לשני. וצריכים להסתכל על הכול. אז בואו לא  

המועצה.   של  הנזילות  המצב  על  אחראיים  אנחנו  המליאה,  חברי  בסוף  בינינו,  ויכוח  זה  את  נעשה 

 רנו את זה.  ואמרתי לכם, אם נחשוב שזה מסכן את המועצה, והולך להפיל אותה, נגיד. לא אמ
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 עופר, אחר כך אמיר, אחר כך דנה.    מר ניר ים:

 

אני רוצה רגע להתייחס לנושא של המחזור. אחרי המון המון זמן, גם    מר עופר קיסין: 

פתרון.   עם  באו  והם  בתחום,  כנראה,  מנוסים,  מאוד  יזמים  זוג  הגיעו  פתרון,  שיש  האמנתי  לא  אני 

ונים, אושר להם על ידי האסיפה בקיבוץ להקים מפעל מאוד  מגיעים לכרם שלום אחרי המון המון די

 מאוד חדשני, בנושא הזה של מחזור כל הפסולת החקלאית.

 

 פלסטית.    מר דודי אלון:

 

של    מר עופר קיסין:  הנושא  כל  שלום,  בכרם  מפעל  להקים  הולכים  הם  פלסטית. 

כמו של  השכנות  ובמועצות  המועצה,  בכל  מיפוי  עשו  כבר  הם  יכול  הזיהום,  הרי  הזבל.  וערמות  יות 

של   מחזור  ילך    15להיות  כנראה  הזה  ורוב הדבר  גדולות,  מאוד  כמויות מאוד  שזה  בשנה,  טון  אלף 

 לייצור. 

מקורות   עם  תקציבים  להם  יש  הכול,  את  להם  יש  כבר  מוצר,  איזשהו  כנראה  לעשות  הולכים  הם 

ועוד, הם קיבלו עידוד מאוד גדול בנושא הזה,   ועוד  וגידים. רוב ממשלתיים  וזה מתחיל לקרום עור 

היישובים כבר ישנם, זה הולך לקום בתקופה הקרובה. אז נצטרך להתאזר בעוד קצת סבלנות בנושא 

 הזה, אבל יש פתרון שהוא טוב לכל המועצה, וגם למועצות השונות בנושא הזה, אז עוד טיפה סבלנות.  

 

 ו את האיסוף של הפלסטיקה? אז רק שאלה לגבי זה, הם גם יבצע  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר עופר קיסין: 

 

 עליהם הכול, זאת אומרת,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש תוכנית סדורה לנושא הזה,   מר עופר קיסין: 
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שנייה, עופר. השבוע הם היו כאן, הם הרבה פה, אבל השבוע הם היו    מר דודי אלון:

כות סביבה, הם עושים סיור, אנחנו מנטרים נקודה  פה עוד פעם, וגם הוצמד להם הפקח שלנו, של אי

 נקודה, מסמנים אותם, את כל הסיפור של הפלסטיק. 

 

 הם יבצעו את האיסוף?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר דודי אלון:

 

וא    מר תמיר בוקובזה:  המועצה,  מבחינת  עלות  שום  בלי  בזה,  וטיפול  זה  של  הפינוי  ואת 

 החקלאי. 

 

 נכון.    :מר דודי אלון

 

מה שאני יכול להגיד בנושא הזה, שבסופו של דבר יצא מוצר מוגמר,   מר עופר קיסין: 

 שמרביתו כנראה ילך לייצור. זה איזשהו פיילוט לא ברמה הישראלית, גם,  

 

 הם מייצרים משטח.     מר דודי אלון:

 

 משטחים, נכון.    מר עופר קיסין: 

 

 זיהום של המועצה. מענים ברמת ה מעולה, אז נותנים  מר תמיר בוקובזה: 

 

ברמת המועצה, זה עוד לא הגיע לדיונים רחבים, אבל כרגע זה אצל      מר דודי אלון:

אנחנו   איך  כרגע  בודקים  אנחנו  מחשבה,  איזו  אפילו  יש  כך.  אחר  לגדי  גם  להגיע  צריך  וזה  עופר, 
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ל ליהנות מחלק מהפירות שותפים, איך החברה הכלכלית שותפה במיזם, במפעל הזה, וגם אולי נוכ

 של המפעל הזה. 

