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, 'הסנדביץגדי יגמור את  ,  18ערב טוב, ברוכים הבאים לישיבה מספר     מר ניר ים:

 דודי, רוצה לדבר.  

 

אני אדבר, ואחרי זה דודי. ואחרי זה אני אוכל, ונראה אם אני אצליח     מר גדי ירקוני: 

 זה בת שבע הביאה? לא ראיתי אותה. לא לקחת עוד אחד. דבר ראשון תודה לבת שבע,  

 

 מרחוק, ברימוט קונטרול.     מר ניר ים:

 

וד טעים. אז תודה גט, וזה מאאזו פעם ראשונה שאני אוכל פלאפל בב   מר גדי ירקוני: 

 על החידוש. 

 

 מידע. 1

 

שאנחנו    מר גדי ירקוני:  מפני  דברים,  מאוד  הרבה  לי  אין  דברים,  כמה  אגיד  אני 

 מליאה, נראה לי שזה עברנו את שנה שעברה כבר, לא?  18  -נפגשים יותר מדי, פעם ב

 

 עברנו.    מר ניר ים:

 

שהיו     מר גדי ירקוני:  חושב  שעברה,    17אני  נעשה  בשנה  הבאה  שבשנה  מקווה  אני 

 תחרות הפוכה, כדי קצת לתת לכם יותר חופש. אז זה לנושא הזה.  

אני רוצה, דבר ראשון להגיד משהו, בעדינות ולא בחייב להתייחס לזה. אני ראיתי התכתבות במייל,  

לסדר   העליתם  שלא  במליאה,  שבוע  לפני  פה  שהיה  בפרויקט  לעבודה  נכנסה  שהמועצה  חשבו  שבה 

לפני ולא    , לא הסכמתם להעלות באותה ישיבה לסדר היום, והחשש הזה שאנחנו נעשה משהוהיום

אני   אז  לבדוק,  ללכת  צריכים  ואתם  אמרנו,  ולא  בלילה  גנבים  כמו  וכאילו  טועים,  והיינו  נגיד  נגיד, 

 רוצה להבטיח לכם שדבר כזה לא יקרה.

טעינו, התחלנו, אנחנו   –, ובאנו ואמרנו  ואם חס וחלילה אנחנו נטעה, אנחנו גם נבוא, וכבר היינו פה
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דבר  שזה  מרגיש  ואני  האלה,  בנושאים  להיות  חייב  בינינו  האמון  זה.  את  לכם  להגיד  מבקשים 

ושלא   הזה,  לדבר  להתייחס  לי חשוב  היה  זה  ובגלל  רגיל,  ולתפקד  לנו קשה להמשיך  יהיה  שבלעדיו 

, אז באמת, אני רציתי, הרגשתי מחויב  תבזבזו קילומטרים ותיסעו לשם, בגלל שגם זאת הייתה הצעה

 להגיד את הדבר הזה, ובזה אני עובר לנושאים הבאים.

אנחנו   האחרונות,  בישיבות  מזכיר  אני  תוצאות,  עדיין  רואים  לא  באמת  שאנחנו  להגיד  רוצה  אני 

רואה   לא  ואני  משקיעים  שאנחנו  דברים  להגיד  כלל,  בדרך  אוהב,  לא  ואני  הרבה,  בזה  משקיעים 

אבל אנחנו משקיעים עכשיו המון המון מאמץ בקשרים במשרדים הממשלתיים השונים, גם    תוצאות,

לקראת סוף שנה, וגם לקראת אחרי הגשת התקציב, והדבר הזה גם מתבטא בזה שאנחנו מאריכים  

 היום, זה מגיע בסוף היום? התב"ר מגיע היום בסוף, או בשבוע הבא?  

 

 לא, לא היום.    מר ניר ים:

 

שאנחנו     רקוני: מר גדי י מכיוון  כסף,  נקבל  אם  יהיה,  שאולי  תב"ר  על  הבאה,  פעם 

נהיה   אם  לתב"רים  אישור  כלל,  בדרך  כאלה  אישורים  עושים  לא  שאנחנו  מוכנים,  להיות  חייבים 

עד  צריכים להגיש מהרגע להרגע, אבל עושים הרבה מאמצים במשרדים, אני מאמין שגם ייקח זמן  

 ות קוראים שאנחנו עובדים עליהם.שהרוב יבשיל. גם בהרבה קול

הדברים האלה, בדרך כלל, כשיש כאלה הרבה דברים, אני גם שמח שיש את הקולות הקוראים, מפני  

שזה אומר שאחר כך, או פעולות עם הממשלה, זה אומר שאחר כך יגיעו הרבה אישורים, הרבה יעלה 

הו נתקל במשהו וחושב שאנחנו לא  הנפח, והנושא הזה חשובה בו ההשקעה עכשיו, וגם עם הנהג, מיש

האלה,   בנושאים  אצלנו  החוכמה  רק  לא  שבאמת  מפני  אותנו,  ולשאול  אותנו  להעיר  מוזמן  ערים, 

 לפעמים נתקלים בדברים, בגלל זה גם בעיתונות, או גם בזה, שאנחנו לא היינו ערים להם.

י עליו במליאה הקודמת, אני  שישי בכנס שדיברת –אני, הכנס שרציתי לדבר עליו, היינו בימים חמישי 

 רוצה להגיד שהיה כנס מדהים. תודה רבה רבה גדולה למארגנות, 

 

 כל מי שנכח אמר שהיה יוצא דופן, היה מעולה.     גב' דנה אדמון: 
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מן     מר גדי ירקוני:  יוצאים  יש  תמיד  זה,  שהיה  אמר  מי שנכח  כל  שכמעט  חושב  אני 

 הכלל, אבל הכלל הוא החשוב. 

 

 לא, לא,    דמון: גב' דנה א

 

 לא, אני לא באתי עכשיו,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא פגשתי יוצא מן הכלל.    גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני פגשתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 כל מי שפגשתי אותו אמר שהיה מדהים.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני פגשתי, אבל זה בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 נשים פגשת? שניים. כמה א   מר דודי אלון:

 

חבר'ה     מר גדי ירקוני:  לא,  לא,  באמת   –לא,  היו  ורובם  רובם,  את  בכנס  פגשתי  אני 

 מה שאת אומרת,  

 

 תזכיר לנו רק על איזה כנס?   מר אריק דניאל: 

 

 היה כנס של הנהגות היישובים וראשי צח"י.     מר גדי ירקוני: 

 

 . ולא הזמינו את חברי המליאה   גב' דנה אדמון: 
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ולא הזמנו את חברי המליאה. היה כנס מאוד גם, התכנים היו מאוד    מר גדי ירקוני: 

 מאוד חשובים, הייתה השתתפות ממש ערה, גם באנשים שבאו, 

 

 המורה שלך מתקנת אותך.   מר אבי יאנוס: 

 

 הייתה השתתפות, לא היה השתתפות היא אומרת.    מר איתן אהרון: 

 

 שתתפות, מה אמרתי? היה? הייתה ה   מר גדי ירקוני: 

 

 זה מה שהיא אומרת, לא שמעתי.   מר איתן אהרון: 

 

 כן, אמרת היה, והיא תיקנה אותך 'הייתה'.     מר אבי יאנוס: 

 

כמות     מר גדי ירקוני:  מבחינת  גם  ערה,  השתתפות  צודקת,  היא  הייתה,  סליחה, 

ית, והנושאים היו מאוד מאוד  האנשים, וגם מבחינת השתתפות שם, האווירה הייתה מאוד חמה וכיפ

 חשובים, ההשתתפות באמת, הייתה לעילא ולעילא.  

גם האנשים שבאו מהיישובים היו הרבה, ותמיד אמרתי שכנס כזה, שמצליח כל כך טוב, הבעיה היא  

 הכנס הבא, שאתה מפחד ליפול בו. אז לא יודע אם נעשה עוד אחד, אבל...  

 

 זו בדיחה, נכון?     גב' דנה אדמון: 

 

זה,     מר גדי ירקוני:  כמו  טוב  יהיה  לא  שהוא  מפחד  שאני  אמיתית  אבל  בדיחה,  זו 

ליאורה, המרכז לשירותים  הציפיות כבר עלו מאוד. אז באמת, גם החוסן, גם המרכז הקהילתי, גם  

 חברתיים, שכחתי, היו ארבעה, 

 

 היה אסטרטגיה.     גב' הילה קטרי:
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ו   מר גדי ירקוני:  נוח ליפול  אסטרטגיה כמובן,  באמת אני עוד, גם ביום שישי, זה לא 

עד   שישי  מאוד 12:00ביום  רבה  ותודה  המארגנים,  לכל  רבה  ותודה  שישי,  יום  עד  הרבה  נשארו   ,

 למשתתפים אצלכם ביישובים. 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

 אז תודה, וזה מה שהיה לי להגיד, ונהניתי מאוד בכנס. טוב, דודי.     מר גדי ירקוני: 

 

ערב טוב, האמת היא שאני חייב להגיד שאיך שהתחיל הכנס ניר אמר     מר דודי אלון:

 לתת פה את חברי המליאה, אז אני מניח שבשנה הבאה זה יקרה. היינו צריכים  –

 

 לא, לא, לא צריך. בלי טובות.   גב' רבקה בן ארי: 

 

לכמה עדכונים.    למה? זה באמת היה מוצלח. אז גם, אני אתחבר כאן   מר דודי אלון:

קודם כל, לפני הישיבה שהייתה כאן עכשיו, היום כרגע, הייתה כאן ישיבה משותפת, לראשונה, של  

דבר   כבר  שזה  מכובדת,  מאוד  מאוד  נוכחות  עם  ביחד,  החקלאית  והוועדה  הסביבה  איכות  ועדת 

 משמח על העבודה המשותפת. 

 

 אפשר להגיד מה הם החליטו פה אחד.    גב' דנה אדמון: 

 

 אם אתה רוצה, אני יכול להגיד את זה.     מר אמיר פלג:

 

אני אשאיר לכם להגיד את ה... מי שהוביל וניהל את הישיבה. באמת,     מר דודי אלון:

להגיד שבחלוקות שלי יכול  אני  עם   גם  פגישות  גם  יש הרבה מאמצים,  בשבועות האחרונים, באמת 

התייר החקלאות,  בתחום  נוספים  וגובים  הרבה  פקידים  ושיש  ממשלה,  שיש  מרגישים  הסביבה,  ות, 
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 דברים לקדם ולעבוד על כל התחומים, ובאמת מקום טוב והרגשה טובה שיש עם מי לעבוד. 

גורמים  מיני  כל  חדשנות,  של  חקלאים,  ארגוני  של  במרחב,  כאן  שקורים  סיורים  מעט  לא  גם  יש 

 שבאים ככה לחזק את הקשרים פה, ואלה הדברים כרגע. 

 

 אפשר רגע, ניר, לעדכן על משהו קצר?     ר פלג:מר אמי

 

 בטח.    מר ניר ים:

 

הוועדה     מר אמיר פלג: של  משותפת  ישיבה  עכשיו  פה  הסתיימה  אמר,  שדודי  כמו 

ו להביא  -החקלאית,  הייתה  הישיבה  מטרת  מלאה.  כמעט  הייתה  הנוכחות  הסביבה.  איכות  ועדת 

לפ במליאה  לדיון  בהמשך  למליאה,  החלטה  פתוחים. הצעת  שטחים  ניקוי  בנושא  שבועיים,  ני 

מיליון ₪ בבסיס תקציב   3לשמחתי, שתי הוועדות פה אחד החליטו להביא  הצעת החלטה של הוספת  

המלצה למליאה, להצביע עליה, לצורך ניקוי פסולת חקלאית במועצה   , לצורך21-22המועצה, לשנת  

החברים, אני מבקש שזה יעלה כבר מחר  האזורית אשכול. אני יכול להפיץ את הצעת ההחלטה לכל  

 בהנהלה, על מנת שנוכל לדון בזה במליאה בעוד שבוע. תודה רבה.  

 

נוסף,     מר ניר ים: משהו  יש  למישהו  לסעיפים אוקיי.  צוללים  שאנחנו  לפני 

אותם אגפים שלא הספקנו    2022שבתוכנית מבחינת הסעיף המרכזי, כמובן תוכניות העבודה לשנת  

 בפעם הקודמת. לפני זה, ברשותכם, יש שני סעיפים קטנים. לשמוע אותם 

 

 ועדים מקומיים . 2

 

קטן     מר ניר ים: סמכויות  40עמוד    –  1סעיף  להאצלת  בקשה  לקיבוץ ,  ותקציב 

 ₪. יש למישהו משהו להגיד בעניין הזה?    434,150רעים. קיבוץ רעים מבקש לאשר תקציב של 

 

 אפשר לחזור, ניר?     גב' דנה אדמון: 
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 לחזור על מה?    מר ניר ים:

 

 על מה שאמרת, כי אני לא באיפוס.    גב' דנה אדמון: 

 

סעיפים     מר ניר ים: שני  לנו  יש  המרכזים,  לסעיף  ניגשים  שאנחנו  שלפני  אמרתי 

שמבקש   רעים,  קיבוץ  מקומי  לוועד  ותקציב  סמכויות  והאצלת  אישור  זה  הראשון  יחסית.  קטנים 

 למישהו יש משהו להגיד בעניין? כן? ₪. אם  434,150תקציב של 

 

מפורטים   40. בעמוד  40אלא דווקא על עמוד    זה לא על קיבוץ רעים,  מר תמיר בוקובזה: 

ליישובים  פנייה  שתתבצע  מבקש  אני  נובמבר,  בסוף  אנחנו  עכשיו,  עד  תקציב  שהגישו  היישובים  כל 

במאי וביוני, כמו  22התקציב של שיעמדו בכללים, ויגישו את התקציבים שלהם במועד, ולא נקבל את 

 . 21 -שקרה ב

 

 שכל נציג יפנה לוועד שלו, זה תפקידנו.    מר דני ברזילי: 

 

לשבועיים,    מר ניר ים: אחת  של  גודל  שסדר  אציין  אני  התראה,    אז  מקבלים 

 ואנחנו גם מדברים איתם.  

 

 עד מתי הם מתבקשים להגיש?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עד אוקטובר. זאת אומרת, אנחנו כבר למעשה בחריגת זמן.    מר ניר ים:

 

 אנחנו בחריגה, זה אומר שצו המיסים לא תקף, רק שתדעו.    גב' נעמי סלע:

 

 סליחה?    מר ניר ים:
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גם     גב' נעמי סלע: והלאה, לא תקף.  פי חוק, צו המיסים, מאוקטובר  זה אומר שעל 

 אם אנחנו מאשרים את זה פה. רק שתדעו.  

 

 לא נכנסתי לפינה הזאת,     מר ניר ים:

 

 אבל רק שתדעו שזה מה שזה אומר.    גב' נעמי סלע:

 

 בואו לא נכנס לזה כרגע,     מר ניר ים:

 

יכול     גב' נעמי סלע: הוא  תקף,  לא  הוא  שלו,  בתקציב  חורג  יישוב  שאם  אומר  זה 

ל  הוא  שעברה,  משנה  יותר  שקל  שעברה.  לשנה  לשקל  שקל  דומה  רק  מה  להיות  זה  לבקש.  יכול  א 

 שהוא אומר. 

 

 אם הוא לא הגיש בזמן.     גב' תמי בר מאיר: 

 

 אם הוא לא הגיש בזמן, כמובן.   גב' נעמי סלע:

 

 כל היישובים פה לא הגישו בזמן.   הם לא הגישו,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הממשלה הגישה תקציב אחרי שנתיים וחצי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ה הכול. ז   גב' נעמי סלע:

 

משהו    מר ניר ים: יש  ברשותכם.  רעים,  קיבוץ  של  בנושא  נתמקד  בואו  בסדר, 

 להגיד על העניין? 
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 כן...    גב' נעמי סלע:

 

אז שמענו את זה, אז הם לא הוציאו צו מיסים. האם אנחנו מאשרים?     מר ניר ים:

היד.   את  שירים  בבקשה  שבעד,  יש    18מי  נמנעים,  אין  נמנעים?  יש  שניים  בעד,  יש  אחת,  נמנעת 

 נמנעים,  

 

 אני נמנע, אני בניגוד עניינים.     דובר:

 

 בעד, שניים נמנעים, יש מתנגדים? אין מתנגדים, תודה.   18אוקיי.    מר ניר ים:

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    2בעד,    18:  לאשר  וההאצלת  נמנעים(  לקיבוץ  הסמכויות  תקציב 

 ₪  434,150בסך  רעים

 

 נמר הנגב. –חוזה קבלן  הגדלת. 3

 

 לגבי הסעיף שנקרא נמר הנגב, שעלה בפעם הקודמת,    מר ניר ים:

 

 מכשילים את ועדת מכרזים שחור על גבי לבן, זה מה שעושים.    גב' נעמי סלע:

 

 עלה נמר הנגב, נדחה.     מר ניר ים:

 

 זה סתם לזרוק הערות.דברי בזמן.     דובר:

 

 בזמן. זה בדיוק בזמן, ואני אגיד את זה,   זה בדיוק   גב' נעמי סלע:
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 את רוצה להגיב?      מר אמיר פלג:

 

 אני אגיב, ברגע שהוא יסיים להציג.    גב' נעמי סלע:

 

הסעיף הגיע שוב, עם הסבר שאני מתנצל, לקח לנו זמן לעשות אותו,    מר ניר ים:

עליו ואחר כך נחליט להגיד מה גם היועצים המשפטיים, גם אגף הנדסה. אבל ברשותכם, אני אעבור  

 . 36שנרצה להגיד, ולהחליט מה שנרצה להחליט. אני בעמוד 

 

 בשני.   36יש שני עמודים  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 השני, לא  הראון.   36? 36יש שני עמודים    מר ניר ים:

 

  ב'.  36 : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

יצא   מר ניר ים: שהמועצה  פה  מסופר  בישיבה,  ככה,  ופיתוח  פרסום  למכרז  ה 

מיליון ₪ שאושר, מקורות המימון היו משרד    4באולפנה ובכבישים בנווה. יצאנו למכרז בהיקף של  

 ₪. 3,616,000השיכון ומשרד החינוך. מי שזכה בקבלן היה רון ג.י. הנדסה, בהיקף של 

על   החינוך  ממשרד  הודיעו  זוכה,  קבלן  על  ההחלטה  בלאחר  משמעותי  מול קיצוץ  פעלנו  תקציב. 

משפטיים   יועצים  בעזרת  הזו.  להצעה  סירב  והוא  התקציב,  פי  על  קטן,  בהיקף  עבודה  לבצע  הקבלן 

 ביטלנו את המכרז, בהסכמתו של הקבלן.  

 

 בלי פיצויים, נכון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

בלי. יצאנו למכרז נוסף, בהיקף כספי שהתבסס על התקציב משלושת    מר ניר ים:

התקציביים, ומי שזכה בו זו חברת נמר הנגב. הצעת הקבלן הזוכה הייתה נמוכה מהאומדן המקורות  

 אלף ₪. 92 -אלף ₪, ונמוכה מהקבלן המציע הבא אחריו ב  180 -ב



 אזורית אשכול מועצה 
 22.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 14 
 

ולמועצה,  ליישוב  למועצה,  ואפשר  החינוך,  ממשרד  התקציב  גדל  הבא,  בשלב  לביצוע.  ניגשנו  ככה 

רידת ההקצבות, ומכאן היו הנחות. ההנחה היא שקיימת  לכלול חלק מהעבודות שנגזרו מהמכרז עם י

 סבירות שיציאה למכרז חדש,

 

 , 9רגע, לפני הנחות, בסעיף הזה של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

אני מבקש הסבר כי לא הצלחתי להבין אותו. אני קורא אותו עוד פעם    מר תמיר בוקובזה: 

 ועוד פעם, לא הצלחתי להבין. 

 

מיליון    ניר ים: מר בהיקף של ארבעה  היה  אני אומר, המכרז הראשון שיצא,  אז 

₪, שכלל סט של עבודות פיתוח, אוקיי? והסט הזה, נגזר ממנו לאור התקציב החדש שהוצע לנו, הוא  

 .50%ירד משמעותית, ירד בסדר גודל של 

 

 אז ירדו פרויקטים?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 דו פרויקטים,  ואז יר   מר ניר ים:

 

 ומחזירים עכשיו את אותם פרויקטים?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ואז מחזירים חלק מהם.     מר ניר ים:

 

 לא חדשים אבל,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא.    מר ניר ים:
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 כאלה שהיו במכרז המקורי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כן. אין שום פרויקט חדש שנכנס בתוך   חלק שנגזר מהמכרז המקורי,   מר ניר ים:

 הסיפור, רק אותם קטעים שאפשר היה לחתוך אותם, בהיעדר תקציב, אלה חלקם חוזרים לביצוע.  