למועצה,    אני כאילו אומר משפט אחד, כי באמת, זה באמת הנושא שהוא בדמי. אני בסוף באתי לפה

ה אשכול  אחת  מול  עשינו  שאנחנו  בהסכם  החקלאית.  הפסולת  של  הסיפור  זה  המרכזיות,  סיבות 

המערך האזורי הוקם באשכול, הרשויות, המועצה היא שותפה מלאה בהקמת המערך. זאת אומרת,  

החקלאית,   הוועדה  אשכול,  זה, בתוך  את  ומקים  מנהל  שבעצם  הפעיל  בצוות  הוא  החקלאות,   ...

 העובדים היו מהמועצה, לא עובדי מועצה, אבל מתושבי המועצה.

אבל    הכול,  סופג  הנייר  יודעים,  אתם  שרשמנו,  הדברים  שדרך ואחד  חולמים,  לפעמים  גם  שווה 

הזה,   לצבור שמה כספים,  המערך  ניקיון אזורית, שלאט לאט מנסה  כל טון שיטופל, תוקם קרן  על 

 שאולי יום יבוא וגם נוכל לנקות דברים חיצוניים.  

לייצר   כל  קודם  צריך  לנקות,  שכדי  חושב  ואני  נתפסות,  בלתי  הן  צודק, הכמויות  הזה  במקרה  וניר 

עוצרים? איך  חנניה,  שאמרת,  כמו  אם  לעתיד,  אומרת,  איך    זאת  מטפלים,  איך  פתרון,  נציג  לא 

יהיה   הניקיון  זרם,  לכל  פח  קצת. מייצרים  עוד  מתבקשת,  היא  פה  הסבלנות  ולכן  תחתית,  בעובי 

 תודה. 

 

מה שאני כן מבקש, זה מה שנקרא להתכנס לסיום. יש לנו תמיר ודנה,    מר ניר ים:

 בבקשה. 

 

מת יש התקדמות שאומנם לוקחת  כמו שדודי אומר, וגם גדי, בא  –א'    מר תמיר בוקובזה: 

זמן, וצריך סבלנות לזה, אבל הסבלנות הזו, לא סותרת את העובדה, ואני חוזר על זה, מצטער, פעם  

בנזן   ובעיקר הניילון, מייצרות באוויר  והגזם,  אחרי פעם, ששריפות הפסולת החקלאיות של הניילון 

די המועצה, וסליחה שאני קצת דרמטי, וחומרים אחרים. בדיוק קראתי עוד דו"ח על זה, שמייצר ליל

אה, אז נביא את זה עוד כמה   –סרטן ומחלות ריאה קשות. ואי אפשר לזלזל בזה, ואי אפשר להגיד  

זה יכול    –שנים, ואי אפשר להגיד נחכה, או... בגלל זה ניר, מה שאמרת קצת הקפיץ אותי. האמירה  

 לחכות בצד, זה לא יכול לחכות בצד. 
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ואם   אפשר,  המועצה ואם  הנהגת  את  מנחה  במליאה,  שאני  מאז  לפחות  שנה,  אחרי  שנה  המליאה, 

לשים בראש סדר העדיפויות את נושא איכות הסביבה והפסולת החקלאית, וכבר שלוש שנים, מבסיס  

התקציב לא יצא שקל, אז סליחה, זה כבר לא הגיוני, חברים. ואתם חייבים להבין שזה בנפשנו, זה  

וכן,     10-15מיליון ₪, אני מסכים שזה סוג של טיפה בים, אבל הטיפה הזאת תפנה  הבריאות שלנו. 