 

 זאת אומרת, זה מכרז שאושר, הוקטן, וחוזר למקור.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא למקור,    מר ניר ים:

 

 כמעט.    מר גדי ירקוני: 

 

 כמעט למקור. : בן יעקברוויטל דג'אווי 

 

מה      מר ניר ים: ובין  המקור  בין  הדרך,  באמצע  איפשהו  חוזר  כמעט,  לא  אפילו 

 שאושר כרגע, ההרשאות שקיימות כרגע. אז זה הסיפור. מכאן הנחות,  

 

 לא, שוב גדי...  מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנייה, אני אתן לך לדבר.     מר ניר ים:

 

בע  מר תמיר בוקובזה:  אין  סעיף  לא,  את  ההנחות,  לפני  עם  9יה,  הסיפור  את  הבנתי   ,

 ההגדלה וההקטנה והשינויים, 

 

 כן?    מר ניר ים:
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עליו    9סעיף    מר תמיר בוקובזה:  ודילגנו  אותו  שהקראת  משהו,  לאחר   –אומר  כעת, 

באולפנה  מהעבודה  חלק  לכלול  למועצה  אפשר  השיכון  במשרד  גדל,  החינוך  ממשרד  שהתקציב 

לנצל את העובדה שהקבלן בשטח. אני חייב הסבר מה  והישיבה במסג רת תשתיות היישוב, החלטנו 

הקשר למשרד השיכון, החינוך, מי העביר כסף לאן, ומה זה העבודה הזאת? באיזה סכומים? על מה  

 מדובר פה? 

 

 אני חושבת,  חבר'ה,  גב' כבי שקולניק: 

 

 למה חייבים, אני רוצה להגיד משהו,   מר גדי ירקוני: 

 

לרדת    ב' כבי שקולניק: ג צריך  שלא  חושבת  אני  אבל  לכם,  אענה  כזה  אני  לפירוט 

פרויקטים   משלושה  מורכב  הזה  הפרויקט  אענה.  אני  אבל  של   –במליאה,  תשתיות  פיתוח  אולפנה, 

נווה, של הרחוב   ופיתוח תשתיות של היישוב  או    24האולפנה, פיתוח תשתיות של הישיבה,  יחידות, 

 וכרת בדיוק את השם.  משהו כזה, אני לא ז

אנחנו אמורים לקבל, עוד   –הקטנה, אחד    –לאחרונה, כאילו אחרי שכל הסיפור פה של שבי, הגדלה  

לא קיבלנו, אבל אנחנו אמורים לקבל הגדלה לאולפנה ולישיבה בגין התשתיות, בגין... אמורים לקבל  

 תוספת לתקציב שלהם. 

ממומן  מהפרויקט  חלק  עניין,  על  שכתוב  י  מה  העל  של  היישוב,  של  הקטע  השיכון,  משרד    24-די 

 נחלות, יחידות, לא יודעת, ממומן חלקו על ידי משרד השיכון, וחלקו על ידי היישוב. 

נפח   נותן איזשהו אחוז מתוך העבודה. אז בשביל להרחיב את  מה שקרה, שבשביל... משרד השיכון 

עשו מול האולפנה ומול הישיבה.  ההשתתפות של משרד השיכון, הוא החליט להכיר גם בכבישים שנ

אנחנו באופן חד חד ערכי, חד משמעי, לא מגישים את אותה חשבונית לשני מקומות, כל מקום מקבל  

של   ביצוע  של  גבוה  יותר  באחוז  להשתתף  שנוכל  בשביל  השיכון,  משרד  אבל  שלו,  החשבונית  את 

והישיבה, האולפנה  מול  שנעשו  הכבישים  את  גם  לקבל  הסכים  של   הפרויקט,  מההשתתפות  כחלק 

 היישוב. 
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 מישהו מבין? תביאי לי רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה הנושא.   גב' כבי שקולניק: 

 

שאני     מר גדי ירקוני:  יודע  אני  הזה,  בדיון  להתערב  חייב  אני  רגע.  לי  תביאי  סליחה, 

אנשים   חמישה  איזה  לסמוך...  –ארגיז  יכולה  לא  שהמליאה  חושבים  באמת  אתם  אני,    חבר'ה, 

 תאמינו לי, לא מכיר את הפרטים. 

אני גם לא מתכוון להכיר את הפרטים, מכיוון שאם הייתי רוצה להכיר את הפרטים, סימן שאני לא  

נותן את החתימה מתחתם. אם אני ראש מועצה, אלך ואחדור,   סומך על האנשים שלי, שאני בסוף 

בר'ה, כנראה שהחבר'ה בהנדסה הגיעו  בגלל שהח  47%ואתם אנשי מליאה, לכל תב"ר, ולמה הגדילו  

 למסקנה שזה הדבר הכי נכון לפרויקט הזה. 

עכשיו, אם חושבים, אני יודע, אני אתן לך. אם חושבים, ופה זו המליאה, שיש פה איזה חשש לעבודה  

לא תקינה מבחינת מרמה, למשהו שהאנשים האלה לא מבינים מה שהם עושים, השאלות האלה היו  

נכון שהם יישארו  נכונות. ואז בוא ו, תגידו לי את זה, ואז אני אלך, אני אבדוק עם האנשים האלה, 

 בתפקיד, או לא. 

אבל אנחנו, בתור מליאה, אני בתור ראש מועצה, יש לי אנשים שממלאים את תפקידם, הם באו עם  

אני לא  גדי, אפילו לא באו אליי, באו למנכ"ל. אותי זה באמת,    –המלצה חד משמעית אליי, ואמרו לי  

פה   יש  פה קבלן בשטח,  יש  זמנים,  פה קיצור  יש  אליי.  היו באים    1001מתעסק במכרזים, אבל אם 

צריכה  שמליאה  מה  זה  זה?  עם  מתעסקים  אנחנו  מה  למכרז.  נלך  שלא  שכדאי  סעיפים,  כנראה 

 להתעסק? אני לא מתרגז.  

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

אנ   מר גדי ירקוני:  שלא.  לך  נשבע  לא,  אני לא,  כאילו  נראה  הזה  שהטון  ידעתי  י 

יודעים,  אתם  לנו,  היה  באמת,  זה,  את  להגיד  לא  ניסיתי  חושב,  אני  שלא.  אמרתי  זה  בגלל  מתרגז, 

לי   אמרו  מקדימה  שבאמת,    –ישיבה  חושב  אני  להתאפק,  יכולתי  לא  האלה.  הדברים  את  תגיד  אל 
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 אוד, אבל מה?  חבר'ה, תנו לזה לשאול, מה זה ה... אני, תמיר, מעריך אותך מ

 

 תשחררו.     דוברת:

 

 אתה יודע, אני אפילו לא הבנתי את ההסבר של כבי, לא הקשבתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה רוצה תשובה לזה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, תיכף אני אתן לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה שאתה אמרת, בכלל לא עניינית, שאלת למה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

לאנשים     גדי ירקוני: מר  אני חושב שאם חברי המליאה מאמינים  לסיים.  לי  תן  אבל 

 שעובדים בשטח ולהנהלה, מה שאמרתי בהתחלה,  

 

 סליחה רגע, אז למה אנחנו חותמים על התב"רים בכלל?   מר אלי שמעיה: 

 

 אני אגיד לך למה, אני אסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

 חותמת גומי,   מר אלי שמעיה: 

 

 לא, אני אסביר אני אסביר, רגע, תורי.    גדי ירקוני:  מר

 

 אנחנו חותמת גומי.    מר אלי שמעיה: 

 

רק תשימו לב שמצביעים, אז יש אותי, ואת רוויטל, ואת תמיר, ואת     גב' דנה אדמון: 
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 אלי... לנהל זכות דיבור.  

 

ים לדבר עד אני לא מחלק רשות דיבור. אפילו אני למדתי לתת לאנש   מר גדי ירקוני: 

 תביא לי גם מים.תראו, נשבע לכם.  היה לי קשה,והסוף. 

לבין  הדברים,  לתוך  פנימה  להיכנס  בין  הבדל  יש  אנחנו,  אבל  גומי,  חותמת  לא  שאנחנו  חושב  אני 

 שים שזו עבודתם ואני סומך עליהם, תודה. יש אנ –להגיד 

 

 דנה?   מר ניר ים:

 

, אני סומך על אנשים בשטח  –ה אומר כרגע  קודם כל, גדי, מה שאת   גב' דנה אדמון: 

  –למליאה אין שום משמעות. זה מה שאני שמעתי מהדברים שלך, תקן אותי אם אני טועה, אמרת  

אנחנו לא צריכים להתעסק בזה, האנשים בשטח יודעים טוב מאוד מה הם עושים, ואם אמרו לי שזה  

 מה שצריך, אז זה מה שאני עושה.

'לאור האמור, מאחר    –דעתו של היועץ המשפטי של המועצה שלנו שאומר    אני מקריאה לך את חוות

אזי   הנוספת,  ההגדלה  ולאחר  הקבלן,  עם  ההתקשרות  בגין  המועצה  של  הכוללת  ההוצאות  והגדלת 

ללא מכרז, אם   2.3המועצה תוכל להתקשר עם הקבלן לצורך העבודות הנוספות המפורטות בסעיף  

ובעת כי עריכת מכרז לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, לא תביא  תתקבל ההחלטה במליאת המועצה, הק

 תועלת למועצה'.  

אני   יביא תועלת למועצה,  לא  פה, בשביל שאני אהיה משוכנעת שהמכרז  צריכה להתקבל  ההחלטה 

צריכה ללמוד את הנתונים, ואני צריכה ללמוד אותם מבעוד מועד. והדיון הזה לא היה מתקיים פה,  

מגיע היו  החומרים  איך  אם  ויודעים  לפה,  בדרך  כבר  משתכנעים  והיינו  מסודרת,  בצורה  אלינו  ים 

 להצביע.

ברגע שרצו להכניס את זה, זה נכנס כסעיף מפתיע ואף אחד לא ידע עליו.  –הם לא הגיעו, ב'  –אבל א' 

ההתנהלות הזאת, זו התנהלות שגוררת אותנו למקומות האלה, למקומות שאנחנו לא רוצים להיות  

לא   לא  בהם,  אז  היינו משוכנעים,  ואם  הכול בסדר,  ואם  זה תקין,  ולא אנחנו. מבחינתנו, אם  אתה 

 היינו מנהלים את הדיון הזה. וכן, אנחנו בודקים, כי זאת החובה שלנו.  
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ואם, אני אשלח לך עוד הערב, מבטיחה, דיון כזה שהיה במועצה אחרת, ואיזו התפלפלות של היועץ 

 ה, כי זה המצב. זה מה שצריך להתנהל,  המשפטי, ואיזה דיון רחב שהי

 

 זה התפקיד שלנו.      מר אמיר פלג:

 

אז     גב' דנה אדמון:  בסדר,  שזה  משוכנעים  אנחנו  אם  כמליאה.  שלנו  התפקיד  וזה 

, 47%-בסדר. אנחנו לא מדברים על עבודה שוטפת, מדובר פה על משהו שהוא חריג ועלה בלמעלה מ

 לוודא את הדברים האלה. זה חריג. והתפקיד שלנו הוא גם 

 

 אני חיכיתי, היא שאלה אותי רק שאלה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אתה תענה אחר כך על כל השאלות. רוויטל?     מר ניר ים:

 

 אין לי מה להוסיף.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תסמכו עלינו, אנחנו עכשיו, אחרי המליאה   –גדי, כשאתה בא ואומר    מר תמיר בוקובזה: 

בואו תאשרו את זה, בלי   –שמופיע פה, שאמר    38-הקודמת, כשהסעיף הזה היה עם דף בכלל, פחות מ

 אם המליאה שוכנעה שההגדלה לא תביא תועלת.  –נתונים, בלי שום דבר, כשהחוק אומר 

איך אנחנו משתכנעים בדיוק? על סמך זה שמישהו הביא חוות דעת שלא אומרת אפילו מה העבודה? 

באגורות, מישהו הביא פה מספר עם אגורות    624,678.77הגדלה של  יודעים מה האומדן,  אנחנו לא  

בסוף, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה מדובר, אנחנו לא יודעים מה ההגדלה הזאת, מה העבודות האלה,  

 מאיפה החישוב הזה. 

ל הנוספת,  להגדלה  אומדן  עשה  ואמר    600-מישהו  אומדן  עשה  מישהו  הזאת,   ₪ מתחת    זה  –אלף 

הוא   פה  האומדן  אולי  האומדן,  מעל  זה  ה  600לאומדן,  את  זורק  והקבלן   ₪ מכיר    47-אלף  הוא  כי 

 בדיוק את החוק, ויודע מה לעשות? 

אני לא מזלזל לרגע, ולא חושב שמישהו במועצה עושה את זה בכוונה, אוקיי? או שמישהו עכשיו פה  
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בשבוע שעבר? ואיפה הם היום, כשגם היום    מועל באמון של המליאה. אבל איפה הנתונים האלה היו

 הם חסרים?

על   ושנדע שהכול עובר    –אז כשמדברים על אמון, מדברים  כיווני, כדי שנסמוך  דו  זה  בואו תסמכו, 

להופיע   צריכים  היו  לחומרים האלה, הם  צריכים להתחנן  לא  פתוח. אנחנו  להיות  צריך  הכול  חלק, 

הסעיף הזה במליאה הקודמת, דחינו את הדיון בו. הכול    כבר במליאה הקודמת, לא אחרי שדחינו את

 היה צריך להיות מההתחלה, ככה הדברים צריכים לעבוד, כדי שהדברים יעבדו כמו שאתה רוצה.  

 

  טוב. אני רוצה לסכם את הדיון.   מר ניר ים:

 

 לא, אני ביקשתי רגע, ביקשו עוד, היו עוד.     מר גדי ירקוני: 

 

 אלי רוצה לדבר...   : עקברוויטל דג'אווי בן י

 

 אלי ביקש קודם.      מר גדי ירקוני: 

 

 אלי, בבקשה.    מר ניר ים:

 

טוב, אני פשוט לא מקבל את העניין הזה. אני לא אומר שכל דבר צריך   מר אלי שמעיה: 

לחקור אותו ולבדוק אותו, וכל תב"ר לפתוח אותו מההתחלה ולטחון. אבל אם יש סעיף מסוים, נושא  

שמישהו מעלה אותו, אז צריך לקבל אותו ברצינות ולנסות, לפחות להסביר בצורה, לא יודע   מסוים,

 כשאנחנו פה, הכול טוב ויפה. –מה, את הנושא הזה. ולא להגיד 

נכון, אף אחד לא מזלזל בכל עובדי המועצה, בכל בעלי האחריות, ואלה שקיבלו את ההחלטות. אבל  

אתה    –שהו, יענו עליה ברצינות, וקצת בכובד ראש, ולא להגיד  אם מישהו, יש לו ספק או שאלה או מ

 יודע מה? אתם לא קובעים. 

וככה נעשה. כי זה פוגע בדברים אחרים, שאתה נותן בהם,    -בקיצור, במילים פשוטות, אנחנו החלטנו  

 ואתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון. עם כל הכבוד, כל אחד יכול לטעות. 
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שיהיה ברור שלא אמרתי שזו לא הסמכות שלכם. אמרתי, שאני בתור    מר גדי ירקוני: 

דורש את זה. כנראה כל אחד רואה את התפקיד קצת אחרת, וזה חבר מליאה, אם הייתי, לא הייתי  

זה   ואני אומר לך, שזה שזה בנקודות, או לא,  בסדר. כל אחד גם קובע לו את הקווים קצת אחרת. 

ע איך זה אצלי, ואני אפילו לא הלכתי לברר. בגלל שאני, אומר בטח יצא ככה מהמחשבים, אתה יוד

עוד פעם, אני מאמין שהאנשים שמתחתיי פה, וגם במקומות אחרים, אם אני לא סומך עליהם,   לך 

 אז אני נותן בהם אמון.   –אני משחרר אותם, וברגע שאני נותן בהם אמון 

אם זו חובתך, לפי מה שאני? לא. אתה  וזו זכותך המלאה לעשות מה שאתה עושה. אתה שואל אותי  

כן, בסדר. ודנה'לה, אני אומר לך, עובדה שגם אחרי שהגיעו הרבה, את צודקת ואמרתי בשבוע שעבר  

יכול גם לא הייתי דורש את הפרטים,  –לא ידעתי, ב'  –לא הגיעו הפרטים מפני שאני, את יודעת, א'  –

 בסדר. –הייתי אומר גדי רוצים,  –להיות, בגלל שאם היו אומרים לי 

אני חושב שכנראה לכל הפרטים שיש, אפשר עוד לבקש עוד פרטים. וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל    –ג'  

השאלה היא מה אנחנו רוצים, לא לבזבז את הזמן, אלא למה אנחנו רוצים להיות פה, באיזה דברים 

 יותר חשובים?  

 

 ניר,    מר אמיר פלג:

 

 צה לנסות לסכם את הדיון, ולהגיד ש... שנייה, אני רו   מר ניר ים:

 

 רק מילה אחת.      מר אמיר פלג:

 

 אני אתן לך אחריי.     מר ניר ים:

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

 זה יהיה פרומו למה שאתה רוצה להגיד.     מר ניר ים:
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 יהיה לך עוד מה להגיד, כנראה.    מר גדי ירקוני: 

 

בהם כל מי שאומר משהו, מסתבר שהוא צודק,  יש בעיה עם דיונים ש   מר ניר ים:

 גם עניינית, וגם בטח מנקודת מבטו. אז זה דיון אחד מהסוג הזה, כולם צודקים. 

הן  כשהאפשרויות  בבוקר,  מחר  עושים  מה  עכשיו  לראות  צריך  צודקים,  להיות  גמרו  שכולם  אחרי 

עם    –שתיים   וללכת  פה,  שכתוב  מה  את  להבין  לנסות  זה,  את  לקבל  את  אחת,  ולהמשיך  ההמלצה 

 הפרויקט בדרך הזו.  

אז זה הולך למבחן נוסף, שאחריו אפשר יהיה להעריך  האפשרות השנייה, כמובן, אם זה לא מתקבל,  

 אם ההחלטה שהתקבלה פה היא נכונה או לא. אז זה המצב, 

 

 זה לא שתי האפשרויות היחידות,   מר איתן אהרון: 

 

 אלה,    מר ניר ים:

 

יש עוד אפשרות, שנקבל אולי חומרים, שנוכל, שיכולנו במהלך השבוע   מר איתן אהרון: 

 אתה צודק.   –ללמוד את זה ולבוא ולהגיד לך 

 

 בסדר, בוא.    מר ניר ים:

 

 פה לא תבוא תועלת ממכרז. זאת עוד אופציה.   מר איתן אהרון: 

 

של     מר ניר ים: הזה,  שבהקשר  חושב  אני  כי  שלך,  לצדק  מתחבר  לא  אני  פה 

רויקט הזה, עם החומרים שהעברנו עכשיו, אנחנו חושבים שזה מספיק. זאת אומרת, אין פה עוד  הפ

בערך   המחשב  על  אצלי  יש  אגב,  סעיפים   15מה...  באיזה  בדיוק  שמראה  כמויות,  כתב  של  עמודים 

 אנחנו מוסיפים עכשיו, שהיו בהתחלה, שירדו אחר כך, שנוספו עכשיו. בואו נגיד שבכתב הכמויות,  
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 אתה ראית את זה? אתה משוכנע שזה...?    ב' דנה אדמון: ג

 

 אני ראיתי את זה, אני משוכנע.    מר ניר ים:

 

 לא, אני שואלת. זה עוד סוג של חוות דעת.     גב' דנה אדמון: 

 

 אבל,    מר ניר ים:

 

 הנייר הזה, סליחה שנייה ניר, הנייר הזה שכרגע יש פה, הוא מספק?      מר אמיר פלג:

 

אוקיי, אז תקשיבו, אין פה עניין לויכוח. יש פה כל אחד ובאמת, כמו     ניר ים: מר

בסדר. מי    –שהוא רואה את הדברים. מי שחושב שאפשר לסמוך על זה ועל ההסבר שניתן, יבוא ויגיד  

 שחושב שלא, יבוא ויגיד שלא. 

בע נתקל  אנחנו  שבה  הבעייתיות  את  עורר  אצלי,  לפחות  הזה,  הדיון  ספק,  עם  ללא  כשנבוא  תיד, 

אחרת.   קצת  עליהן  להתארגן  באמת  וכדאי  כאלה,  גודל  בסדרי  למד הגדלות  משהו,  ילמד  אחד  כל 

 משהו מהדיון הזה. אז אחרי אמיר, ברשותכם, פשוט ניגש להצבעה, נחתוך את זה לכאן או לכאן. 

 

 יש לי עוד שאלה טכנית. שאלה טכנית, בבקשה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    ם:מר ניר י

 

לעבור  : רוויטל דג'אווי בן יעקב צריך  הוא  חדש,  ביניים  מכרז  איזשהו  ונוצר  היות  בעצם, 

 בוועדת מכרזים שוב?  

 

 לא, כל הקטע של זה,      מר אמיר פלג:
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 לא, זה עוקף למעשה,     מר ניר ים:

 

 לא אם הוא עבר, אם צריך.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא.     מר אמיר פלג:

 

 לא צריך?  : וויטל דג'אווי בן יעקבר

 

 זה העניין.     מר אמיר פלג:

 

 זה חוסך את הזמן.     מר גדי ירקוני: 

 

פה    מר איתן אהרון:  זה  אם תשתכנעי שזה לא מביא תועלת המכרז, אז מאשרים את 

 ל... 

 

 בואו ניתן לאמיר וניסגר, זה לא הסעיף הזה...     מר ניר ים:

 

 זה לא הצורך במכרז חדש, זה שהוועדה... שזה כשר.   : ברוויטל דג'אווי בן יעק

 

גדי, אני מבין    –המיקרופון לא עובד, אז אני אנסה לדבר בקול רם. א'      מר אמיר פלג:

מה שאתה אומר, וגם לי יש הרבה אמון וכו' וכו'. אבל התפקיד שלנו, שמוגדר לנו, ואני לא אשכח את  

ת שומרי סף, זה לשאול את השאלות, זה לא לפחד לשאול  ההדרכה הראשונה במשרד הפנים, זה להיו

 את השאלות, כי זה התפקיד שלנו. בשביל זה נבחרנו, בין היתר. זה א'.  

אליך   פנו  ניר,  היתר,  בין  אבל  חומרים,  יותר  לקבל  אפשר  שהיה  מסכים  אני  החומרים,  בנושא 

,  36ואז אני רואה את דף  שהחומרים האלה ישלחו אלינו מראש. כי כשאני מגיע לתחילת המליאה,  
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ואז אני   ואני רואה שחוות הדעת של חיימסון שונתה, חוות דעת אחרת.  זה,  שלא ראיתי אותו לפני 

 פעם ראשונה נתקל בזה עכשיו, ואני אמור להתחיל להסיק מסקנות, זה לא הגיוני.

אליכם הוא עכשיו, אני יודע שפנו אליכם וביקשו לקבל את החומר מראש. אני רואה שהמכתב משבי  

 שעות, אי אפשר היה את המכתב הזה להעביר אלינו? שנוכל לראות את זה?  24-מלפני יותר מ

 

 .  18.11-גם חוות הדעת מה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 וחוות הדעת החדשה? זהו, זה הכול.     מר אמיר פלג:

 

טוב נחנו צריכים להתייחס, לאוקיי, חברים, אלו כרגע התנאים, לזה א   מר ניר ים:

ולרע, כל אחד עם דעתו, זה בסדר גמור. אז ברשותכם, הכול נאמר, ניגש להצבעה. מי בעד לאשר את 

 ההגדלה? בבקשה ירים את היד.

 

 ניר, דילגת על רותם בספירה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 . 16   מר ניר ים:

 

 לא, ספרת אותו, למה את אומרת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

, מי 15יי, נרים עוד פעם את היד, לא קרה כלום. מי בעד לאשר?  אוק   מר ניר ים:

 נמנע? רק שירים את היד. אין נמנעים? 

 

 יש!     מר אמיר פלג:

 

ב   מר ניר ים: נגד?  מי  נמנעים.  שני  מזל,  מרימים,  לא  אתם  ירים  סילביה,  בקשה 

 בעד, שני נמנעים, שבעה נגד, תודה רבה.  15. 7 –את היד 
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 נמר הנגב. –הגדלת חוזה קבלן נגד( לאשר את  7נמנעים,  2בעד,  15ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 

חשוב לי להבין למה    טוב, אמנם ההחלטה התקבלה, אבל אני באמת   גב' דנה אדמון: 

   זה לא נשלח לפני?

 

 לא, לא, זו שאלה עניינית.     מר גדי ירקוני: 

 

 זו שאלה עניינית,     גב' דנה אדמון: 

 

 אמרתי עניינית, לא אמרתי לא עניינית.   -לא    וני: מר גדי ירק

 

אני אומרת, אם אנחנו מדברים על אמון, ואם השיח פה הוא על אמון,    גב' דנה אדמון: 

 אז הדברים האלה פוגעים באמון, כי ביקשנו...  

 

זה    מר דני ברזילי:  בזמן,  חומר  במשלוח  התנגדויות  לעצמכם  שתחסכו  להיות  יכול 

 הכול. 

 

 בסדר. אני מקבל את זה.     ניר ים:מר 

 

בפעם     מר דודי אלון: עצמו  את  יכין  והוא  מזה,  הלקחים  את  הפיק  שהוא  אמר  ניר 

 הבאה יותר טוב.   

 

 אמרתי בצורה מאוד ברורה שלמדנו, כולנו למדנו מזה.    מר ניר ים:

 

 אני יכולתי להצביע בעד, אם הייתי מספיקה לקרוא את זה.    גב' דנה אדמון: 
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 בסדר, נו, חברים, לא קרה כלום.    מר ניר ים:

 

 עברנו לסעיף הבא. שמנו מעט סעיפים, חשבנו נלך מוקדם.    מר גדי ירקוני: 

 

 דקלה מוכנה? בבקשה.     מר ניר ים:

 

 נולדה מוכנה.     גב' דנה אדמון: 

 

 2022הצגת תוכניות העבודה לשנת . 4

 

תוכ   גב' דקלה קצוני:  להזכירכם,  טוב,  נשארו  ערב  ניות העבודה התחלנו בשבוע שעבר, 

עליהם.   לעבור  הקהילתי  והמרכז  מועצה,  אגפי  שני  שלושה...  תשומת לנו  את  להסב  רוצה  רק  אני 

 ...  ליבכם, שחלק מחברי ועדת חינוך פנו לאבי בתפר בין הישיבה הקודמת

 

סת   גב' מזל ערוסי: סתם,  בחבורה.  לשבת  לי  נוח  לא  כיסא,  שם  לי  שימו  ם,  דודי, 

 אמרתי. אני פשוט רוצה להיות... 

 

 חשבתי שאת רוצה ליידי.      מר גדי ירקוני: 

 

חלק   גב' דקלה קצוני:  השבוע,  של  לישיבה  שעבר,  השבוע  של  הישיבה  בין  אז  טוב, 

 מחברי הוועדה,  

 

 לא...    גב' מזל ערוסי:

 

 מזל!   גב' דקלה קצוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 29 
 

 

 לא, אני...    גב' מזל ערוסי:

 

 מה שיש לנו ביד לא מעודכן?    ן: גב' דנה אדמו

 

לא, לא, מה שיש לכם ביד מעודכן, אני רק מעדכנת מה יש לכם ביד   גב' דקלה קצוני: 

מעודכן. אז בתפר בין השבוע שעבר להשבוע, חלק מוועדת החינוך הספיקו לקרוא את התוכניות של  

האחו בקובץ  ולכן,  כבר.  לעדכונים  לאבי  בקשות  והעבירו  החינוך,  של ועדת  הארוך  לכם,  שיש  ד 

לסוף  לחוברת,  נוספים  עמודים  שני  לכם  ושודכו  מעודכנת,  לא  החינוך  אגף  של  התוכנית  ההתחלה, 

 החוברת, 

 

 . 4   מר ניר ים:

 

חברי   גב' דקלה קצוני:  ברשותכם,  אנחנו  מעודכנת.  חינוך  תוכנית  של  סליחה,  ארבעה, 

לז חוברו  רק  מחדש,  הודפס  לא  זה  הסביבה,  איכות  ועדת ועדת  ברשותכם,  נתחיל,  ואנחנו  דפים.  ה 

 איכות הסביבה מצרכים טכניים, ואז אנחנו נחזור לחינוך ומרכז קהילתי.  

 

 תגידי איזה עמודים.      מר אמיר פלג:

 

, 34בקובץ האחוד, לדעתי זה העמודים האחרונים, אני מיד מסתכלת.    גב' דקלה קצוני: 

 עמוד שלושים וארבע. הילה. 

 

אגף   י:גב' הילה קטר מנהלת  הילה,  אני  הרזולוציות.  עם  נשחק  ואז  טיפה,  אגדיל  אני 

 איכות הסביבה החדשה, ואני אשמח לשאלות שלכם. 

 

 ברוכה הבאה לתפקיד, קודם כל, שיהיה לך המון המון בהצלחה.    מר תמיר בוקובזה: 
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   תודה תודה.  גב' הילה קטרי:

 

 תחסרי לנו במתנדבים.     גב' מזל ערוסי:

 

 את תמיד בליבי, מזל. כולכם.   הילה קטרי:גב' 

 

 שאלות?   גב' דקלה קצוני: 

 

את    גב' הילה קטרי: ראתה  כבר  הסביבה  איכות  ועדת  העבודה?  לתוכנית  שאלות 

 התוכנית, אז העלתה מלא שאלות. אני אשמח...  

 

 מה זה, התוכנית הנפרדת, נכון?    גב' מזל ערוסי:

 

 חינוך. כי הבאת את החוברת מהבית?  לא, הנפרדת זה  גב' דקלה קצוני: 

 

 אני...    גב' מזל ערוסי:

 

עובד?    גב' דקלה קצוני:  זה  עובד,  לא  זה  החזקנו,  אנחנו  לא,  הסביבה,  איכות  אגף  אז 

 מזל, יש לך את של...  

 

 אני מנסה להבין איפה הם.    גב' דנה אדמון: 

 

 בקיצור, לשאלתך מזל,    גב' דקלה קצוני: 

 

 הייתה שאלה? תחזרי עליה, דברי בקול.    ה: מר תמיר בוקובז
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מזל, אצלך בחוברת, אם הבאת את זאת של שבוע שעבר, בלי שחיברנו    גב' דקלה קצוני: 

את החדש, אז זה אכן נפרד. אצלכם זה לא נפרד, והתוספת היא של החינוך. אם סיימנו, אז אפשר  

 לעבור לאגף החינוך, לאבי.  

 

 לגבי,   לא, שאלה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אה, סליחה.   גב' דקלה קצוני: 

 

בעיה   מר תמיר בוקובזה:  זו  הפחיות.  של  הבקבוקים,  של  הפיקדון  חוק  של  עניין  פה  יש 

הסופרים,   לאחד  לנסוע  צריך  כי  זה,  עם  לעשות  מה  אין  תושבים  מאוד  שלהרבה  במועצה,  שידועה 

 ופשוט זורקים את זה.  

של לרכישת  התייחסות  פה  שיש  פה  רואה  מניח  אני  אני  האלה,  האוטומאטיות  שבעצם,  מכונות,  וש 

 שכמו בסופרים?  

 

חוק הפיקדון, מחודש הבא, גם הבקבוקים של   –אני אגיד מעבר לזה    גב' הילה קטרי:

של  המחזוריות  כל  את  מוציאים  מרץ  עד  אנחנו  ובעצם,  הפיקדון.  לחוק  נכנסים  הם  וחצי,  הליטר 

במחזורי יותר  למחזר  כבר  אסור  התחילו הבקבוקים,  שכבר  עיריות  יש  יוצאות.  כולן  האלה,  ות 

את  לנו  ויגדילו  המחזוריות,  את  לנו  יוציאו  הם  שבעצם  תמיר,  תאגיד  מול  בהסכם  אנחנו  להוציא, 

 הפחים הכתומים.  

 

 יגדילו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

יגדילו את הפחים הכתומים, כדי שכל מרככי הכביסה, בקבוקי שמן   גב' הילה קטרי:

 הדברים שהיום רגילים לזרוק בתוך המחזורית.זית, כל 

ביום חמישי הקרוב, אנחנו עושים הדרכה לכל הסופרים והמרכוליות, הדרכת זום. מי מכם שירצה  
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להצטרף, מוזמן להצטרף בזום, על כל נושא חוק הפיקדון, כולל ההסדר שהם מחויבים לקלוט חלק  

, דרך אגב, אלונית ופז, לא פז, איך קוראים  מהחוק, הם מחויבים לקלוט מכל, כולל חנויות הנוחות

 להם? 

 

 יילו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא    גב' הילה קטרי: אני  ברקוד.  בעצם,  לו,  שיש  בקבוק  כל  מהצרכן  לקבל  מחויבים 

לזום, אנחנו נסביר את הכול בזום   רוצה להלאות עכשיו בהכל, אבל באמת, כל מי שרוצה להצטרף 

   ביום חמישי בצהריים.

 

 אפשר לשלוח את הקישור לוועדה?     אמיר פלג:מר 

 

גם    גב' הילה קטרי: אז  לזה,  מעבר  שירצה  מי  הקישור.  את  נשלח  אנחנו  לוועדה  כן, 

 יוכל, 

 

 נשמח גם אם יצא סיכום של זה לכל התושבים, של ההסבר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

נ  גב' הילה קטרי: שאנחנו  אחרי  מסודרת,  הסברה  וגם  סיכום  גם  עם יצא  עבוד 

הסופרים ועם המרכוליות, אנחנו נצא עם הסברה לציבור, בשיתוף עם ההסברה הארצית, שמתחילה  

כבר משבוע הבא, של תאגיד תמיר, שהם לקחו על עצמם לעשות את כל ההסברה הארצית, על חוק  

 הפיקדון החדש. 

הזה ישתנה, יצליח  ייקח זמן, זה לא יקרה ביום אחד, אבל אנחנו מעריכים שתוך כמה חודשים החוק  

כל   יצאו  גם  אז  לפסח,  לכשר  גם  עוברים  הסופרים  שכל  מכיוון  שבפסח,  מעריכה  ואני  להיכנס, 

נוכל  גם  האלה,  וחצי  הליטר  כל  יתחילו,  הם  גם  ואז  בפיקדון',  'חייב  עליהם  כתוב  שלא  הבקבוקים 

 באמת לפדות אותם בכסף. 

ארצי, מערכתי, לגמרי. ואנחנו חייבים להיכנס  אז בגלל זה חוק הפיקדון כאן הוא מצוין, כי זה שינוי  
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יתמלאו  לא  והכתומים,  הירוקים  שהפחים  וכדי  הזה,  המענה  את  לתת  באמת  כדי  הכוח,  בכל  אליו 

 בדברים שהם חייבים בפיקדון. 

 

 איפה הולכות להיות המכונות?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?   גב' הילה קטרי:

 

 פה הולכות להיות? המכונות האלה, אי  מר תמיר בוקובזה: 

 

מערך   גב' הילה קטרי: לאיזשהו  להגיע  כל  קודם  רוצים  אנחנו  האלה,  המכונות 

קהילתי, שבעצם בית הספר יקבל מכונה ויוכל לפדות את זה בכסף עבור דברים קהילתיים של בית 

כמו  האפשרויות,  כל  את  בודקים  עוד  גם  שאנחנו  במועצה,  כאן  אחת  שתהיה  רוצים  אנחנו  הספר, 

 גיד אל"ה, איך אנחנו עושים את זה.תא

צריכים   הם  כי  מאוד,  הרבה  כאן  להשקיע  יצטרכו  הסופרים  יצטרכו.  והם  במידה  לסופרים,  ועזרה 

להשקיע בן אדם, שיעבוד וימיין ולמעוך, יש הרבה מאוד פרוצדורה סביב זה.  אז אנחנו, כרגע, הגשנו  

יכנס  בקשה באחד מהקולות הקוראים, לסיוע ברכישה רק של המכ וזה  זה,  ונקבל את  ונות. במידה 

, נוכל להשתמש בזה, ובשאיפה להגדיל את המספר של המכונות, כדי שבאמת לא נגיע  2022-באמת ב

 למצב שזה הולך לפחים.  

 

 הסופרים אמורים לרכוש בעצמם מכונות לעצמם, נכון? זה לא ב...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לרכוש  גב' הילה קטרי: אמורים  שבאמת   הם  העיקר  לסייע,  מוכנים  אנחנו  לעצמם, 

 יהיה מענה לקהילה, בסדר? 

 

 אם אפשר רק להוסיף,      מר אמיר פלג:
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 רגע, דני ביקש.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני ביקשתי בנושא אחר, אם אפשר.    מר דני ברזילי: 

 

 אז רגע, תן לאמיר להגיד משהו על חוק הפיקדון.    גב' הילה קטרי:

 

 אני ביקשתי להוסיף משהו,     מר אמיר פלג:

 

 אוקיי, בסדר, בסדר.     מר דני ברזילי: 

 

וכל     מר אמיר פלג: חשוב,  נושא  באמת  הוא  שהעלית  הנושא  תמיר,  הזה,  הנושא 

אבל  הנחיה,  הוציא  הסביבה  להגנת  המשרד  רצינית.  בבעיה  שהן  מבינות  הכפרי  במרחב  הרשויות 

את האפשרות לאזורים שיש בהם סופרים גדולים. ולכן, צפוי בלגאן  בעצם לא הוציא את התשתית ו

 וכל מועצה, מה שנקרא, ברשות עצמה, צריכה לנסות להתארגן, וזה לא הולך להיות פשוט. 

 

 שכחו את הפריפריה.     מר יובל בר:

 

 שכחו את הפריפריה, כן.      מר אמיר פלג:

 

לכם,    גב' הילה קטרי: להגיד  אבל  חייבת  ואביעד  היאני  טל  את  במקרה  שמעתי  ום 

 אני כבר שבוע מסתובב, שמעת את זה?  –ברדיו בבוקר, וטל אמר, טל ברמן אמר לאביעד 

 

 לא, אבל אני יודע, בתל אביב ברור שעשו...     מר יובל בר:

 

כל   גב' הילה קטרי: את  הוציאו  כי  בבגאז',  בקבוקים  עם  שבוע  כבר  מסתובב  הוא 

התושבים, והוא לא יודע לאן לזרוק את הבקבוקים. אז אנחנו עושים את    המחזוריות, בלי לעדכן את
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זה בתהליך יותר איטי, אנחנו כן רוצים שהתושבים יהיו שותפים. תאגיד תמיר יפנה את המחזוריות  

 ל...  בצורה מסודרת, ואני מקווה שנצליח להגיע 

 

 אני רוצה.    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע,   גב' הילה קטרי:

 

 רגע, דני ביקש.    קצוני:  גב' דקלה

 

 דבר, דני.  גב' הילה קטרי:

 

על    מר דני ברזילי:  במדינה  רעש  הרבה  היה  חתולים,  עיקור  של  הפיקנטי  בנושא 

 תקציבים שעכשיו פתאום המדינה החליטה להקציב כסף לנושא. 

 

 נכון.   גב' הילה קטרי:

 

וך כסף ליישובים, להוציא  אני שואל האם יש סיכוי שנקבל, וזה יחס   מר דני ברזילי: 

 מהם, מהכיס שלהם ולקבל תקציב מהמדינה?  

 

אשכול    גב' הילה קטרי: עם  יחד  אותו  מגישים  אנחנו  עכשיו,  קורא  קול  יצא  אז 

הרשויות נגב מערבי, ונקווה שנצליח גם אנחנו לקבל חלק מהתקציבים האלה. כמובן שזה קשור לכלל 

 הקהילה. 