ערימות מאוד מאוד קשות, שאם הן ישרפו, הן יעשו מחלות קשות. ומה שאיתן אמר הוא גם מאוד 

נכון, יש לנו פה חקלאים, בעיקר אני, עוד פעם, כל הדיון הזה נוגע בעיקר למגזר המושבי, לחקלאים  

 לחקלאות המושבית. מהמושבים בעיקר. 

בטוח   אני  האחרון,  העשור  סתם,  לאורך,  זה  את  נסכום  אם  ארנונה,  שמשלמים  חקלאים  פה  יש 

להגיד,   היה  אפשר  מחשבה  קצת  שעם  ארנונה,  של   ₪ של  מיליונים  עשרות  על  עשרות  על  שמדובר 

 אוקיי, לפחות חלק מתוכם ננתב חזרה לרווחת החקלאי ולטיפול בפסולת.  

כנראה לא בתקציב המילואים הזה, בבסיס התקציב הקרוב, אני מבקש מחבריי   אז אני ממש אבקש,

שמתי  ראינו   .₪ מיליון  חמישה  לפחות  אלא  שניים,  ולא  מיליון  לא  התקציב,  בתוך  לשים  למליאה, 

-₪, כי איזה מהנדס חרג, ה 1,600,000שרוצים, אפשר להשיג כסף. שפתאום המבנה פה, היה חסר פה 

   זרמו ככה. 1,600,000

אלף ₪ לפרויקטים של גדי, אגב אני בעד זה, אז הם נמצאים. יש לנו, כשרוצים יש את    200שצריך  

 הכסף, והמליאה הזאת רוצה את הכסף הזה, והגיע הזמן לשים אותו על השולחן, תודה.  

 

יתרת חלק מהדברים שלי, אבל אני אגיד בקצרה, הדיון הזה מחולק     גב' דנה אדמון: 

יון אחד על ניקיון שטחים חקלאיים, והדיון השני מדבר על דמוקרטיה והיכולת של  לשניים, יש פה ד

 ההשפעה של המליאה על סדר היום של המועצה. זה שני דיונים שמתערבבים ביחד.

שהיא   כפי  בה  האמנתי  לא  אלי,  של  להצעה  התנגדתי  מודה,  אני  החקלאיים,  השטחים  ניקיון  לגבי 

שיו עברתי שוב על התמלולים של הישיבה הזאת, נאמר שם כמה  הוצגה. אבל גם כשהיא הוצגה, ועכ

זה בנפשנו. מדובר באמירה חד משמעית, שאנחנו משוועים לפתרון. זאת אומרת, הדברים   –פעמים  

הזה   לשולחן  הביאו  אשכול,  האזורית  המועצה  תושבי  של  שהנציגים  כזאת,  בצורה  הוצגו  האלה 

 הם מבקשים שהמועצה תטפל. אמירות חד משמעיות, שזה כואב להם, ובזה 
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בעניין של הדיון הדמוקרטי, והיכולת שלנו להשפיע על סדר היום, לזה יש לי אחריות, גם אם אני לא 

האמנתי בהצעה של אלי כפי שהיא הועלתה, יש לי אחריות מקצועית לעמוד על המשמר, ואני אומרת 

ש פה אמירה חד משמעית, שזה אם התקבלה החלטה כזאת, צריך לעמוד מאחוריה, צריך להבין שי  –

  בנפש התושבים, וצריך לבוא לידי ביטוי. כמו שאמיר אמר, הכסף צריך להימצא. 

 

לעמוד מאחורי פירושו דווקא לא לתת, כי אין יתרות. אז תחליטי מה     מר דני ברזילי: 

 את רוצה. 