 

 מזל?   גב' הילה קטרי:

 

 בכל מקרה יביאו אותם עד למגן וישחררו אותם.     מזל ערוסי: גב'
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 זה קורה עד עכשיו, מהניסיון שלי, זה מה שקרה.     מר דני ברזילי: 

 

 זה ממה שאני מכירה.     גב' מזל ערוסי:

 

 מה, לחתולים, או על כלבים?   גב' הילה קטרי:

 

 לחתולים.    מר דני ברזילי: 

 

 גם וגם.    גב' מזל ערוסי:

 

 כלבים מקומות אחרים.     גב' הילה קטרי:

 

זה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו בצנטרום. מה לעשות, יש    מר דני ברזילי: 

 מחירים. 

 

 מזל?   גב' הילה קטרי:

 

אחד     גב' מזל ערוסי: מהשורש.  להתחיל  צריכים  שדברים  למעשה,  יודעים,  אנחנו 

ת, או מי שהיה לפנייך, בכל אופן, חיזוק החינוך הסביבתי. הדברים שכתבת כאן זה לא יודעת אם זו א

שלושה משפטים תפרטי, איך אתם מתכוונים לעשות את זה? והדבר השני, זה מינוי   –ממש בשניים  

 רכז לסביבה, אבל יישובי.  

 

 נאמן סביבה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' הילה קטרי:
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במה? ב... למה כל מחלקה כבר הציעה עובד   אז גם זה, מה? בתשלום?   גב' מזל ערוסי:

 נוסף לכוח אדם.  

 

 לא, לא, לא, רגע שיהיה ברור. אין, רגע רגע רגע, אני רוצה להגיב כאן,     מר גדי ירקוני: 

 

 לה לענות לי.  למה? תן    גב' מזל ערוסי:

 

 ראש המועצה יכול לענות לך גם כן אולי?     מר גדי ירקוני: 

 

 , אתה יכול לענות, אני אקשיב. כן   גב' מזל ערוסי:

 

תודה. אנחנו, גם בתוכניות העבודה וגם פה, יש הלימה סופית בין זה     מר גדי ירקוני: 

לבין התקציב. לא יהיו פה דברים שלא מוסיפים, שלא הוסיפו תקנים בתקציב. זה אומר, שאם את 

 ב, הוא לא יוסף.  רואה שמוסיפים פה כוח אדם, תשאלי אם הוא מתוקצב. אם הוא לא מתוקצ

 

 הוא לא מה? אם הוא מתוקצב, מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם הוא לא מתוקצב, הוא לא יוסף השנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ברור. השאלה היא האם יש תוספת של כוח אדם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אני אסביר,    גב' הילה קטרי:

 

 בשוליים. אולי אחד.   –אוקיי, טוב, בשוליים    מר גדי ירקוני: 
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בחינוך    גב' הילה קטרי: היום  הסביבתי.  החינוך  על  כל,  קודם  רגע,  אענה  אני  אז 

הסביבתי פועלת עדן פלד, שחלקכם מכירים אותה, היא עובדת מול בתי הספר. אנחנו רוצים להגדיל  

יית החינוך  את נפח העבודה, וגם את ההתקשרות עם עוד בתי ספר. היום היא עובדת בעיקר מול קר

 בנופי הבשור. 

בחינוך סביבתי ופעילויות. מי שראה את אנחנו רוצים גם להגיע לבתי הספר של החלוציות, וכל זה  

ניקיון המיליון זה עוד חלק מהפעילויות, זה באמת להתחיל מבתי   יום שלישי הירוק, זה חלק מזה, 

 הספר וגני הילדים, לחנך אותם לכל הנושאים של סביבה וקיימות.  

אני יכולה להגיד שבניקיון המיליון, הם ממש למדו ללכת עם שקיות בצבעים שונים, כל שקית הייתה  

נחל הבשור. אז אלה חלק מהמטרות שלנו,   בצבע אחר, והם אספו בהתאם לזה את הדברים, מתוך 

וזה מתחבר גם לעוד פעילויות ארציות שיש, כשהחינוך הסביבתי ישב ממש פיסית בתוך אגף איכות  

 סביבה.ה

לגבי נאמני סביבה. נאמני סביבה, זה פרויקט שאנחנו עובדים עליו בשיתוף האגף לאיכות הסביבה,  

יחד עם האגף, כשבעצם המטרה היא שבכל יישוב יהיה לנו מתנדב, או עובד בשכר כזה או אחר, דרך  

. והוא תוכנית של החלטת ממשלה, שמאוד אוהבים את הרעיון ואת הפרויקט, והם מתקצבים את זה

 יהיה, באמת, סוג של זרוע ביצועית בתוך היישוב, לכל הנושא של, 

 

 יהיה פקח נוסף.     גב' מזל ערוסי:

 

זה לא פקח, לא לא, אנחנו לא רוצים אותו כפקח, אנחנו רוצים אותו    גב' הילה קטרי:

קיימות   כבן אדם שבאמת עוזר להבין, להסביר לקהילה, איך צריך לנהל את החיים שלנו בצורה של

 כשנחנו כן רוצים לתת את ההכשרות ואת הכלים לבצע את הדברים האלה.  הסביבה. ושמירה על

אנחנו מקווים שעד אפריל נצליח לגייס את כל האנשים, לצאת עם הכשרה מסודרת, ובאמת להתחיל  

בתוך   המתאים,  אדם  הבן  בגיוס  לנו  שיעזור  מכם  אחד  לכל  נשמח,  אנחנו  כשכאן,  בשטח.  לעבוד 

שוב שלו, שיש לו כן השפעה על הקהילה, כן השפעה על הנהגת הקהילה, אלה דברים שהם מאוד  היי

 מאוד משמעותיים בשביל להצליח. 

לזה   ערך מוסף  יש  ליכולות שלו.  דבר, בהתאם  בסופו של  יישוב  כל  זה  וכו',  אנחנו, בשכר התנדבות 
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ע. ובתוך אחת שבאה מהכובע  שהבן אדם הוא בהתנדבות, ועושה את זה מתוך אהבה לתפקיד ולמקצו

ובטח  יהיו מעורבים בתוך הקהילה,  לי שאנשים  יודעת כמה זה חשוב  רגע, את  של המתנדבים לפני 

 אז זה מבחינתנו, פרויקט הדגל לשנה הקרובה. עוד שאלות? למען הסביבה. 

 

 אפשר להגיד משהו בתור הכובע הקודם שלך?    גב' יהודית מימון: 

 

 הם? כן, דברי...  איזה מ  גב' הילה קטרי:

 

 ... את התוכנית, תוכנית עבודה לבריאות.    גב' יהודית מימון: 

 

 גם לי.   גב' הילה קטרי:

 

ואני יודעת שהעסק הזה, עוד לא התמנה אף אחד להחליף אותך, אבל   גב' יהודית מימון: 

חייבים    אני חושבת שזה משהו שצריך לתת עליו את הדעת... בטח כשמדברים על צמיחה דמוגרפית,

 לראות, כמו שרואים את החינוך, 

 

 אז זה היה בשירותים החברתיים, היה צריך להגיד את זה.   גב' הילה קטרי:

 

זה שאני לא רואה את זה בחינוך, בשירותים החברתיים, בגלל שאני   גב' יהודית מימון: 

ד שיתמנה מישהו  יודעת שזה היה הכובע הקודם שלך, אני חושבת שאסור לנו להתעלם מזה ולחכות ע

לתפקיד. תמיד אנחנו מדברים על צמיחה דמוגרפית, ואנחנו ישר משליכים את זה על ביטחון, חינוך  

 וכו'. 

אני כתושבת   בריאות, שהם...  עניין של שירותי  כאן  ויש  בריאות,  עניין של  כאן, באמת,  יש  כבר אז 

, התושבים די מלינים על כך  הרבה מאוד זמן פה, לא מספיק בקיאה באיזה שירותי בריאות יש לנו

ששירותי הבריאות מאוד מאוד לא זמינים להם, בגלל שהאוכלוסייה גדלה. אז בואו לא נחכה עד... 

 זה משהו שחייבים להתייחס אליו. 
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אחד    גב' הילה קטרי: דבר  הכנסנו  החברתיים  השירותים  של  שבתוכנית  אגיד  אני  אז 

 הכין תוכנית למישהו אחר,  שקשור בבריאות, אבל אני באמת לא יכולתי ל

 

 הילה, תני לי לענות, זה לא בזה... אני פשוט לא רוצה לסבך אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא,   גב' הילה קטרי:

 

באמת     מר גדי ירקוני:  זה  אם  נבדוק  אנחנו  צודקת.  שאת  לך  אומר  אני  צודקת.  את 

ונעשה התייעצות אצלנו. אם  נכון, ואם זה אפשרי לעשות תוכנית עבודה בלי, לפני שאנ חנו בוחרים, 

 יהיה נכון, אנחנו נקים את זה דרך השירותים החברתיים, אם לא, אנחנו בכל זאת נחכה...

 

 אני אציע את עזרתי.    גב' יהודית מימון: 

 

דרך     מר גדי ירקוני:  ישר  יכולה  את  לשירותים...  מחר  לפנות  מוזמנת  את  קיבלתי. 

אי אפשר רק לכתוב את  לא, אמרתי ברצינות, לא בצחוק.    יד עד שתהיה..., לפנות ולהיכנס לתפקדודי

 התוכנית, גם צריכים לעשות אותה. 

 

 ברור, יהודית את מוזמנת לעשות.   גב' הילה קטרי:

 

 לא,  באמת.    מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, יש לנו עוד שאלות לגבי אגף איכות הסביבה?    גב' דקלה קצוני: 

 

  מסתבך. תכתבו את זה בפרוטוקול, מי שמתנדב אצלי   מר גדי ירקוני: 
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 הולך לבצע... לערב אלימות.  אני רק מתנצלת, אני   גב' הילה קטרי:

 

 ככן, אולי נגמור כולם עד שמונה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אין צ'אנס.    מר גדי ירקוני: 

 

לגב  גב' דקלה קצוני:  שאלות  הקהילתי,  המרכז  מנהלת  מיכל,  איתנו  תוכנית  נמצאת  י 

 העבודה של המרכז הקהילתי? אנחנו בעמוד... רגע, אני אחפש את העמוד,  

 

 . 29  מר תמיר בוקובזה: 

 

 .  28, בסוף 28-מתחיל ב  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

,  חיזוק לכידות קהילתית, עם  28זה מתחיל, כן, בחצי השני של עמוד    גב' דקלה קצוני: 

  .33עד עמוד  28זה מתחיל שם. עמוד 

 

 לא כולם בבת אחת.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 רגע, כתבנו את כל ההערות בחוברות של ה...     גב' דנה אדמון: 

 

 הן פה, מסתובבות, תראו מי כתב למי ו...   גב' דקלה קצוני: 

 

 את רוצה תגובות, התייחסות לחינוך?    מר נועם גל:

 

הקהילתי,    גב' דקלה קצוני:  המרכז  את  נסיים  רגע,  אפשר  עוד  טוב,  לחינוך.  ונעבור 

 עוד מישהו מחפש הערה.  לעבור לחינוך? או ש
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 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא. כן, מזל, מרכז קהילתי?   גב' דקלה קצוני: 

 

את     גב' מזל ערוסי: לעשות  מתכוונים  אתם  איך  על  הסבר  קצת  שתתני  רוצה  אני 

שחוזרת   הקהילתית  שרציתי  הלכידות  השני  והדבר  אחד.  דבר  זה  שלכם,  בתוכנית  פעמים  בהמון 

להגיד, זה איך אתם תשלבו את הנהגות ההורים? מה שפעם היה ועדי הורים בבתי הספר, ויש לכם  

את זה יחד עם החינוך בטח, איך אתם מתכוונים לשלב אותם? זה שייך לאותה שאלה. ולא לשאול,  

 דש.   אלא להגיד, תספרי קצת על האולם הח

 

 על המבנה, אם את רוצה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

אני מאוד אשמח, כי אני חושבת שזה פרס המועצה למי שהגה, חשב,     גב' מזל ערוסי:

 בנה והציג לנו את זה היום. 

 

 תודה. שומעים? אפשר לשמוע גם ככה, נכון?    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 יופי, הוא שומע. לא? באמת? אני ממש מדברת חזק, שומעים?   ו פלג: גב' מיכל עוזיה

 

 זה מה שחשוב.     גב' דנה אדמון: 
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 רגע, ניר עושה קסם וזה עובד איכשהו.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

שומעים? כן. אז קודם כל, לגבי הלכידות הקהילתית, זה מחולק לשתי   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

הקטגורי הלכידות,  קטגוריות.  תחושת  בכלל  היא  שמצוינת,  השנייה  שייכים ה  שכולנו  התחושה 

ובעיקר   בחוסן,  חשוב  מאוד  מאוד  מרכיב  גם  שהוא  משהו  זה  בה,  גאים  שאנחנו  אחת,  לאשכול 

 העשייה סביב הנושא של לכידות קהילתית. 

ולהבלי באשכול,  פה  שלנו  האנושי  בהון  הזמן  כל  להשתמש  של  נושא  אירועים,  של  נושא  את יש  ט 

הכוחות המקומיים. זה דבר אחד שהוא, יחסית אני מרגישה משהו שהוא מתמשך, שאנחנו הולכים  

 ומשתפרים בו, אבל זה משהו שקיים.

הדבר השני שחשוב לי לציין, הוא הנושא של החיבור בין דתיים לחילונים, אתם גם העליתם את זה  

זה היה  2021נה שיש, בתוכנית העבודה של כמליאה בעבר, אני מדגישה, אני אגיד את זה בצורה הכי כ

כתוב ולא בוצע. ואני חושבת שאנחנו חייבים את זה לכולנו. אם אנחנו לא נלמד לחיות אחד עם השני,  

 אנחנו נמצא את עצמנו הולכים ונפרדים.  

מהמפריד,   משותף  יותר  הרבה  לנו  אפשרית  יש  הבלתי  הממשלה  שבאווירת  להגיד  חייבת  אני 

ת המדינה, אין שום ספק ש... יש לנו את הדרכים, יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד שמובילה היום א

 אחד מהשני בסוגיות הלא קונטרברסאליות, ואני חושבת שיש לנו דרך לעבור. 

אם יש בין חברי המליאה כאלה שגם רוצים להצטרף לצוות חשיבה בנושא הזה, אנחנו    והייתי שמחה,

להי מתושבים  ונבקש  קורא  בקול  ההנהגה  נצא  של  בלבל  שדווקא  חושבת  אני  אבל  מעורבים,  ות 

 הבכירה של המועצה, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדבר את זה, ונחשוב מהי הדרך המיטבית. 

אין פה תוכנית עבודה סדורה, כי עוד פעם, חכמת השטח היא הדבר המשמעותי ביותר. גדי ציין את  

זו באמת התחושה  שישי, אחד הדברים המאוד    –הסמינר שהיה בחמישי   חזקים שיצאו מהסמינר, 

באמת,  אנחנו  החוצה,  זה  את  להוציא  איך  רק  נדע  ואם  בינינו,  נמצאת  החוכמה  האנושי,  שההון 

הפרויקט שדווקא אני אתייחס אליו, הוא באמת תוצר של הון אנושי מרשים, שכל פעם מרגש לגלות 

 עוד ועוד איזה תושבים איכותיים יש לנו פה. 

 

 תוכנית מעגלים שהייתה לפני כמה שנים, ופתאום היא...    סי:גב' מזל ערו
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 אז תסתכלי, נכון.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אז זה כן עשה את שלו.     גב' מזל ערוסי:

 

יכול להיות. אני לא חוויתי אותה, לא הייתי פה כתושבת, היינו בחו"ל   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

מר שההרגשה שלי שתוכנית מעגלים, הייתה מפגש בין אנשים, בלי  בדיוק בתקופה הזו. אבל אני כן או

מסוים תוצר  המעגלים איזשהו  כמה  עד  השאלה  משמעותית,  מאוד  הייתה  היא  אותה,  שחווה  ומי   .

 באמת נוצרו והתרחבו, וזאת שאלה. 

אז אם גם את היית מעורבת בתוכנית, אני באמת אשמח לדעת אם יש אנשים, היום גם שוחחתי עם 

, דיברנו גם על הסוגיה הזאת, איך אנחנו חושבים  דע פרינס, שגם היה, הוא היו"ר של בני נצריםאלי

הנושא של   פעם מדגישה את  עוד  אני  בלבל של תושבים אל תושבים,  זה  נעשה את  גם  ביחד. אנחנו 

המנהיגות, הלבל המנהיגותי, גם במליאה, גם בוועדים ביישובים, אני חושבת שזה חשוב, שגם ייצר 

 איזושהי קבוצת חשיבה בלבל הזה. אז זה לגבי הלכידות הקהילתית. 

לגבי מעורבות ההורים שציינת, יש לנו שני לבלים של הנהגת הורים. הנהגת הורים אחת בבתי הספר,  

יישובי   בכל  כמעט  היום  קיימות  שאנחנו...  החינוך  ועדות  כל  בעצם  היא  שנייה,  הורים  והנהגת 

ולנו יוצא בעיקר לע יש  בוד איתם, בממשקים מסוימים, עם הנהגת הורים של בתי הספר.  המועצה, 

עבור   הוליסטי,  חינוכי  מרחב  החינוך  עם  ביחד  מייצרים  אנחנו  איך  של  הנושא  על  שלם  פרק  פה 

 הילדים שלנו.

בתי הספר היו עסוקים, בשנים האחרונות, בבנייה, בהתבססות בקריית החינוך, ואנחנו מחפשים עוד 

 ועוד גשרים.

ה לנו פריצת דרך השנה, בזה שהכנסנו העשרה ועשייה קהילתית לתוך בתי הספר, לפחות בית היית

ספר אחד שהפעיל את כל תוכניות התל"ן, את תוכניות החוגים. היום אנחנו, המרכז הקהילתי מפעיל 

 במרחבי אשכול.  

ה לבתי  אותה  להרחיב  מקווים  אנחנו  הספר,  בתי  בתוך  שקיימת  מוסיקה  תוכנית  לנו  ספר יש 

בחלוציות, תוכנית מוסיקלית שחושפת יעדים שנה אחת בבית ספר יסודי לנגינה, והיא מתחילה תמיד 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 45 
 

 בקריית החינוך, בבתי הספר ביובלי ובניצני, ולא בחלוציות. אנחנו מנסים להיכנס גם לחלוציות.  

וגם של החלוציות,  בצהרונים  גם  מעורבים  אנחנו  הצהרונים,  לייצר את  מנסים  שאנחנו  בקריית   כך 

החינוך, ובזה הנהגת ההורים מעורבת יותר. אבל יש לנו עוד דרך, וזה כתוב פה, ואם יש הרגשה שיש  

 דברים שהיו רוצים שנוסיף ליעדים שהגדרנו, אז אני אשמח.

חברי   אתכם,  נזמין  ואנחנו  נתקדם,  עוד  שקצת  גם  מחכים  אנחנו  המבנה,  על  שלך  הבקשה  לגבי 

למבנה, שהשם להיחשף  זה היה הפלייסקול, היום    המליאה,  לי,  פעמים, תסלחו  שלו השתנה מספר 

 קוראים לזה גרוב טק...  

 

 יש ועדת שמות, אני מזכיר לך.    מר דני ברזילי: 

 

 כן, אבל,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ועדת שמות לא מתקצבת.    גב' דנה אדמון: 

 

 בכל זאת.  ועדת השמות לא נתנה מיליון דולר, אז   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מה הייעוד שלו?    מר תמיר בוקובזה: 

 

במבטא    גב' מיכל עוזיהו פלג:  גרוב  להגיד  לנסות  השנות  בוועדת  לנסות  יכול  אתה  דני, 

 ישראלי מיטבי, אבל...  

 

 אני אצליח.    מר דני ברזילי: 

 

 מה ייעוד המבנה, רק? למה הוא...?   מר תמיר בוקובזה: 

 

הספר   המבנה  גב' מיכל עוזיהו פלג:  בתי  את  שישמש  קהילתי,  טכנולוגי,  מבנה  בעצם  הוא 
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במשך היום. בתי הספר פה, אבל גם היינו שמחים לראות איך מהחלוציות גם ייהנו מהמבנה הזה, גם  

 אם זה כרוך בהסעות. ואחר הצהריים, כל הקהילה. 

גי של  אזור  גם  מדומה,  מציאות  של  מתחמים  גם  בו  שיש  ומיוחד,  חדשני  באמת  מבנה  גם  זה  ימינג, 

 אחד ה...