 

 לא, היה ברור מאוד, דני, מהדיון, תקרא את התמלולים.    גב' דנה אדמון: 

 

 קראתי.    מר דני ברזילי: 

 

 את התמלול, לא את הפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, אני ככה רוצה לנסות לסיים את הדיון, ואמור להגיד, קודם כל,    מר ניר ים:

הכול נכון. הכול נכון זה עולה. זה עולה, וזה עולה כל הזמן, וזה עולה מכאב וזה עולה במקום הנכון. 

מסכים לפרשנות שניתנה לדברים שלי, כאילו 'שים את זה בצד'. לא, אני לא אמרתי   דבר אחד אני לא

נורא פשוט   בצד, אמרתי דבר  זה  ביתרות    –שים את  א',  אמרתי בקריטריונים של תקציב מילואים 

 שלא נשארו, זה לא יכול להתקיים. זו אמירה אחת.  

, ואני אומר בפירוש, למרות שחבריי 2022אנחנו נמצאים עכשיו באמצע נובמבר, עוד שבועיים תקציב  

שהוא ישב  משמאל יכולים לחשוב אחרת, דבר כזה אם רוצים שיתקיים צריך שישב בתוך התקציב.  

 בתוך התקציב, אז,  

 

 זאת הייתה ההצעה הראשונית, להזכירך.     גב' דנה אדמון: 
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שנקרא,    בסדר, אבל זה לא נכנס. ועובדה, זה אפילו נכנס, נרשם כמה   מר ניר ים:

נכנס   שזה  מחליטים  היינו  זמן  נקודת  באותה  אם  אז  נכללת.  ואינה  אינה משנה  שההצעה  ככותרת, 

 בבסיס התקציב, כמובן שהייתם צריכים לבוא ולהגיד מה יורד, זה לא היה נכנס, רק נכנס בלי יוצא.  

 

 ברור.    גב' דנה אדמון: 

 

 נו,  לפני 2021משהו צריך לצאת. יש לנו שנת    מר ניר ים:

 

 שתיים.   מר ידידיה הוכמן: 

 

אם    מר ניר ים: אז  קדימה.  לחפש  מה  כבר  לי  אין  אחורנית,  הולך  אני  סליחה, 

 נחשוב שזה בסדר העדיפות לפני נושאים אחרים, זה יכנס. נורא פשוט.  

 

 בתקציב הבא.     גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 דיבור. ניר, אני ביקשתי רשות   גב' סילביה גרין: 

 

 אני לא ראיתי, אני מתנצל.    מר ניר ים:

 

 מזמן.    מר גדי ירקוני: 

 

 סילביה,    מר ניר ים:
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 וחיכיתי בסבלנות.    גב' סילביה גרין: 

 

 לפני כולם.    מר ניר ים:

 

בתקציב,   גב' סילביה גרין:  שהיה  אוקיי?  נוסף,  נושא  להעלות  רוצה  אני  תודה.  אוקיי, 

התקפת  יש  אני    ושהתפוגג.  התקציב...  ופשוט  יישובים,  בעוד  יש  באורים,  במיוחד  שוב,  לישמניה 

 מבקשת שתדאגו שזה,  

 

 הוחזר התקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   גב' סילביה גרין: 

 

 לפי דעתי הוחזר.     מר גדי ירקוני: 

 

 תשמעי, דקה.    מר ניר ים:

 

 אני מבקשת...   גב' סילביה גרין: 

 

 תן הבהרה, דודי, דקה, אני אתן הבהרה, היה תקציב, אני א   מר ניר ים:

 

 הטיפול שהיה, זה היה כמו כוסות רוח למת.    גב' סילביה גרין: 

 

₪,     מר ניר ים: מיליון  חצי  של  תקציב  היה  אותו,  זוכר  ואמיר  תקציב,  היה  כן. 

ם למשרד  שבא ממשרד הבריאות ללישמניה. זה היה מותנה, התקציב היה מותנה בזה שיגיעו דיווחי

 הבריאות על מתקפת לישמניה באזור שלנו.  
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 הגיעו.   גב' סילביה גרין: 

 

 זה לא קרה.    מר ניר ים:

 

 ניר, זה היה תקציב למניעה.     מר אמיר פלג:

 

 הגיעו.   גב' סילביה גרין: 

 

משרד     מר ניר ים: זה  בסוף  מגיע...  היה  הבריאות.  למשרד  הגיע  לא  רגע.  רגע, 

שמע, הכסף, מקורו במשרד לאיכות הסביבה. הילד, המבוגר, החולה מגיע למרפאה,    הבריאות מדווח.

המרפאה מדווחה למשרד הבריאות, משרד הבריאות אוסף את הנתונים, ויודע שיש פה בעיה, מודיע  

לאיכות הסביבה   לאיכות הסביבה, משחרר את הכסף.    –למשרד  לא והמשרד  הזה  כל המסלול  אם 

 וזאת הנקודה.  כשיו, המסלול לא עבד, כי אין דיווחים. עובד, הכסף לא מגיע. ע

 

 היו דיווחים.    גב' סילביה גרין: 

 

אתה יודע למה אין דיווחים? סליחה שאני מתערבת. אני הייתי בשבוע    גב' שרון קלדרון:

שעבר אצל רופאת עור, כי גם אני נעקצתי, סליחה. גם אני סובלת מעקיצות כאלה. הייתי אצל רופאת  

לי    עור, זה, כדי לא לגרום היסטריה. אז אין    –היא אומרת  זה נראה כמו, אבל אני לא ארשום את 

 דיווחים.

 

 דרשת ממנה לרשום את זה?     מר אמיר פלג:

 

ועל     מר ניר ים: הכספים,  אנשים  על  אנשים,  שני  על  לסמוך  צריכים  אנחנו  בסוף 
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 כן. הרופאים. אם עליהם לא נסמוך... אוקיי, מי הבאה בתור? 

 

סליחה,     גב' דנה אדמון:  אולי,  יגיע  אבל  שהמיקרופון  הנחיה    –עד  להוציא  אפשר 

לבקש   כאלה?  מקרים  שמגיעים  ברגע  האלה?  הכספים  את  לקבל  שנוכל  כדי  שידווחו,  למרפאות 

אם  גם  קרוב,  הוא  אם  גם  מקרה,  כל  על  לדווח  למרפאה,  הנחיה  להעביר  הסביבה,  לאיכות  מהאגף 

 הוא... 

 

יכול להיות. אבל אני לא יודע, האמת אני לא יודע מה תפקידנו.   –א'     ם:מר ניר י

 כשתהיה לנו רכזת, או רכז בריאות אנחנו נבדוק את זה איתם.

דבר אחד אני יודע, המרפאות מונחות על ידי משרד הבריאות. למשל, בפעם האחרונה נשך אותי כלב, 

נשכו את ניר. זה לא שהמועצה אמרה   –אות  דוגמא, אז המרפאה הייתה מחויבת לדווח למשרד הברי

 חבר'ה...   –למרפאות 

 

ברור, אבל יש דברים שברגע שהם נכנסים למודעות, אז הם מתנהלים     גב' דנה אדמון: 

בהם אחרת. אז אני אומרת, אפשר להוציא מכתב, מהמועצה, שאנחנו מתמודדים עם מזיק כזה וכזה, 

לזה, ערניים  להיות  מהם  מבקשים  לנו.    ושאנחנו  לסייע  יכולים  שהיו  תקציבים  מפסידים  אנחנו  כי 

 בקשה, לא הנחיה.  