 

 אני חושבת שבכל הארץ,     גב' מזל ערוסי:

 

 אין דבר כזה, נכון.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

כזה מרהיב,    גב' מזל ערוסי: דבר  אין  כזה.  אין מבנה  ואני באמת...  יודעת,  מה שאני 

 מעשיר, מתוכנן ב...  

 

 אתם תחשפו לזה בקרוב.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 צבעוניות, תרתי משמע. משהו מיוחד מאוד.     וסי:גב' מזל ער

 

שמאפשר    גב' מיכל עוזיהו פלג:  מקום  זה  מקהילה.  חלק  להרגיש  נהדר  מקום  בעיקר  וזה 

מטבחים   סדנת  תושבים,  בין  דורות,  בין  אנשים,  בין  גם    –אינטראקציה  איך  תדמיינו  שף.  מאסטר 

 ם אנשים מקומיים מעבירים קורסים.  מביאים שפים ללמד אותנו כל מיני תבשילים, אבל איך ג

תושבים,    14-יצאנו בקול קורא במאי האחרון לתושבים, סיפרנו מה הולך להיות במבנה, ולמעלה מ

וניסיון   ידע  עם  אנשים  לאף,  מתחת  לנו  שקיימים  ידענו  לא  אנחנו  לפחות  שקיימים,  ידענו  שלא 

 שרוצים להיות מעורבים בפרויקט הזה. 

וא גאווה אדירה, המליאה פה, הקודמת, היא זאת שאישרה לצאת לדרך עם  בקיצור, באמת מבנה שה

 הפרויקט, ובאמת אנחנו מאוד מאוד גאים בו. אני בטוחה שגם אתם תהיו גאים בו. 

 

 לא בקלות.    מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 47 
 

 

 מה?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לא בקלות אישרו אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

נכון, לא בקלות, והוא... למרות, וזה באמת אני חושבת מתנה אדירה    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

ואני   שגם...לקהילה,  של     בטוחה  האחרונה  בישורת  ממש  אנחנו  הקרובים,  בשבועיים  ממש  אמור 

 לסיים אותו. אני מקווה, אופטימית. 

נר,   ועוד  נר  עוד  מדליקים  בשנה,  חשוכה  הכי  בתקופה  חנוכה,  ברוח  שגם  להגיד  חייבת  אז  אני 

 הפרויקט הזה הוא באמת גם, בעיניי, אור גדול. תמיר? 

 

לגבי הפעילות באולם בסין, בבית הספר הישן, וההעברה של הפעילות   מר תמיר בוקובזה: 

 לפה, למרכז לאומנויות, היום מתקיים שם חוג התעמלות קרקע, שאולי,  

 

 בבסין.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 שן, לא יודע.  בבית ספר הי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא לא עובר עדיין.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 הוא יעבור לפה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני שואל. עם הכי הרבה מופעים, לפי דעתי, מכל החוגים שיש בכלל,    מר תמיר בוקובזה: 

 מופעים שבועיים, שזה שלוש פעמים ביום,  

 

 לא הכי הרבה, אבל כן.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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והוא נמצא שמה, בלי הסעות,    תמיר בוקובזה:  מר ידיעתי,  וארבע פעמים בשבוע, למיטב 

במבנה  שפה,  יודע  כשאני  הכול.  את  לבצע  צריכים  כשההורים  לילדים,  דבר  שום  בלי  תשתית,  בלי 

 החדש, יש אולמות שבראייה שלי, לפחות, מתאימים לפעילות הזאת.  

 

 אז אני אסביר.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 יש תוכנית להעביר את הפעילות לפה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תן לי להסביר ואחר כך אתה...  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אני לא בטוח שאת תסבירי. סתם...    מר גדי ירקוני: 

 

 אני מאמינה בצוות שלך.     גב' דנה אדמון: 

 

תך תמיר. אתה אמרת  אתה תסביר מה דעתי. קודם כל, אני אתקן או  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 בלי הסעות, בלי תשתיות. אז בלי הסעות, יש תשתיות נהדרות.   –

 

 לא, לא תשתית שבתוך האולם, החיצונית, התומכת. זאת אומרת,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

מפעם  מר תמיר בוקובזה:  יותר  שם  נדרסו  כמעט  הילדים  שם,  אין  בחצר  תאורה  ,  אפילו 

 בחניה. 

 

 זה פידבק שאני צריכה לשמוע ואני מקבלת,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 זה תשתיות.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה פעם ראשונה שאני שומעת.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

הנהדרים    מר תמיר בוקובזה:  הדברים  וכל  מתנפחים  מזרונים  שני  החדש,  המזרון  לא 

 בפנים, מצוין.  

 

תן לי להסביר. החוג הזה של התעמלות קרקע, שיתפנו גם את ההורים   הו פלג: גב' מיכל עוזי

להם    ואמרנו  שעברה  בשנה  הורים  אפשרויות    -בכנסי  שתי  יש  שהיא   –תשמעו,  אחת,  אפשרות 

הומלצה, דרך אגב, על ידי מיכאלה, שהיא מובילה את התחום של התעמלות קרקע, תחום גם מאוד  

 מאוד מבוקש.  

רשומים לחוגים,    1400  -ר ואני אגיד, ההרשמה לחוגים השנה היא פנומנאלית, למעלה מאני רגע אעצו

כמויות,   זוכרים כאלה  לא  בכל מחזורי ההסעות. אנחנו  לנו,  הנגלות שיש  בכל  האוטובוסים מלאים 

פעם. למעלה מ לימים הטובים של  לחזור    260בכדורסל, באמת,    160-וזה מרגיש, כבת האזור, שזה 

משת במחול  בכדורגל  פעמים    190תפים,  ארבע  שהיה  היחיד  התחום  לא  זה  אימונים,  הרבה  כבר, 

בשבוע, אנחנו באמת מנסים לתת גם מסלולים של ספורט לאלפים, להמונים, וגם ספורט לאלופים,  

 זאת אומרת גם מסלולי התמקצעות.

ספוגים, בור  דורש  מותאמות.  מאוד  מאוד  תשתיות  דורש  קרקע  התעמלות  של  הזה  דורש   התחום 

תנו לי את הממלכה, שנוכל לבסס שם את התשתיות,   –מתקנים, וההמלצה של מובילת התחום היה  

 וגדי הוביל השקעות נאות, של לשפר את התשתיות במבנה עצמו.

יש אפשרות שזה יהיה מקום ארעי, מה זה ארעי?   –הצגנו את האופציה הזו מול ההורים. אמרנו להם  

היום, שיש  ספורט  אולמות  זאת    שזה  היום.  במשך  הספר  בתי  את  שמשמשים  ספורט  אולמות  הם 

לפתוח   פעם  כל  שצריך  לפתוח    –אומרת,  ציוד,  או   –לסגור  שנתיים  לפני  התנהל  וככה  ציוד,  לסגור 

 שלוש, לפני שלוש וארבע שנים, שיובלי הבשור עוד פעל.

צד ההורים, בהקשר  האופציה השנייה הייתה לאפשר לייצר את הממלכה הזו, וזה אומר, כן, מאמץ מ
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ההון   את  רק  ולא  הילדים,  עבור  בפעילות  להשקיע  להמשיך  נוכל  שאנחנו  כדי  נסיעות,  של  הזה 

 שהמועצה משקיעה היום בהסעות.

זה.   עם  ולכן המשכנו  רוב ההורים,  ברכת הדרך של  קיבלנו את  של  ולכן,  לגדי שאיפה, בסופו  יש  כן 

 דבר הזה, אבל זה לא משהו שהוא בשנים הקרובות.  דבר, שהתחום יעבור לפה, שיש פה אולם ייעודי ל

 

 שלוש שנים הקרובות.     מר גדי ירקוני: 

 

 השקעה באולם? זה מה ש...?  –היום יש, שווה ערך הסעות    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

ההסעות, האם אנחנו משקיעים בהסעות, או   –לא, ממש לא. אמרתי    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

בלהביא מאמנים טובים יותר, בלהשקיע בפעילות, גם במסלולי מצוינות, לקחנו גם מסלול מצוינות  

בהתעמלות קרקע השנה, דברים שעולים כסף. והייתה התלבטות האם משקיעים בזה או בזה, ובסופו 

אנחנו   בהשתדלות,  אנחנו  הסעות,  יש  התחומים  ברוב  ההחלטה.  על  ומברכת  שמחה  אני  דבר,  של 

 גם לקבל החלטות ואיזונים, וזה מה שקיבלנו.  צריכים

 

 אז שמישהו יבוא לראות שם את התשתיות בחוץ.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מעולה, אני אשמח ש...    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מסוכן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתה רוצה להתייחס לזה? רוויטל, על זה את רוצה לשאול?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

חוג ההתעמלות, שיש לו ערך רב מבחינת החינוך גם, לא רק מבחינת     י ירקוני: מר גד
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ספורט שלא היה במועצה. הופסק, היה כשהיינו ילדים. ובגלל זה לקחנו, באמת, אולם הספורט, הוא  

 קיים בלי הסעות.  

שי  כמו שמיכל אמרה, זה הצרחה אדירה מבחינת הביקושים. עוד פעם, זה הכול מתחיל בחומר האנו

כן   אבל  המדריכים,  להביא,  אולם   –שהצלחנו  פה  לבנות  היא  המטרה  הקרובות,  השנים  בארבע 

פעם   שהיה  כמו  שלא  אולמות  היום  זה  קרקע,  התעמלות  מכשירים,  התעמלות  להתעמלות,  מתאים 

 כשהיינו ילדים, שיכול היה להיות גם וגם, זה אולם ייעודי בשבילו. 

הו שנים  ארבע  שתוך  מקווה  מאוד  הדברים  אני  על  לעבוד  להתחיל  עכשיו,  נרצה...  אנחנו  יהיה,  א 

ובאולם   כבד,  נושא  הוא  ההסעות  נושא  באמת  שנים,  ארבע  שתוך  מקווה  אני  ובסוף  בו,  שצריכים 

פחות   לספורט  שבאמת  אחרים,  דברים  שם  לעשות  תוכניות  לנו  יש  אותו,  נשבית  לא  אנחנו  ההוא, 

 מאסיבי של כמויות, ואני מקווה שזה יהיה... 

בסוף, נושא ההסעות הוא כבד מנשוא, אנחנו יושבים עליו כל כך הרבה, וזה הוצאות אדירות, ואנחנו  

וכמו שמיכל אמרה,   דבר חשוב, כמו שאמרת,  הזה זה  כנראה שנגישות באזור  וכן,  חייבים לצמצם. 

כמה  וננסה, אבל אני שמח שההורים הבינו כמה החוג הזה חשוב, עד כמה צריכים אולם מיוחד, ועד  

 הטרדה של ההסעות עדיפה מאשר לעשות את זה חובבני. 

 

על  : רוויטל דג'אווי בן יעקב הרישום,  על  הדיווח  אבל  רק  לא  להגיד,  רק  רציתי  כל,  קודם  אז 

את  להעלות  אפילו  ביעדים,  פה  היה  שגם  זוכרת  אני  משמח.  מאוד  מאוד  לחוגים,  ברישום  העלייה 

ההזדמנ את  לנצל  רציתי  אז  הרישום,  על  אחוזי  ההורים  בקרב  ער  מאוד  שיח  היה  שלאחרונה  ות 

 העלויות של החוגים.  

 

 על מה?    מר גדי ירקוני: 

 

על העלויות של החוגים, באופן ספציפי, במועצה. גם בהשוואה לשנים  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 קודמות, גם בהשוואה לרשויות שכנות. הזדמנות אולי להתייחס לזה? 

 

 אז אני אתייחס.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 מיכל, תתייחסי גם לחוג השני.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 לחוג השני.    מר גדי ירקוני: 

 

 תתייחסי לחוג השני.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זה השני?    גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה השני?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הקהילתי,    ג: גב' מיכל עוזיהו פל המרכז  של  ההנהלה  ככה,  אז  שהבנתי.  לי  נראה  טוב, 

ליוותה אותנו בתהליך של בחינת מחירי החוגים. עשינו תהליך ארוך של השוואת מחירים מול רשויות 

מקבילות. המחירים שלנו, לאורך השנים, היו מחירים יחסית נמוכים, למה שאנחנו רואים ברשויות 

 מקבילות.

שתו להגיד  דורשים  וחשוב  הם  אבל  איכות,  עבור  לשלם  גם  ומוכנים  איכות,  מעריכים  אשכול  שבי 

גם   זה  את  רואים  ואנחנו  גבוהה,  איכות  מספקת  שנותנת,  מערכת  לייצר  שלנו  היכולת  איכות. 

 בהרשמה, הכדורסל שדשדש לאורך שנים, ופתאום יש מישהו שמוביל,  

 

 עכשיו יש משחק, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 היה לשעבר, אמיר תעזור לי, אני לא יודעת, משהו בהפועל תל אביב.    עוזיהו פלג:  גב' מיכל

 

 היה עוזר מאמן של הבוגרים של הפועל תל אביב.      מר אמיר פלג:
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 עוזר, עומר, זה, מה שהוא אמר.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 עוזר מאמן,   גב' כבי שקולניק: 

 

 הבוגרים בהפועל תל אביב.   עוזר מאמן של קבוצת    מר אמיר פלג:

 

 איך קוראים לו?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עומר,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 מילנסקי קוראים לו.     מר ניר ים:

 

אנחנו   גב' מיכל עוזיהו פלג:  אחר.  משהו  שזה  רואים  אנחנו  הפועל.  לאוהדי  מילנסקי. 

בח גם  רואים  אנחנו  הנרשמים,  בכמויות  רק  לא  שמדברים רואים,  לחוג  שמגיעים  ילדים  של  וויה 

 אחרת, מתנהלים אחרת כקבוצה. 

חוגים הם לא מטרה, אם ילד מגיע לחוג והוא לא מרגיש שייך,    –הנושא הזה, תמיד אנחנו אומרים  

ילדים   כמה  צ'ק,  לסמן  לא  היא  שלנו  המטרה  בגדול.  פספסנו  מתפתח,  שהוא  מרגיש  לא  הוא 

ערכת שעולה כסף. בשביל להביא אנשים שהם לא רק עושים,  משתתפים. אבל המערכת הזו, היא מ

מעבירים חוג, אלא מנהלים את התחום, הנושא הזה של ניהול התחום של הכדורגל, ניהול התחום של  

פתאום   שעלה  המחול,  קרקע.  מההתעמלות  מיכאלה  לנו,  שמביאים  אנשים  זה  מיכאלה,  הכדורסל, 

 ל דשדש. רשומות, אנחנו, האולפן למחו 150-ללמעלה מ

 

 רשומים.    גב' דנה אדמון: 

 

 , זה בנות.  רשומות  גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 ... יש גם בנים.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון, את צודקת, אבל הרוב זה בנות, אז למה שלא נדבר ב...?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 נכון, את צודקת.     גב' דנה אדמון: 

 

אני  גב' מיכל עוזיהו פלג:  חינוך,   –אומרת    אז  אנשי  לנו  כשיש  בשטח,  התוצר  את  רואים 

מבוגרים משמעותיים עבור הילדים שלנו, זה העניין. ובשביל זה, זה עולה כסף. המחירים שלנו הם 

 לא גבוהים ממה שרואים מסביב.

הסוציו המעמד  הכבוד,  כל  עם  לאופקים.  אותנו  שהשוו  בפייסבוק  אמירות  היו  של  -כן,  אקונומי 

לא,   ואנחנו  משרדי הממשלה,  מול  גם  אחרת,  התנהלות  מערכת  להם  יש  נמוך משלנו,  הוא  אופקים 

 , וזה חלק מהעניין. 6אקונומי -לשמחתנו אנחנו סוציו

המ מתכנסת,  הנחות,  ועדת  יש  לסיוע,  זקוק  שכן  שלא מי  אנשים  יש  לסבסד.  לא  היא  שלנו  טרה 

אני לא צריך סבסוד, ומי שצריך עזרה, אנחנו    –צריכים סבסוד. אני בטוחה שהרבה מאיתנו אומרים  

צריכים להיות שם, ואין מצב שיהיה ילד שרוצה להירשם לחוג, ואנחנו לא נעשה את כל מה שצריך  

 בשביל לאפשר לו להירשם לחוג.

 40או    50יין, שמי שנרשם לחוג, ומעוניין להוסיף חוג טכנולוגי, למשל, יקבל  הדבר שגדי ביקש גם לצ

אחוז הנחה. אז אנחנו כן ניסינו לייצר איזשהו מנעד. גם, דרך אגב, יש הנחות, יש מערך הנחות סדור  

 לחוג שני לילד, או...  

 

 לילד שני.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שני לילד, גם יש את זה. אבל אנחנו... כן, לילד שני, וגם לחוג   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 זה אוטומאטי?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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ככל שידוע לי כן, אבל אני אצטרך לבדוק את זה. כמעט בטוחה שכן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 כן? 

 

 נבנה אולם חדש מאוד, עם שם מאוד מרשים,    מר רותם בוקסבאום: 

 

 היכל רותם זה לא אולם, סליחה, זה היכל.  רותם,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אני אשמח באמת שיהיה שם איזה שלט קטן.  אבל, אין שם חניה.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

יש חניה רותם, מעבר לכביש. אם תקפיד ללכת כמה   –אנחנו ערים. א'    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 לאותו יום,  צעדים ולהעלות את מד הצעדים שלך 

 

 הוא צריך לרוץ על הפרקט.    גב' דנה אדמון: 

 

אם זו החניה, אז היא צריכה להיות מסומנת ומשולטת ששם החניה,    מר רותם בוקסבאום: 

 ואז גם חוצים כביש, זה לא אידיאלי. 

 

חיכינו    מר גדי ירקוני:  שם,  מבצעים  אנחנו  תוכנית,  עושים  אנחנו  לי.  תני  רגע,  רגע, 

א חיכינו שיגמרו  ההוא.  האזור  בכל  תכנון,  עכשיו  שם  שעושה  תחבורה  מתכנן  ולקחו  הבניה,  כל  ת 

טק, היא הייתה צריכה לתת לי לקבוע את השם. אבל אנחנו עושים   –סקול, גרוב  -שיגמרו את הפליי

 שם תכנון תנועה חדש. 

כול, אולי תהיה לא מעריך שיש לנו שם בעיה גדולה של חניות באזור ההוא, ובסוף דווקא פה, ליד אש

חניית קומותיים, אני לא יודע, אחרי שתקום הבריכה בכלל תהיה פה בעיה. אנחנו מנסים לתת על זה  
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 את הדעת, אבל יש בעיה גדולה באזור הזה עם חניות. אנחנו ערים לזה.  