 

 כן, אלי?    מר ניר ים:

 

יש    מר אלי שמעיה:  פה  מבין,  לא  אני  מסביב,  שיש  הבלגאן  וכל  החקלאי,  הגזם  לגבי 

עניין שלא מודעים לו, כי פשוט חבית של חומר נפץ, שיום אחד יתפוצץ, וכל יום היא מתפוצצת, אבל  

 ם אחד היא תתפוצץ לגמרי.יו

היו שנים קודם, שבאחריות של מאיר יפרח בזמנו, וכל הדברים האלה, הייתי קורא לזה העלמת עין, 

 מן משהו כזה, שהמצב לא טוב מה שעשינו אז, אבל הוא הרבה יותר טוב מהיום. 
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יום   חי את היום  רגע כחקלאי, שאני  ואני מדבר  היום, אנחנו כחקלאים,  של הדברים,  ואני אסביר, 

ושומע את הדברים ממקור ראשון. היינו פעם בכל יישוב, ועד היום, במקום לבוא, אין פתרון. כרגע 

בתוכניות.  יש  בפועל,  כרגע  שינויים  אין  ויש...  ומשנה,  ורץ  שדואג,  לדודי  הכבוד  כל  עם  פתרון,  אין 

המנהרה,   בקצה  אור  יש  יהיאולי  או  אור,  יהיה  למנהרה  כשנגיע  אם  יודע  לא  לא  עדיין  תהום,  ה 

 יודעים, אבל לפחות יש תקווה שיהיה משהו בסדר. 

אין מה לעשות, שבור את הראש. אין לו    –עכשיו אנחנו, אין פתרון. אין פתרון, כרגע אומרים לחקלאי  

ברירה, אז הוא לוקח עם הניילון, עם העצים, עם הקרשים, עם הכול, או ששם באיזו ערימה בכניסה 

פינה, או שהוא שורף ולא יודע מה. ויש באמת בעיות עם שריפות ודברים כאלה, ליישוב, באיזושהי  

השגחה   ואין  פיקוח,  שאין  מה    –ברגע  שורף.  אני  ממילא  להפריד?  לי  למה  ביחד.  הכול  שורפים  אז 

 אכפת לי? שורף ניילון, עם גזם, עם הכול ביחד, וזה שורש הבעיה.

יישוב,   הייתה פעם תקופה, בזמנו, שאני מדבר עם מאיר כזאת, היה בכל  עין  יפרח, שהיה בהעלמת 

ברוב היישובים אתר, ועד היום זה קיים, אתר מסודר, של ניילון לבד, גזם נקי לבד, והבחור, אפילו  

אם יש טיפה, אם אני הייתי מביא עגלה או משאית עם גזם, או ניילון, או לא יודע מה, ואם יש לייס  

 לי להכניס אותו. אחד עם מסמר אחד, הוא לא היה נותן

את  שבודק  הסביבה,  איכות  של  בהשגחה  מוקם  פסולת  אתר  שורפים.  היו  וה...  הנקי,  הגזם  אבל 

פחות ממה  היא  פגיעה, אבל  הייתה  לבתים.  גישה  רוח,  לכיווני  מיועדות  הן  המקום, שעות השריפה 

שנה איפה אני  שישנה היום. היום כל אחד שרוף איפה שבא לו מה בא לו, כי זה לא חוקי, מה זה מ

אעשה את זה? ממילא, אם תופסים אותי, אני ממילא עבריין, אז לא אכפת לי אם אני אעשה. היה  

 יותר פיקוח, היום הכול בלגאן אחד גדול, תוהו ובוהו. 

ואנחנו כבר, היה לפני שלוש שנים, או ארבע שנים, אני לא יודע, הייתה פה ישיבה, על שולחנות כאלה, 

יפויות שאנחנו רואים אותו... ואחד הדברים שבראש היה, זה העניין של איכות  מה סדר העד  וקבענו

הסביבה ודברים כאלה. כל העניין הזה, כמו שאמרו לפניי, לא הוקצה גרוש מהתקציב של המועצה 

לא   למה  מליאה,  כחברי  שלנו,  הדרישות  בראש  הדברים  שאחד  הוחלט  זה  אם  איפה?  הזה.  לעניין 

כל   עם  הכסף?  שם  זה  הוקצה  גם  אבל  ויפה,  טוב  והכול  ולבריאות,  לחינוך  הדברים  כל  ועם  הכבוד, 

 חלק. זה חלק מהבריאות, זה חלק מהחינוך, זה חלק מכל דבר אחר.  
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זה   כי  לרופא אחר,  ללכת  בריא מאשר  פחות  זה לא  זו הבריאות.  זה בריאות.  הגזם האלה,  ערימות 

 גורם לרופא עוד יותר תעסוקה.