 

 דיברתם על הבריכה? או ש...   מר איתן אהרון: 

 

 לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אף אחד לא דיבר עליה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא דיברנו על הבריכה, מפני שאנחנו צריכים להביא קודם תרומה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני שאלתי את ניר ביום חמישי, אם יש תוכנית כזאת ל...   מר איתן אהרון: 

 

 , לא זוכר. 300אלף ₪, או  100אנחנו מחכים, אושר תכנון של    מר גדי ירקוני: 

 

 מי אישר?    דמון: גב' דנה א

 

 במליאות הקודמות.     מר גדי ירקוני: 

 

 לבריכה?    גב' דנה אדמון: 

 

 בריכה מועצתית?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, מזמן, לפני...     מר גדי ירקוני: 

 

 עשו את ההדמיה.    גב' כבי שקולניק: 
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 עשו את ההדמיה,     מר גדי ירקוני: 

 

 מה מדובר, זה, אני לא יודע על   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה שנים אחורה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כן, זה שנים אחורה, בינתיים אנחנו מנסים לגייס כסף, כשנגייס את    מר גדי ירקוני: 

זו תהיה בריכה פה,   30  -ה נביא את זה פה להכרעה.  מיליון ₪, שיכול להיות מאוד קרובים, אנחנו 

 ולא נאריך עכשיו את הדיבור הזה.   באזור הזה, שילמדו שחייה כל הילדים,

 

 תן לידידיה, בחודש מאי תהיה לך בריכה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 ואז הוא יבקש ממני את הכסף.    מר גדי ירקוני: 

 

ואת     גב' דנה אדמון:  היתכנות,  בדיקת  שהייתה  זה  זוכרת,  שאני  היחיד  הדבר 

 רה. התשובות שלה, אני אפילו לא זוכרת שראינו באיזושהי צו

 

 את לפי דעתי לא היית במליאה אז.    מר גדי ירקוני: 

 

 דנה, זה לא בתוכנית העבודה שלי, בריכה.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 תגידי לראש המועצה.     גב' דנה אדמון: 

 

את לא היית במליאה הזאת, לפי דעתי, קודמת... מאז לא ביקשנו עוד     מר גדי ירקוני: 

 ף, נבקש את האישור.  אישור, וכשנגייס את הכס 
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 ההיתכנות היא אם אפשר לגייס כסף, מנסים.    מר ידידיה הוכמן: 

 

 זאת לא הייתה ההיתכנות, הייתה היתכנות לאחזקה וזה,    גב' דנה אדמון: 

 

 היה שם אחזקה.     מר גדי ירקוני: 

 

לאגף   גב' דקלה קצוני:  עוברים  שאנחנו  לפני  הקהילתי?  למרכז  שאלות  עוד  טוב, 

 וך? החינ

 

 מי שרוצה העתק, יכול לקבל.    מר גדי ירקוני: 

 

 תמיר, סליחה רגע, תמיר?    גב' דקלה קצוני: 

 

 יש פה קליטת רכז מעורבות חברתית,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 ?  10גיוס צוות של לפחות   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 זה מדד ההצלחה. אני לא יודע, כאילו, אני קורא לך.   בזה: מר תמיר בוקו

 

 זה עשרה מתנדבים, זה לא זה. זה לא גיוס צוות.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 זה מה שאני שואל.    מר תמיר בוקובזה: 
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זה   גב' מיכל עוזיהו פלג:  חברתית,  מעורבות  רכז  כל,  קודם  סליחה.  לא,  מתנדבים,  צוות 

אנחנו. הוא נסגר בגלל    1/3-המשרד לשוויון חברתי, ו  2/3ה לנו בעבר במימון של  תפקיד שמוגדר, הי

זה  חתום,  חוזה  שלחנו  קורא.  הקול  פעם  עוד  יצא  אלה,  בימים  וממש  מדינה,  תקציב  אושר  שלא 

עובדת   הייתה  שהייתה,  החברתית  המעורבות  רכזת  פשוט  אבל  שינוי.  פה  אין  תקציבים,  באותם 

 ד אחר במועצה. היום זו ענת חן, היא מובילה את תחום ההתנדבות.  מועצה מראש ועברה לתפקי

 

 רכזת מתנדבים.     מר ניר ים:

 

ואנחנו, יצא כבר מכרז לרכז מעורבות חברתית למלא את התפקיד, זה   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 לא משהו... לא תקן חדש.  

 

 ורכז להט"ב, ורכז שלוחה בחלוציות?   מר תמיר בוקובזה: 

 

רכז    כל עוזיהו פלג: גב' מי להתייחס,  אשמח  אני  בחלוציות  שלוחה  רכז  ככה,  אגיד  אני  אז 

  10,000מול  לשוויון חברתי,  המשרד  ₪ של    90,000להט"ב זה גם, תוכנית של המשרד לשוויון חברתי,  

 ₪ מקורות שלנו.  

 

 זה התקציב השנתי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

שלנו  גב' מיכל עוזיהו פלג:  השנתי  של  מהתקציב  משרה  חלקיות  וזו  התפקיד    1/3,  משרה. 

 שלו יהיה לנסות לייצר איזושהי קהילה להט"בית פה באשכול, ממי שקיים. 

 

 להט"בקית.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה? להט"בקית, פעם ראשונה שאני שומעת.    גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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 .  ככה הם אומרים, זה המושג, להט"בק : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

השנים   גב' מיכל עוזיהו פלג:  שלאורך  היסטורי,  תקציב  לנו  יש  חלוציות.  הרכז  לגבי  טוב. 

אלף ₪   240-₪ בחלוציות, ו  150,000הצידה, תמיכה גם בתחום הנוער,  במועצה, זה עבר דרך המרכז  

  אנחנו נותנים את השירותים פה, הם שם,  –לנושא של חינוך משלים. לאורך השנים, המועצה אמרה  

 הם יודעים מה לעשות עם הכסף.

במקרה,  התקציבים.  משמשים  למה  גם  למדנו  החלוציות,  עם  האחרונות,  בשנים  כבר  תהליך  עשינו 

את   רואים  שאנחנו  היא  האמירות  אחת  היישובים,  שלושת  של  נציגים  עם  ישיבה  לי  הייתה  היום 

אנח אלא  בחלוציות,  שקורה  במה  בכך  ומזדכה  כסף  שמעביר  כגורם  לא  לתת עצמנו  שצריך  גורם  נו 

 שירותים ומענים גם למה שקורה בחלוציות. 

אלף ₪ שהיה מועבר, אנחנו לוקחים, זה לא בתוספת התקציבית, אנחנו פשוט    240  -ובעצם, מתוך ה

ניקח בשלב ראשון חלקיות משרה, בהתאם לצרכים שאנחנו, יחד עם ההנהגה שם נגדיר, נראה איך 

ם את איה, שהיא רכזת השלוחה בדיונה, אנחנו ... דרך אגב, זה  אנחנו מעלים. אבל כמו שיש לנו היו

 גם בתוכנית העבודה של המרכז הקהילתי שנבנה בשלומית. 

בעצם, אנחנו נשתמש בתקציבים, כתבנו את זה גם אז במצגת, מתקציבים שהיום מועברים ליישוב,  

אומרים,   אנחנו  תמיד  פעם,  עוד  בתפיסה,  לניהול.  לנו  שישמשו  לא לתקציבים  הוא  קהילתי  מרכז 

זו לא רק דמות שתהיה אחראית על מבנה,   אלא היא אחראית מקום, הוא תפיסת עולם. מבחינתי, 

לליווי היישובים, ולעזור לנו להתאים, עם התמחות לקהל, לציבור הדתי במועצה, היא תדע לכוון גם  

 אותנו בעבודה כמו שצריך בתוך הארגון.  

 

מורכב     גב' דנה אדמון:  למה נהיה  כיוון  מיכל,  שאמרת,  האחרון  המשפט  העסק.  כל 

שהצבעתי לך לאורך כל הנאום היפה, ואני חושבת שצריך להציף את זה כל הזמן, אנחנו לא נותנים  

שירותים לחלוציות, אלא אנחנו נותנים שירותים לציבור הדתי. אני חושבת שיש ציבור דתי גם לא רק 

 את.  בחלוציות, וחשוב שהדברים יהיו ברוח הז
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 חד משמעית. טוב, תם זמני?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כן, תודה מיכל.     מר ניר ים:

 

 תודה.   גב' דקלה קצוני: 

 

לשמוע    מר ניר ים: כולנו  נעבור  בשמונה,  שאנחנו  ובתקווה  נתחיל,  שאנחנו  לפני 

רוצה... אני  אז  הצעירים,  במרכז  ההרצאה  קצרים    את  דברים  שני  להגיד  רוצה  מחר    –אחד    –אני 

, אחרי שנדבר  2022בהנהלה שמתוכננת להיות מחר, אנחנו למעשה נדבר בפעם הראשונה על תקציב  

 עליו בהנהלה, הוא ישלח לחברי המליאה. 

אולי   פה  יהיו  ימים,  עשרה  פה  יהיו  שלא  כמובן  החומרים   6.5אז  את  שתראו  עד  ימים,  חמישה  או 

אמור לא  הבאה  המליאה  אבל,  הבאה.  המליאה  למעשה,  לקראת  אמורה,  היא  החלטות,  לקבל  ה 

מיליון, כמובן לא יכללו בהצעה כפי    3, אז כמובן, גם אותם  2022לשמוע כקריאה ראשונה את תקציב  

 שהיא מנוסחת היום,  

 

גם לא יהיו בדיון מחר, אני עוד לא מכיר את הסוגיה הזאת  בכלל. אני     מר גדי ירקוני: 

 ושה מיליון ₪, כשראש המועצה עוד לא התעניין, לא מבין איך אפשר להביא סוגיה של של

 

 עזוב, גדי...    מר ניר ים:

 

 נדבר על זה מחר.    מר ידידיה הוכמן: 

 

 נדבר,    מר ניר ים:

 

 לא מחר. ראש המועצה, מותר לו להכיר את החומר לפני.    מר גדי ירקוני: 
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 זה יפה גדי. לפני חמש דקות זה היה הפוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה, זה לא אותו דבר, חבר'ה, בואו,    מר גדי ירקוני: 

 

גדי אנחנו לא נכנסים לדיון הזה עכשיו. אנחנו מחר יושבים בהנהלת    מר ניר ים:

מיליון, אבל כפי שהיא. זה אחרי ישיבת    3-המועצה על הצעת התקציב, שהיא כמובן לא כוללת את ה

יג זה  לעיון.  המליאה,  חברי  אליכם,  ישלח  הההנהלה  של  למליאה  ראשונה.    29-יע  כקריאה  לחודש, 

נתגלגל למליאה  כן שלושה, פחות שלושה, לא משנה. ואחר כך,  יגיד כל אחד מה שיגיד, כולל  שמה 

 נוספת שתקבל החלטה על התקציב. זאת התוכנית, זה מה שרציתי לספר לכם. 

ל דו"ח המבקר לשנת  הדבר השני שרציתי להגיד לכם, זה שפה, מאחורי אריק דניאל, יש חוברות ש

 . כל שקית, כתוב עליה שם של חבר מליאה, אז בבקשה תיקחו לעצמכם. אז זהו, בבקשה, דקלה.  2020

 

, 43טוב, אז אני מזכירה שאנחנו עוברים לסוף החוברת עכשיו, עמוד    גב' דקלה קצוני: 

דקות רגע לעיין  כן? מי מתחיל? חברים? שאלות? אתם רוצים כמה    תוכנית מעודכנת של אגף החינוך.

  בזה, על השינויים?

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה השינויים? אם אפשר...     מר אמיר פלג:

 

 אז אולי שאבי ייתן כמה מילים על השינויים?     גב' דנה אדמון: 

 

דומה למה שהיה בשבוע שעבר, קיבלתי כמה הערות,   90%תראו, מעל     מר אבי יאנוס: 

 , את השורות בצורה יותר ברורה. תוקנו, לסדר את הדברים

שינוי, בקיצור, של דברים שיהיו יותר בהירים, וגם דברים ענייניים שהעירו לי, דייקתי אותם. אבל  

 , זה אותו הדבר.  90%, השאר, 10%זה סדר גודל של 
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 מה זה פרואקטיבי? למידה פרואקטיבית? זה מופיע הרבה.     מר אמיר פלג:

 

ספר אוקי   מר אבי יאנוס:  מבתי  מעבר  של  למהלך  הלכנו  אנחנו  אסטרטגי,  כמהלך  י. 

פרואקטיבי   פרואקטיבית.  למידה  של  ספר  לבתי  רלוונטיים,  לא  שהם  הוראה,  אומר    –של  זה 

 שהמורים והתלמידים גם לומדים וגם מלמדים.  

 

 אתה מדבר רק על היסודיים כרגע?     מר אמיר פלג:

 

כל     מר אבי יאנוס:  על  אני מדבר  איפה שאנחנו הכי הרבה מתקדמים,  לא,  המערכת. 

 זה ביסודי. 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

אבל המהלך הוא מהלך כולל, בכל מערכת החינוך באשכול, זה אומר    מר אבי יאנוס: 

שמעבר   אומר  זה  למנחה.  למנטור,  להיות  הופך  ידע,  כמעביר  פרונטאלית,  מהוראה  שהמורה 

לומד   לומלמיומנויות, שבהם  נושא ההגעה אט,  נושא החשיבה הביקורתית,  נושא החקר,  ד עצמאי, 

תלמיד,  לכל  אישיות  מערכות  של  רמה  על  מדברים  שאנחנו  פרסונליזציה,  הידע,  של  הניתוח  לידע, 

 ואנחנו הולכים לשם. זה מורכב, זה פורץ דרך. 

עושי זה. אגב, זה לא נמצא בשום מקום בארץ, בדוק. בגלל זה באים לפה, ללמוד איך אנחנו  ם את 

אנחנו עוד לא שמה, אבל אנחנו בדרך לשמה. יש בתי ספר שיותר מתקדמים עם זה, יש כאלה פחות. 

הנושא של ערכים, גם כן, כמובן, על הפרק. הנושא של תרבות של מצוינות, שאנחנו הרשות היחידה  

וה פרויקט  והראשונה שנכנסה בפרויקט עם משרד החינוך, של רשות שמובילה תרבות של מצוינות, 

 שהתחלנו איתו בשנה שעברה, בקריית החינוך, אנחנו הולכים להרחיב אותו. 

גם בתי הספר של החלוציות, וגם בבית הספר התיכון, אנחנו בחודש הבא, אנחנו עושים פורום שנקרא 

זה    – ייסדנו אותו פה, ואחת מהמטרות שלו,  פורום שלא נמצא. אנחנו  מנהל אגף החינוך ומפקחיו, 
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ת איך אנחנו מתכללים את כל המערכת. גם גני הילדים, עד התיכון והכול, לתרבות של  באמת לראו

 מצוינות, כדי לרתום את כל המפקחים ואת כל המשאבים למהלך הזה. אנחנו רק בתחילתו.  

 

זה, מי מוביל את זה? מה זה תרבות של מצוינות? מי מוביל את      מר אמיר פלג: מה 

 ש... זה? יש מישהו... האגף? או י

 

עם    מר אבי יאנוס:  יחד  החינוך,  קריית  מנהלות  כרגע  זה  זה,  את  שמוביל  מי  לא, 

 משרד החינוך. משרד החינוך נתן יועצת ארגונית לטובת הנושא הזה, ובשיתוף אגף החינוך.  

 

 יועצת נוספת?    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   מר אבי יאנוס: 

 

 ישראלי? עוד אחת חוץ מזאת מחינוך    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, כן, כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 זו אותה אחת?     גב' מזל ערוסי:

 

לא, לא קשור לחינוך ישראלי, זה פרויקט של משרד החינוך. אילונה     מר אבי יאנוס: 

ויחד   שהייתה המפקחת הקודמת, היא קיבלה את האחריות על המחוננים והמצוינים במחוז דרום, 

את התוכנית, אילונה אחראית על זה. ויועצת ארגונית שמשרד החינוך   איתה בנינו, ואנחנו מובילים

 העמיד לטובת הנושא הזה. כן? 

 

אני מתייחס לתוכנית, אני לא ראיתי את החדשה,  –כמה דברים, אחד    מר נועם גל:

יעדים, עליי זה כבד.   40-מטרות ו   20  –עוד לא עברתי עליה, אני מדבר על הפעם הקודמת מה שהגשת  
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ל להיות שאני לא מבין, אבל נראה לי שכשיש כזה גודל של יעדים, אותי זה... זה מעורר בי כמה יכו

תהיות. האם זה לא קצת גדול עלינו? אם אפשר חצי מהכמות הזאת, הייתה אולי ברת השגה. ברגע 

 שיש כמות כזאת של יעדים ומטרות, אני לא כל כך מבין את זה.

עצמי, כל שנה, חוזר על הסיפור הזה של פתיחת מגמה טכנולוגית. עכשיו, כמה דברים, אני מוצא את  

 יש לזה כל מיני שמות, אז יש, נכון, ראיתי הגברה בנושא חקלאות וזה.  

אבל עד שלא יפתחו כיתה שהיא תיתן מענה גם בתחום העיסוק הזה, בעיקר לשכבת התלמידים, בוא  

, שמתאים גם לבית הספר, לאזור, זה חינוך נאמר, לא המצוינים, אלא שתיתן פתרון, ופתרון ענייני

 טכנולוגי. 

 אם זה מכונות חקלאיות, אם זה... יש לזה הגדרות אגריטופ, וכל מיני דברים כאלה... אני לא...  

 

 יש את זה, נפתחה השנה מגמת אגרוטרוניקה, בנופי הבשור.    מר אבי יאנוס: 

 

 לתלמידים הפחות טובים?  וזה מיועד, כתמה מקצועית, זה מיועד   מר נועם גל:

 

 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 בסגנון מסגרות וזה?     מר נועם גל:

 

 כן, כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 אני לא רואה את זה כאן, ואני מאוד שמח.     מר נועם גל:

 

 היא נפתחה, היא בתוך נופי הבשור, אתה מוזמן לבוא ולראות.    מר אבי יאנוס: 

 

זו חדשה שמחה, אז אני שמח על זה. ואני קורא דברים כמו    קודם כל   מר נועם גל:

אני    – וואלה,  מיטבית,  בצורה  משאבים  וניצול  גיוס  זה  ההצלחה  ומדדי  לחינוך,  אקדמאיים  הסבת 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 66 
 

היעד שלנו, אנחנו רוצים שלושה מוסבים כאלה,   –מרגיש לא נוח עם השורה הזאת. אם היית אומר  

 ד אותן זה... הצלחנו, ארבעה. אבל זה תשובות שלמדו

 

 כמו כל המדדים.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה נשמע נורא יפה, אבל...     מר נועם גל:

 

שעברה     מר אבי יאנוס:  בשנה  שני,  במחזור  השנה  כבר  אנחנו  נשמע,  רק  בוא  אז 

וגם שתי דוקטוריות.    –אקדמאיים, תואר ראשון    17הסתיים מחזור מוצלח מאוד, היו   שני בעיקר, 

שניי מאשכול,  מתוכם,  היו  לא  ה  14ם  כל  מאשכול,  שאם  14-היו  רף  כששמנו  יקלטו    50%,  מהם 

 במערכת החינוך, אז זו תהיה הצלחה. 

 

 אז זה מדד.    מר נועם גל:

 

 כולם נקלטו במערכת החינוך.    מר אבי יאנוס: 

 

זה מדד שאני מסוגל להבין, זה אני מסוגל. תגיד לי, מדדי הצלחה זה    מר נועם גל:

יש לי למה להתייחס, אם הצלחנו או לא הצלחנו. אבל האמירות    –רים, אז סבבה, אז אני אומר  מו  12

 האלה, הן מאוד פלואידיות. אני לא יודע לתרגם, בסופו של דבר. 

 

 רוב המדדים הם לא כמותיים.    גב' דנה אדמון: 

 

להיות  לכן אני אומר שהמדדים יכולים להיות כמותיים, והם צריכים     מר נועם גל:

 כמותיים. 

 

 מסכימה.    גב' דנה אדמון: 
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 אני לא מסוגל להבין את הדברים שבסופו של דבר למדוד את זה.    מר נועם גל:

 

אומר     מר גדי ירקוני:  היית  לפחות  פה  הסעיפים,  בכל  יודע  לא  אני  הזה,  בסעיף  אז 

 ברור, אני מקבל. אבי, צריך, 

 

 בסדר, אני אוסיף.     מר אבי יאנוס: 

 

דוגמא    ר נועם גל:מ נתתי  זה  אבל  הכול,  על  עובר  לא  אני  כדוגמא,  נתתי  סתם 

של  הנושא  את  רואה  לא  כשאני  מדידים.  ולא  למדידים  דברים  לכמת  מסוגל  שאני  שלי,  מייצגת 

אלימות, סמים, ערבות הדדית, ביטחון אישי בכותרות, בראש סדר העדיפויות במדדים, אני מרגיש  

מצוינות הזה.  עם  נוח  בדיוק    לא  זה  מדאיגים,  מאוד  שאותי  הדברים  אבל  פנטסטי,  הכול  וזה, 

הנושאים האלה. נושאים של אלימות, נושא של סמים, הדברים שמלווים אותנו כל יום. ואם זה לא  

 מופיע כ... 

 

 זה מופיע.    מר אבי יאנוס: 

 

את זה צריך מבחינתי להיות באדום בוהק. יכול להיות שאני פספסתי     מר נועם גל:

 זה בין ארבעים העמודים.  