רוצ לסיכום  אני  בממשלה,  עכשיו,  מדברים  היום  מה.  יודע  לא  אני  הצעה,  משהו,  לזרוק  קצת  ה 

בכנסת, על למשל לעשות חוק של העצמאים, פנסיה לחקלאים, לא יודע מה. אז קבעו שם לקחת אחוז  

 מסוים מהביטוח הלאומי, ולתת אותו לפנסיה. 

אחוז מהארנונה    למה שלא ניקח אנחנו כחקלאים, אחוז מהארנונה על החממות, לשים אותו לניקיון?

שמשלמים החקלאים, שילך לטובת העניין הזה, ונעשה קרן שמדי פעם נשתמש בה. אפשר לחשוב על 

מיליון פתרונות, אנחנו לא עושים כלום. זה לא בתקציב, זה לא מעניין, פסולת עניינים, זה בצד, זה  

אין כסף? אם הוחלט  אין כסף בתקציב. מה זאת אומרת    –לא שייך לתקציב. ואחר כך באים בטענות  

לפני שנתיים או שלוש, לתת מיליון ₪ מהיתרות שיישארו, אם זה כל כך חשוב, היינו צריכים לדאוג  

שכן יישארו יתרות למיליון ₪ הזה. ואם אפשר, הכול אפשר. אם רוצים, הכול אפשר. הכול אפשר, 

 .  או לא להשאיר יתרות. אבל אנחנו עושים הכול חופשי. תודה להשאיר יתרות

 

תוכניות    גב' יהודית מימון:  של  בנושא  לדון  מתחילים  אנחנו  הבא  שבוע  טוב,  אפשר? 

, התפקיד שלנו זה באמת, זה אם אנחנו רוצים שמשהו יקרה, לדאוג שהוא יקרה כבר  2022-עבודה ל

בתוכנית העבודה, ויסומן תקציבית. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו שוב בסוף שנת העבודה, ונגיע לזה  

 תקציבים.  שאין

יודעת איך זה כל כך במגזר האזרחי, אבל בכל בניה של תקציב, נהוג   המלצה נוספת, אני פשוט לא 

לשים שורה תקציבית של בלתי צפוי. שורה תקציבית שמובנית מראש, לא בגלל שאין לכספים לאן 

לך דודי,  ללכת, בגלל שצצים דברים במעלה השנה, שאנחנו לא מסוגלים לצפות אותם. וזה בהגדרה ש

 ושל גדי. מה השורה התקציבית שמסומנת, מה הסכום שלה, לטובת דברים בלתי צפויים. 

יישרף לשטויות אבל כשעולים דברים במעלה הדרך, יש תקציב שקובעים בו    הכסף הזה לא, כמובן,

את סדרי העדיפויות, ואם זה תקציב שלא משתמשים בו, זה עובר הלאה לשנה הבאה. לא מבזבזים 

. זו פשוט שורה תקציבית, ואז לא מחכים לסוף שנה לדעת אם יש יתרות, או אין יתרות. כי יכול אותו

אנחנו רוצים    –לעלות משהו מאוד מאוד אקוטי, ולנו כחברי מליאה אין את היכולת לבוא ולומר לכם  
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X ולסמן את ה-Y  .שפחות חשוב 

ציבית הזאת, כדי שיהיה לנו מענה  אז אני אומרת, בואו בבסיס התקציב כבר, נסמן את השורה התק

 לדברים בלתי צפויים במעלה השנה. 