 

 זו הרובריקה האחרונה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה עמוד אחרון, נועם, זו הרובריקה האחרונה בטבלה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ובריקה האחרונה. זהו, לצערי זה בר   מר נועם גל:
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 לא, אבל זה לא מבחינת סדרי העדיפויות, כן?     מר אבי יאנוס: 

 

 בסדר, יכול להיות שזה. וגם זה, לכמת, אם אני... איפה?    גל: מר נועם

 

 בדיוק איפה שאתה מסתכל, כן.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עוד פעם,    מר נועם גל:

 

 יש תוכנית, אגב,     מר אבי יאנוס: 

 

 בנושא של מדדים,     מר נועם גל:

 

מי   מר אבי יאנוס:  תקציב  גם  שקיבלנו  חוסן,  תוכנית  ממשרד יש  הזה  לנושא  וחד 

החינוך, ויש כמובן את שיתוף הפעולה עם להבה והשירותים החברתיים בבתי הספר. ופה, גם כן, יש  

 תוכנית מסודרת של כל הגופים האלה, ועבודה משותפת איתם. 

 

 להבה זה גופשטיין? מה זה להבה?    מר דני ברזילי: 

 

 לשם. לא, לא. גם אני בהתחלה לקחתי   גב' דקלה קצוני: 

 

 בשבילי להבה זה גופשטיין. אם אני...    מר דני ברזילי: 

 

של     מר נועם גל: סעיף  שמה  היה  כזה,  משהו  או  המיצב,  במבחני  זוכר  אני  אבי, 

ובסוף השנה?   כזה בתחילת השנה  נעשה סקר  מורים. האם  ושל  ביטחון אישי של תלמידים  הרגשת 

לכם, אם הן הצליחו או לא? זה שהקימו דברים, האם יש משהו שאנחנו יכולים לכמת את הפעולות ש

 אנחנו בכיוון הנכון, או לא נכון. אז יש פה, עוד פעם, באותו...   –השאלה אם אפשר למדוד, להגיד 
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 באיזה סעיפים?     מר גדי ירקוני: 

 

יצליחו    מר נועם גל: אם  סמים.  אישי,  חוסן  עצמי.  וביטחון  אישי  חוסן  חוסן,  על 

 קר בתחילה, עושים בסוף ורואים... לטפל, אז עושים ס

 

שעברה,     מר אבי יאנוס:  בשנה  סקר  פעולה, היה  תוכנית  גם  בנינו  הסקר  ובעקבות 

שנותנת מענה לסקר הזה. גם הצגנו את זה, אגב, גם את הסקר וגם את תוכנית הפעולה הצגנו בוועדת 

וסן, ויהיה, גם יהיה סקר  החינוך המועצתית, וגם בשביל השנה הזאת, יש תוכנית בנושא הזה של ח

עוד חודשיים בערך, מתוכנן סקר כזה, שהוא יהיה גם כולל אגב, עוד נושאים חוץ מהחוסן. הוא יכלול  

 את הנושא של הלימוד, של הביטחון האישי,  

 

 אני אשמח מאוד,     מר נועם גל:

 

 , היה בתקופת הקורונה סקר שעשה האגף לביטחון קהילתי : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 השפ"פ.    מר אבי יאנוס: 

 

 גם הביטחון הקהילתי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 גם הביטחון הקהילתי,     מר אבי יאנוס: 

 

משהו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב זה  בהחלט  אז  לאלכוהול.  לסמים,  חשיפה  של  העניין  כל  על 

 שאפשר למדוד ולהשוות.  

 

א   מר נועם גל: הצלחה,  זה  בשבילי.  מדד  הדברים  זה  של  משמעות  או  כישלון,  ו 
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לי לפחות, אני מניח לכל   לנו,  זה, בכדי שיהיה  ותציגו את  זה  האלה. אני מאוד מבקש שתשימו את 

כל   או  או מאמצים,  צריך להשקיע משאבים  איפה  או  הנכון,  בכיוון  אנחנו  חברי המליאה, מדד אם 

 דבר אחר. 

 

שמ : רוויטל דג'אווי בן יעקב דבר  כל  נסכם,  אם  למשהו אז  אותו  להפוך  תוכנית,  כיישום  ופיע 

 מדיד. 

 

 אני מציע,    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לומר?    גב' נעמי סלע:

 

של     מר גדי ירקוני:  הזה  הסיפור  שעל  מציע  אני  בסדר?   שנייה,  לי  תנו  אבל  רגע, 

יש  אם  לראות  המקצוע,  אנשי  עם  נדבר  אנחנו  הסמים,  של  בנושא  היה  שבאמת  הסקר  של    החוסן, 

היגיון לעשות השנה, לחזור על אותו סקר בדיוק, ולעשות את המעקב. אבי, תכתוב את זה אצלנו, אם  

ה  לא הייתי רוצ כי  זה נכון, אנשי המקצוע מחר יגידו שזה נכון, אנחנו נכתוב את זה במטרות ויעדים.  

 סתם להחליט, בלי שאנשי המקצוע...

 

 הזכירה את זה, באחת הישיבות של הוועדה.  לא, אני חושבת שענת  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יש לי שאלה, בגלל שלאחרונה אנחנו, לצערנו,     גב' נעמי סלע:

 

 מישהו רושם את מה שאנחנו מדברים?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן, אני רושם.     מר אבי יאנוס: 

 

, אנחנו נחשפנו גם לאלימות, גם ביסודי, גם בתיכון, סמים, אלכוהול   גב' נעמי סלע:
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בבית   שנמצאים  מקצוע  אנשי  יש  כבר  קיימות,  למעשה,  הלכה  התוכניות,  לזה.  להוסיף  צריכים  לא 

בזה זה    –הספר? כי אני לא שמעתי מהילדים שהייתה איזושהי פעילות איתם, או שיח. יום למחרת  

 נגמר.

יודע אתה  פעילויות?  שהן  איזה  יש  איתם?  עובדים  תוכניות?  בפועל  יש  אם  היא  לעשות השאלה   ,

איזשהו משהו לטווח הארוך, גם דיברנו על זה בפעם הקודמת, גם לילדים שחוו את זה באופן ישיר,  

 ז' עד י"ב וגם בכלל.-וגם לכל המעגלים מ

וגם ביסודי, כי אני לפחות יודעת שיש אירוע מאוד חריג באחד מבתי הספר היסודיים, אלימות ממש 

את שם  גם  אם  היא  השאלה  ילדה.  כלפי  הספר  קשה  בתי  לגבי  נוספת,  שאלה  לי  ויש  נכנסים.  ם 

ייקח   הספר  מבתי  אחד  שכל  נאמר  כשהוקמו,  שבזמנו  יתחזק,  היסודיים,  הוא  ובו  מסוים,  תחום 

 אם יש איזשהו צפי? יתמקצע. ואנחנו כבר כמה שנים אחרי, 

 

 , בתוכנית.  2סעיף מספר    גב' דנה אדמון: 

 

 שורה שנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אתייחס, קודם כל לשאלה הראשונה שלך,     י יאנוס: מר אב

 

רגע, על השאלה... אני ביקשתי דווקא על האירוע שהיה בתיכון    מר גדי ירקוני:  אבי 

 לפני שבועיים. השבוע אמורים לתת לי, מנהל בית הספר, מה עשו ומה הולכים לעשות.

סיכ כאילו  לעשות,  הולכים  ומה  עושים  מה  אקבל  שאני  גם  ואחרי  אני  והמשך,  א'  שלב  אירוע  ום 

אראה, דיברנו על זה במנהלים במועצה, מהי ההתערבות היותר רחבה שצריכים בנושא הזה, עם כל  

 האגפים השונים.  

 

 אתה מדבר על האירוע של המשטרה, הסמים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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 כן. ומה קורה עם היסודי?     גב' נעמי סלע:

 

 לדעתי לא...    גדי ירקוני: מר 

 

 אבי יודע,    גב' נעמי סלע:

 

בקריית החינוך, הייתה כבר ועדה    אכן, היה אירוע חמוראני אגיד. אז     מר אבי יאנוס: 

מקצועית בנושא הזה, מטופל. אבל הנושא שאת שאלת, יש בכל בית ספר תוכנית הכלה והשתלבות,  

 . משאבים ומאושרתותוכנית רגשית חברתית, מתוקצבת אגב, עם 

במקרה יש לי פה, לא במקרה, הבאתי כדוגמא, של אחד מבתי הספר, אבל יש לכולם, אושר, אגב, גם  

התוכנית הזאת, מיד אחרי על ידי וגם על ידי משרד החינוך התוכנית והיא פועלת כבר. היא פועלת  

 החגים התחילו להפעיל אותה. 

 

 בכל בתי הספר?     גב' נעמי סלע:

 

 בכל בתי הספר, כולל התיכון, כולם, כל בתי הספר.     יאנוס:  מר אבי

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

של    מר אבי יאנוס:  הזה  לנושא  נוסף  ותקציב  שעות  הקצה  החינוך  משרד  גם 

 ההתגברות של האלימות,  

 

 זה יותר חשוב ממצוינות, שיהיו קודם בני אדם.     גב' נעמי סלע:

 

לא   בוודאי.   מר אבי יאנוס:  להגיע  אפשר  אי  ראשון.  שלב  הוא  הזה,  הנושא  זה, 
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תוכנית  גם  יש  זה  ובגלל  ברור.  זה  רגשית,  ופנוי  בטוח  מרגיש  שמישהו  לפני  למצוינות,  ולא  ללמידה 

חברתית גם כן ואפילו היא תוגברה, גם על ידי תקציב נוסף שמשרד החינוך נתן    –מפורטת, רגשית  

 לנושא הזה, ויש, אפשר לראות את זה. 

 

 אוקיי. ומה קורה לגבי הייחודיות של בתי הספר?     גב' נעמי סלע:

 

לגבי הייחודיות של בתי הספר, זה מופיע פה, זה רק ייחודיות. השנה,    מר אבי יאנוס: 

עד יוני, אמורים לסיים את סיכום הייחודיות של כל בתי הספר, ובאוגוסט אמורים להציג את זה פה  

 במליאה. 

 

לא, אנחנו יכול להיות, אבי, אנחנו דיברנו על זה אחרי הוועדה, אתה     מר גדי ירקוני: 

 זוכר? שיכול להיות שנאריך את התקופה. אנחנו,  

 

 לא, אבל לא לגבי הייחודיות, לגבי הבחירה המבוקרת.    מר אבי יאנוס: 

 

 לא, גם הייחודיות שלא בטוח שהם יהיו פנויים לגמור עם זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה?    ה אדמון: גב' דנ

 

 חשוב לי לדייק. רגע, לא, לא, רגע, בסדר. אנחנו בגלל זה נדייק,    מר גדי ירקוני: 

 

 מזל,   גב' דקלה קצוני: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה. יש מזל, חנניה ו... שם אני לא זוכרת את שמו.   גב' דקלה קצוני: 
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  זה כבר אצל רבקה, אז תדברי.    מר אמיר פלג:

 

 אוקיי.   גב' דקלה קצוני: 

 

 תנו לי לגמור לתת לכם תשובה, שלא תגידו אחרי זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל לא שומעים אותך, אז נכנסים לך בדברים.     גב' דנה אדמון: 

 

... חצי תשובה כל אחד, אני אגמור רגע לתת את התשובה, בגלל שאני     מר גדי ירקוני: 

וונה הייתה לגמור את זה השנה, שכל בית ספר יגמור את הייחודיות שלו. פשוט עוד לא עד הסוף. הכ

 עשינו פגישה בשבוע שעבר אני חושב, נכון אבי?  

 

 כן, שבוע שעבר.     מר אבי יאנוס: 

 

עם    מר גדי ירקוני:  היסודיים,  הספר  בבתי  שהיינו  פה,  זה  את  ציינתי  שעבר,  שבוע 

  ועדות ה... איך קוראים להם?

 

 ועדה מלווה.    נוס: מר אבי יא

 

 ועדה מלווה, ויכול להיות ש...    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה?    גב' דנה אדמון: 

 

ועדה מלווה זו ועדה של משרד החינוך, שנפגשת פעמיים בשנה, שבה    מר גדי ירקוני: 

ותו  שומעים את כל בית ספר ובית ספר ביסודי, גם פה, גם כמובן בחלוציות, אנחנו הולכים, זה לא א
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שפה,  מה  ההתנהגותי,  הנושא  את  גם  הכלכלי,  הנושא  את  גם  יש  וממש  יום,  באותו  לא  אז  מפקח, 

כיתה,  לא  וכיתה.  וכיתה  ושכבה,  שכבה  בכל  יש  התקדמות  ואיזו  התקדמות  ברורים,  ממש  מדדים 

 אבל שכבה. 

להיות יכול  צריכים,  נהיה  ובעצם ראינו שכנראה  כל הדברים המקצועיים האלה,  על  , לתת  מדברים 

יותר זמן לבתי הספר בנושא של לגמור להכין ולהמליץ, כל אחד את הייחודיות שלו, בגלל שהעומס  

שהיה בשנתיים האחרונות עליהם, קצת, וגם עכשיו, הקשה עליהם, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו, שהן 

ב לי להגיד, שלא  זה היה חשופנויות לזה, ויכול להיות שנאריך את זה בעוד שנה.  –פנויות לזה, פנויים 

 יהיה שיגידו שאמרנו שהשנה זה יהיה, אני רוצה לדייק את הנושא הזה.  

 

 אבל לפי מה שאבי אומר, התחילו לעבוד על זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

דיברו    מר גדי ירקוני:  גם  הם  חושב  אני  זה  ובגלל  מספק,  לא  הקצב  התחילו,  הם 

 שאין כל כך פניות לזה עכשיו, יכול להיות שכדאי לחכות עם זה עוד קצת.   איתנו, שלוש המנהלות,

 

 אני רק רוצה להגיד שפניות לא תהיה אף פעם.     גב' דנה אדמון: 

 

שהיו    מר גדי ירקוני:  אורית  וגם  המפקחת,  שגם  חושב  אני  יודע,  אני  לא,  לא,  לא, 

ה גם...  וחושב  האלה,  המקצוע  לאנשי  מקשיב  אני  שם,  הרגשה  איתנו  משהו,  איזה  בהחלט,  שם,  יה 

שכדאי לתת את העוד תקופה, עוד שנה אולי, בגלל שכל דבר זו דחייה של שנה, זו לא דחייה של כמה  

חודשים, בשביל לעשות את זה יותר טוב. עוד לא קיבלנו החלטה סופית בנושא הזה. נראה איך הם  

 מתקדמים, ולפי זה נחליט. 

 

  אני רוצה.   גב' מזל ערוסי:
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 מזל?    מר ניר ים:

 

נוגעת לכל מנהלי    גב' מזל ערוסי: ככה, קודם כל אני חושבת ש... ההערה הזאת שלי 

המחלקות, שלקראת סוף השנה, יביאו את התוכנית שהם כתבו, ואת היעדים, ומה כן הספיקו, מה 

 לא הספיקו, 

 

 . ביקשנו   גב' דנה אדמון: 

 

 .  אנחנו מעביריםומה    גב' מזל ערוסי:

 

 סיכמנו את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ביקשנו בפעם שעברה.     גב' דנה אדמון: 

 

 סיכמנו את זה וזה יהיה?     גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

בלעדיי,     מר גדי ירקוני:  זה  שהרבעון  אמרה  התוכניות,  על  שאחראית  דקלה,  אפילו 

 י, ואפילו אולי חצי שנתי גם למליאה, נכון? אני לא זוכר.  החצי שנתי זה אית

 

 כי...    גב' מזל ערוסי:

 

 וסיכום בטוח למליאה.     מר גדי ירקוני: 
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כי מה שקורה, אם אני לוקחת את התוכנית של השנה שעברה, בהרבה     גב' מזל ערוסי:

ות יעדים מסוימים, בחינוך  הדבק. ונכון שיעדים הם לא רק לשנה, לפח   –מאוד מחלקות נעשה העתק  

 על אחת כמה וכמה, זה לא לשנה, אלא לפחות לשלוש שנים.

אם אני רוצה לדבר על הייחודיות, אני חושבת שלפחות נאמר כאן כמה וכמה פעמים, שאנחנו לפחות  

נתחיל לשמוע איזה שהם ניצוצות של בחירה. כי לאט לאט אנחנו נצטרך לעבור גם למרחבי בחירה  

 רחבי בחירה,  של... לא מ

 

 בחירה מבוקרת.     מר אבי יאנוס: 

 

 אי אפשר לעבור לאזורי רישום ללא זה.    מר גדי ירקוני: 

 

פי     גב' מזל ערוסי: על  רק  זה  אבל  הספר,  בתי  את  ההורים  של  מבוקרת  בחירה 

עבודה  מיומנויות  שהציגה  אחת  ממנהלת  לפחות  שם,  כשהיינו  בביקור,  ששמענו  ומה  הייחודיות. 

 דיות של בית הספר. אז את זה אני מבקשת באופן אישי שתבדוק אבי, מיומנות זו לא ייחודיות.  כייחו

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

מיומנות זו לא ייחודיות. ומה שהוצג לנו שם על הבמה, על ידי מנהלת    גב' מזל ערוסי:

ייחודי לא  זה  וחקר,  עצמאית  לעבודה  מיומנויות  מיומנויות,  זה  ובוודאי  והיועצת,  ספר.  בית  של  ות 

ובוודאי, לא ייחודיות שתביא להרשמה, הייתי אומרת, להרשמה מבוקרת ואמיתית, כי הורים יבחרו  

בדברים אחרים. לא במיומנויות האלה. ואם תרצה שאני אפרט לך, אני אעשה את זה באופן אישי,  

 אני יודעת לעשות את זה.  

 

עכשיו    מר אבי יאנוס:  רק  אבל  בעיה,  הייחודיות,    אין  על  לעבוד  התחילו  רק  הם  הם 

 בתחילת הדרך.  
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את    גב' מזל ערוסי: אחת  כל  והציגו  הבמה  על  עמדו  הן  שם,  שנעשה  בסיור  מעניין, 

    הייחודיות שלה.

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

אז זה הזמן להגיד   –אז לא להתפאר בנוצות שהן לא שלהן, ואם כן     גב' מזל ערוסי:

זה איפה  לא    לנו  שזה  נגיד  הבאה  השנה  בסוף  שנה?  עוד  להם  לתת  התחילו?  לא  התחילו?  עומד. 

 הייחודיות שהתאימה? אני לא יודעת, אתם בשטח ואתם תבדקו. 

 

 טוב.    מר אבי יאנוס: 

 

 חנניה?    מר ניר ים:

 

 קודם,   מר חנניה אווקרט: 

 

 קודם מי?    מר ניר ים:

 

 רבקה.    מר גדי ירקוני: 

 

 בכיף.    מר ניר ים:

 

טוב, אני רוצה להעיר על העובדה שאני חושבת שחינוך זה נושא מאוד    גב' רבקה בן ארי: 

 מאוד מאוד משמעותי, בכל מקום ובמועצה בפרט. 

יש איזשהו נתק בין אנשים שאין להם ילדים, או אין להם נכדים בגיל בית ספר, הם לא מבינים בכלל,  

ור הזה של האלימות, משטרה, אם לא הייתי יושבת במליאה,  יפהם בכלל לא יודעים מה קורה. כל הס
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 לא הייתי יודעת. כי הנכדים שלי כבר גדלו, ויש לי עוד קטנים, אז באמצע.  

קרה ככה וככה. כמו    –אני חושבת שהאינפורמציה לציבור, לציבור חשובה. לא רק להורים בווטסאפ  

 יכול להיות שהחינוך צריך לתת...  שגדי כותב באיגרת שלו, ודודי כותב בחלק באיגרת שלו,

 

 לדודי יש איגרת? לא ידעתי, סתם התקלת אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

 יש.    גב' דנה אדמון: 

 

 בפייסבוק.    מר דודי אלון:

 

 דיווח מבורך.     גב' דנה אדמון: 

 

שליליים,    גב' רבקה בן ארי:  דופן  יוצאי  דברים  של  דיווח,  לתת  צריך  שאבי  חושבת  אני 

ויוצאי דופן חיוביים. יש תחושה של ניתוק למי שאין ילדים בבית ספר, וגם אני לא בטוחה שההורים 

 בת שלהם.   –יודעים כל מה שנעשה. הם יודעים מה שנעשה בכיתה של הבן 

עשית, זה מאוד מאוד חשוב בכל תחום, אבל החינוך שזה קושר את כולנו לכל    –לא דיווחת, דיווחת  

ם דעת קהל. דעת קהל, הקהל יודע, הקהל, האוכלוסייה יודעת שקרה מקרה כזה, הנושא הזה. וזה ג

 טופל בצורה הזאת והזאת, יש לזה הדים, הוא חשוב. הוא חשוב מאוד. 