 

למה     מר ניר ים: מתחבר  אישית  מתחבר,  אני  הכול.  את  אמרנו  לדעתי  אוקיי, 

... בלתי צפוי, זאת אומרת, עדיף לדעת מראש... כמו שאני חושב, כמו שתפיסת עולמי  שאמר דודי, 

 קיון שטחים חקלאיים, אז זה בסדר גמור. אומרת, אם יוקצה בבסיס התקציב סכום לני

רוורס   רגע  נחזור  בואו  עוד    3/4אז  לנו  יש  התקציב.  ולאישור  א',  מילואים  לתקציב  אחורנית,  שעה 

 משהו להגיד על העניין הזה? אז בואו ניגש להצבעה.  

 

 .  19צריך להצביע על עמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

גע, הוא לוקח את כל העמודים שאחריו, , אם תסתכלו עליו ר19עמוד     מר ניר ים:

הפנים.   למשרד  שמוקדש  לפורמט  אותם  מכנס  להצבעה  ולמעשה  מעלה  אני  תקציב    –אז  אישור 

א'   ב2021לשנת    –מילואים  שמסתכם  א'  –  217,319,000  -,  מילואים  תקציב  את  לאשר  בעד  ?   מי 

 ננעלה.   . תודה רבה. המסיבה1, מי נגד? 1מי נמנע?  15בבקשה להרים את היד, 

 

 לילה טוב.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 .2021נמנע( לאשר עדכון תקציב מילואים א'  1נגד,  1בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

  

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

  בחירת יו"ר ועדת חינוך מועצתית .2

 
בעד( לאשר את מינויה של חברת המועצה דנה אדרי אדמון ליושבת    21: הוחלט פה אחד )החלטה

 .המועצתית ראש ועדת החינוך

 
 25.10.2021מיום  2021#15אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

 25.10.2021מיום  2021#15פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  22: הוחלט פה אחד )החלטה

  

 ועדים מקומיים . 4

 

הוועדים המקומיים המפורטים לעיל והאצלת  בעד( לאשר את תקציבי    22: הוחלט פה אחד )לטההח

 סמכויותיהם.

 

 אישור תב"רים . 5

 
)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    22:  הגדלת  את  לאשר  שביל    –מועצה    –  595בעד(  שלום  חבל 

 אופניים.

 
 מגרשים בנווה. 24-ות לתשתי –נווה  – 1309בעד( לאשר את תב"ר   21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מגרשים בנווה. 24-תשתיות ל –נווה  – 1309בעד( לאשר את תב"ר   21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    23:  את  לאשר  אברהם    –  1311בעד(  ביטחון    –שדי  שער  שיקום 
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 בשדי אברהם.

 

שיקום גדר ביטחון יבול  –ום יבול, אבשל – 1312בעד( לאשר את תב"ר  23: הוחלט פה אחד )החלטה

 ואבשלום.

 

רכישת מחשבים לגני ילדים    –מועצה    –  1313בעד( לאשר את תב"ר    23: הוחלט פה אחד )החלטה

2021. 

 

 . 2021שיפוצים במוסדות חינוך  –מועצה  – 1314בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 רכב להסעת תלמידים –מועצה  – 5131בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 . 2021ציוד וריהוט לבתי ספר  –מועצה  – 1316בעד( לאשר את תב"ר   23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

שיקום שער ביטחון לעין   –עין הבשור    –  1317בעד( לאשר את תב"ר    21: הוחלט פה אחד )החלטה

 .הבשור

 

 מרכז לילד ולמשפחה. –מועצה  – 1269בעד( לבטל את תב"ר   22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 2021עדכון תקציב מילואים א' . 6

 

 .2021נמנע( לאשר עדכון תקציב מילואים א'  1נגד,  1בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה
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