לפרסם   חשובה  דוגמא  זו  שחינוך  חושבת  ואני  שקורה.  חיובי  דבר  כל  החיוביים,  הדברים  על  וגם 

 אבי.  באיגרת, על ידי 

 

הנושא של האירוע בנופי, גדי כתב עליו באיגרת, אבל זה דקת.  את צו   מר אבי יאנוס: 

לא מספיק. הכנסנו את זה כיעד השנה, מיתוג החינוך באשכול, העשייה החינוכית והייחודיות, פרסום 

 ושיווק. יחד עם יפעת הדוברת בנינו תוכנית ונתנו גם תקציב לזה. 

 ל הנושא של הפרסום ושיווק של החינוך, עשינו כבר השתלמות, עם מי שאחראית בעיריית תל אביב ע

והיא   פרקטיים,  כלים  גם  לנו  נתנה  היא  ומעניינת,  טובה  השתלמות  הייתה  ולנו,  הספר  בתי  לצוותי 
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תמשיך ללוות אותנו השנה, ואנחנו גם נכנס למה שאת אמרת, לפרסום גם של הדברים הטובים, וגם  

 של הדברים הפחות טובים. וזה מופיע בתוכנית.  

 

שאפשר   ניה אווקרט: מר חנ ביותר  הצנועים  ממש  הבסיסיים,  היעדים  שאחד  חושב  אני 

זה   השונות,  המגמות  עם  המפואר,  שלנו,  הממלכתי  הספר  בבית  שנעשה  מה  כל  לאור  עליהם,  לדבר 

רגיל,  מעורב,  דתי.  ממלכתי  חינוך  שרוצות  משפחות  של  איכותי,  מאוד  מסוים  לציבור  מענה  לתת 

 נורמאלי, הכי פשוט. 

ו מדברים על זה כבר שנתיים, ויש כבר, לא צריך לחכות לרישומים, יש כבר באזור כאן ממלכתי  אנחנ

 דתי באבשלום, דיברתי איתך בשיחה שהייתה בינינו, 

 

 בכרם שלום.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אמרת אבשלום,     גב' דנה אדמון: 

 

שזה יעד כל כך מתבקש וכל כך בסיסי, להכין  בכרם שלום. אני חושב    מר חנניה אווקרט: 

 תוכניות לשנה הקרובה, שיהיה בית ספר ממלכתי דתי, שמשאיר את החופש פעולה, 

 

חנניה, הנושא נבדק ולא היו אפילו ארבעה הורים. אתה יודע כמה זה      מר אמיר פלג:

 נבדק? 

 

 יש.   מר חנניה אווקרט: 

 

 שבעה, שבעה היו.     מר אבי יאנוס: 
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עשינו,      ר אמיר פלג:מ ועדות  וכמה  ישיבות,  כמה  נבדק?  זה  כמה  יודע  אתה  שבעה. 

 וכמה... 

 

יותר ומסמסו   מר איתן אהרון:  יותר, אבל בעבר היו הרבה  יותר, היו הרבה  בעבר היו 

 את זה. 

 

 רק שנייה רבותיי,    מר חנניה אווקרט: 

 

 מש שנים.  בעבר היו הרבה יותר, אני מדבר לפני ח  מר איתן אהרון: 

 

יש באזור בית ספר ממלכתי דתי בחלוציות, שהוא בית    מר חנניה אווקרט:  יש אופציות, 

בנות. מה שהתבקש מהמועצה, ומאגף החינוך, זה   –ספר ייחודי, עם חינוך מאוד מסוים, מופרד בנים  

 להפנות את ההורים של הממלכתי דתי, לבית ספר ממלכתי דתי שקיים באזור. 

 

 נהדר.    : גב' דנה אדמון

 

 וזה לא נעשה, כי גם ההורים לא רוצים, וגם החלוציות...   מר חנניה אווקרט: 

 

לא     גב' דנה אדמון:  אני  גם  אבל  הספר  בסדר,  לבית  שלי  הילדים  את  לשלוח  רוצה 

 הקיים. 

 

דתי,    מר חנניה אווקרט:  ממלכתי  קיים  כבר  גן  יש  אם  מענה,  לתת  שצריכים  חושב  אני 

כו ללמוד איפשהו, בכיתה א'. אנחנו לא נערך לזה? לא ניתן מענה? נעצום עיניים?  הילדים האלה יצטר

 אז או שנשלח אותם לחלוציות, ונגרום למלחמות עולם, או שניתן מענה, נבנה איזושהי תוכנית.  

 

כוועדה    גב' מזל ערוסי: אותנו  מעליב  ממש  זה  כי  לך.  לענות  מוכרחה  אני  חנניה, 
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והיי הזה,  בנושא  האזור,  שטיפלה  לתושבי  שאלון  פעמים  שלוש  והוצאנו  אנשים.  מעט  לא  שם  נו 

אולי   מענה!  היה  לא  ומושבים,  שלא   16קיבוצים  יודע  אתה  פעמים.  שלוש  השאלון.  על  ענו  הורים 

 הייתי עונה לך ככה, אם זה לא היה ממש קיצוני.  

 

 מתי יצא השאלון האחרון?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 סליחה?    גב' מזל ערוסי:

 

 מתי בוצע השאלון האחרון?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חצי שנה.     מר אמיר פלג:

 

  –זה לא הגיע, הוצאנו עוד אחד    –באותה תקופה עשינו. מתוכם אמרו     גב' מזל ערוסי:

 זה לא הגיע. עכשיו, זה לא מחלקת החינוך, אנחנו נעזרנו בהם, אבל אנחנו הוצאנו, אנחנו. 

 

 , מזל  מר חנניה אווקרט: 

 

 אני התקשרתי לאנשים,     גב' מזל ערוסי:

 

 התקשרנו לאיזה מאה... הם לא ידעו...     מר אמיר פלג:

 

על בית הספר הדתי. אגב, אני     גב' מזל ערוסי: היה כאן כנס, כנס של הורים שדיברו 

לאות טלפונית,  אישית,  פניתי  אני  עכשיו,  זה.  את  יודעים  המליאה  חברי  בעניין,  צידדתי  ם  מאוד 

 הורים, לאותו משה, לאותו דנינו, לאותה...  

 

 אין צורך בשמות.   מר תמיר בוקובזה: 
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אישית,     גב' מזל ערוסי: פניתי  אבל  דבר.  שום  לכם  יגיד  לא  זה  הרי  אני,  סתם,  לא, 

 או שלא היה מענה, או ש... אז מה אפשר לעשות? אז מה אפשר לעשות?   –התקשרתי אליהם אישית  

 

ממשיך      מר אמיר פלג: הזה  הצורך  זה.  על  לדבר  וממשיכים  שוב,  מתכנסים  הורים 

 לעלות. 

 

 ... אין לנו אנשים, איך תבנה תשתית כש...     גב' מזל ערוסי:

 

שיש     גב' דנה אדמון:  אומר  אתה  הרבה,  שיש  אותך  ולעדכן  חנניה,  לומר,  רוצה  אני 

במו הורים  משמונה  יותר  הרבה  שיש  לך  להגיד  רוצה  אני  אז  שלהם  שמונה?  לילדים  שרוצים  עצה, 

 ילדים כבר.   40חינוך אלטרנטיבי, שהוא לא קריית החינוך. שרוצים היום, בכיתת יער הזאת, יש 

 

 משפחות בכיתת יער.   40    מר אמיר פלג:

 

₪ בחודש, בשביל יום בשבוע. יום בשבוע. יש הורים   480משפחות,    40   גב' דנה אדמון: 

מבאר   שלהם  הילדים  את  פה  שמסיעים  יש  אנתרופוסופי,  הדמוקרטי,  הספר  מבית  שמסיעים  שבע, 

 קהילה שמבקשת חינוך אחר, גדולה הרבה יותר מהקהילה שמבקשת חינוך ממלכתי דתי. 

ואני יכולה להגיד לך שאני החזקתי את הדעה שמזל היום    אני חושבת שאחרי הסקר המאוד מפורט, 

ועוד נציגים, עבדנו, באמת כיתתנו רגליים מתושב הציגה, לפני שנכנסנו לצוות הזה. אבל יחד עם מזל  

נייצר  לא  אנחנו  מלא.  באופן  אמת,  ב  הדברים,  את  בדקנו  עזר,  האגף  גם  שאלונים,  שלחנו  לתושב, 

יותר   הרבה  בעיניי,  דברים,  יש  האלה.  בתוך התשתיות  להתיישב  לתושבים  לקרוא  בשביל  תשתיות, 

 בוערים. 

 

ש  מר חנניה אווקרט:  מאבי  יודע  עד אני  מאוכלס  הוא  שלום,  בכרם  דתי  הממלכתי  הגן 

 אפס מקום. 
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 לא רק בילדים דתיים.     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע.   מר חנניה אווקרט: 

 

 מעורב.    גב' דנה אדמון: 

 

צריך    מר חנניה אווקרט:  מלא.  היה  הוא  כי  להיקלט,  יכלו  לא  להיקלט,  שרצו  ילדים 

 כנס לכיתה א'. לילדים האלה לתת מענה? הם יצטרכו מחר להי

 

 אבל לא כולם דתיים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עובדה שהם לא רצו כשהם נשאלים.     מר אמיר פלג:

 

 לאן הם ילכו? יש לנו מענה?   מר חנניה אווקרט: 

 

פה דיון, אתה יושב, תן אבי, אתה יכול לתת אינפורמציה? כאילו, יש      מר אמיר פלג:

 אינפורמציה. 

 

אני אמרתי, שהיה את הסקר כמו שאמרתם פה, ומזל, מי שהוביל את     נוס: מר אבי יא

 הסקר הזה זו באמת ועדת החינוך. 

 

 נכון, אבל הוא מדבר על כרם שלום, יש לך תשובה לזה, או לא?     מר אמיר פלג:

 

מוגדר ממלכתי     מר אבי יאנוס:  בעיקרון, שהוא  גן,  נכון שיש  דתי בכרם שלום,   –זה 

 השנה,  הוא נפתח 
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 אבל הוא מעורב, הוא לא רק מציבור דתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר אבי יאנוס: 

 

 הוא מעורב, נכון?     גב' דנה אדמון: 

 

 מי שרוצה את החינוך הזה, מה זה משנה אם הוא דתי או לא?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, גם ילדי הקיבוץ.     גב' דנה אדמון: 

 

מו   מר אבי יאנוס:  ממלכתי  הוא  מוגדר  הגן  דתי,  ממלכתי  גם    –גדר  שם  ויש  דתי, 

גם   שם  יש  אבל  מהקיבוץ,  בטח  שמה,  שלהם  הילדים  את  לשים  שהחליטו  דתיים,  לא  שהם  הורים 

 מהמושבים, ילדים מהמושבים. 

 

 הם לא עושים שם תפילות? לא עושים...    מר גדי ירקוני: 

 

 המזון, עושים דברים פשוטים. עושים, מודה אני בבוקר, ברכת    גב' דנה אדמון: 

 

 ברכת המזון, דברים כאלה.    מר אבי יאנוס: 

 

 הוא לא מוגדר כגן דתי, לפי דעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 דתי, כן.   –לא, הוא מוגדר ממלכתי    מר אבי יאנוס: 

 

אם הוא לא היה קיים שמה, כנראה שרוב הילדים היו לומדים בגנים      מר אמיר פלג:
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שהילדים    בחלוציות, אומר  לא  זה  לבית.  קרוב  הזה  השירות  את  רצו  ולכן  גדל,  היישוב  אוקיי? 

 שלומדים שמה, הם בהמשך לא הולכים ללמוד בנועם נצרים. 

 

 הם בהכרח ירצו בית ספר...    גב' דנה אדמון: 

 

 אבל אפשר לבדוק את זה.     מר אבי יאנוס: 

 

 אין צורך לבדוק.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני רואה את המשפחות שגרות שם.     :מר אמיר פלג

 

 למה לא נותנים לאבי לענות? תנו לאבי לענות.    מר חנניה אווקרט: 

 

לבית    מר תמיר בוקובזה:  הילדים  של  ברישום  הקודמות,  הישיבות  באחת  זה  על  דיברנו 

 דתי,  –ספר, לכיתות א', או לגנים. אין להם אופציה של לרשום ממלכתי 

 

 יש להם הערות.     מר גדי ירקוני: 

 

 יש, יש אופציה.     מר אבי יאנוס: 

 

 גדי הנחה שתהיה אופציה.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש אופציה, תהיה אופציה, אנחנו נדגיש אותה,     מר אבי יאנוס: 

 

 יש?   מר תמיר בוקובזה: 
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יש אופציה, אנחנו מוציאים דף הסבר להרשמה, ובדף ההסבר, אנחנו     מר אבי יאנוס: 

 את האופציה הזאת, שמי שרוצה...   נדגיש

 

 מרץ?   -מתי זה? בפברואר   גב' מזל ערוסי:

 

 פברואר.    מר אבי יאנוס: 

 

 רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא בהערות, באופציה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר אבי יאנוס: 

 

אמר    מר תמיר בוקובזה:  שגדי  כמו  בהערות  אלא  לא  הקודמת,  על בפעם  לוחץ  כ... 

 הפתיחה, תהיה לי אופציה להערות. 

 

 למסגרות הקיימות, תמיר. למסגרות הקיימות.     גב' דנה אדמון: 

 

 הטופס,    מר אבי יאנוס: 

 

 אבי, תן לי רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 הטופס הוא לא טופס של אשכול, הוא טופס שמשרד החינוך בנה אותו    מר אבי יאנוס: 

לכל הארץ, לגני ילדים ולכיתה א', ובטופס הזה, יש אופציה בהערות לבקש. כל אחד אמור לפי אזור  
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דתי, או לבית ספר ממלכתי   –הרישום שלו, אבל אם יש בקשה שונה מאזור הרישום, או לגן ממלכתי  

 דתי, יכול לציין שמה.  –

א מציין שמה. מי שאמור ללכת, וגם, אגב, מי שרוצה בית ספר שהוא לא באזור הרישום שלו, גם הו

יש  אשכול  לשדות  אחרת  או  כזאתי  מסיבה  רוצה  והוא  אשכול,  למרחבי  הרישום  אזור  לפי  סתם, 

 כאלה, אז הם מציינים שמה, ובודקים...  

 

 אבי, תן לי רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.    מר אבי יאנוס: 

 

דתי, וכולם יודעים את זה    –תי  אני, אין לי התנגדות לבית ספר ממלכ   מר גדי ירקוני: 

 שיהיה... 

 

 לאף אחד אין התנגדות.     גב' דנה אדמון: 

 

שוק     מר גדי ירקוני:  מזה  לעשות  אפשר  אי  אבל  ופתאום   –רגע.  לא.  שנה  כן,  שנה 

פותחים, שנה אחרי זה אין, לא פותחים. צריכים לעשות, ועשינו,    –ששנה הבאה יש שלושים ילדים  

ואין שקרה.  מה  עוד   וזה  הזאת  הבדיקה  את  לעשות  חודשיים  כל  אפשר  אי  יודע,  שלא  התנגדות  לי 

 פעם.

שנגיע למצב שבו אנחנו יודעים שיש פה אוכלוסיה שאנחנו יודעים שכל שנה תהיה לנו לפחות כיתה 

אחת של גן ממלכתי דתי, עם המשכיות. זה לא יויו, זה לא השנה יש כיתה א', שנה הבאה אין כיתה 

 יני.  א', זה לא רצ

 

 ובשאלון יש גם צפי לעוד שנה שנתיים, זה היה גם בשאלון.    גב' מזל ערוסי:

 

אומר,     מר גדי ירקוני:  ואני  המשפטים.  את  לגמור  נותנים  שלא  קשה  נורא  חבר'ה, 
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חנניה, אין לי, אני כמה ש... אני הבאתי את האז, שאולי כדאי לבנות אותו שם, עשיתי שם סדר, רק 

שעשי טוב  לא  מסודר.  חודשיים,  כל  אפשר  אי  אז.  הפוטנציאל  את  שראינו  כיוון  מסודר,  זה  את  נו 

צריכים   הזאת.  הסוגיה  את  להעלות  חודשיים  כל  עכשיו,  כללי  מדבר  אני  אוקיי?  אישית,  לך  אומר 

 לראות, זה גם לא רציני מבחינתנו, מבחינת זה שנבוא למשרד החינוך. 

, זה אומר ששנה אחרי זה פותחים עוד כיתה א',  אם אנחנו אומרים שבשנה הבאה פותחים כיתה א'

דתי, צומח, זה בסדר, אבל   –ושנה אחרי זה עוד כיתה א'. ואז יש המשכיות, ויש בית ספר ממלכתי  

 עם המשכיות. כל עוד לא נגיע לזה, אז נהיה צריכים לעשות כל מיני קומבינות. 

 

מ  גדי,  מר חנניה אווקרט:  אחרת,  מחויבות  לך  שיש  חושב  בתחום אני  לך,  שיש  כיוון 

ממלכתי   ספר  בית  האזורית  מפנה    –המועצה  לא  אתה  אם  הילדים.  את  לשם  מפנה  לא  ואתה  דתי, 

 לשם את הילדים, הם לא יכולים להירשם שם. תראה את הטופס שאגף החינוך מפרסם, 

 

 למה הם לא יכולים להירשם שם?    מר גדי ירקוני: 

 

 צרים לא נמצא באזור הרישום של מבטחים. בית הספר של בני נ  מר חנניה אווקרט: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

להירשם רק החלוציות. תסתכל בטופס הרישום,    מר חנניה אווקרט:  יכולים  נצרים  לבני 

 אני יכול להראות לך אותו. 

 

 לא, לא, יש...    מר אבי יאנוס: 

 

 תן שנייה לגמור משפט.    מר חנניה אווקרט: 

 

 ני לא יודע מה שאתה אומר, עכשיו אני מופתע.  א   מר גדי ירקוני: 
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 בגלל זה אמרתי שאין את זה באפשרויות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

יכול,   מר חנניה אווקרט:  מי  ומוחלט,  ברור  באופן  הילדים,  של  הרישום  שאזורי  מכיוון 

שם. אז יש   לבני נצרים אין אף יישוב לא נרשם לשם, לא כתוב איזה יישובים נרשמים לאיזה בית ספר

 לנו מחויבות.  

 

 תקשיב, זה משהו שלא מסתדר לי עם ההיגיון שאני יודע.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אראה לך את הטופס.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אסביר, גדי,     מר אבי יאנוס: 

 

   הטופס של הרישום.  מר חנניה אווקרט: 

 

תי ספר באזור רישום, אי אפשר. אי אפשר שליישוב מסוים יהיו שני ב   מר אבי יאנוס: 

 אלא אם כן הולכים ל...  

 

 עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם?    מר גדי ירקוני: 

 

את     מר אבי יאנוס:  וגם  אשכול,  מרחבי  את  גם  לו  יהיה  מסוים  שלישוב  אפשר  אי 

 שדות אשכול, או את ה...  

 

 ני בתי ספר פה. לא, אני מדבר על ממלכתי דתי וממלכתי, לא על ש  מר חנניה אווקרט: 

 

 אין דבר כזה.     מר גדי ירקוני: 
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 אין דבר כזה שבישוב,     מר אבי יאנוס: 

 

 נו?   מר חנניה אווקרט: 

 

ובית    מר גדי ירקוני:  דתי,  חילוני  ספר  בית  להיות  יכול  לא  שבע  בבאר  פתאום?  מה 

 ספר דתי? 

 

 אזורי רישום.   –לא על זה אני מדבר, אני אומר    מר אבי יאנוס: 

 

 נו? כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 איזה רישום?   מר חנניה אווקרט: 

 

או    מר תמיר בוקובזה:  ממ"ד  לבחור  לו  נותן  אתה  הראשונה,  בקטגוריה  שעושים  מה  כי 

 ממלכתי, 

 

תנו לי רגע, אבל יש אופציה שמי שרוצה, אם אזור הרישום שלי, נניח    מר אבי יאנוס: 

לא רוצה את מרחבי אשכול, אז יש לי אפשרות לבקש בית ספר    בעין הבשור, זה מרחבי אשכול, ואני

 אחר. 

 

וזה בדיוק מה שאני לא מסכים איתו. כי אני אומר דבר פשוט, בבאר    מר תמיר בוקובזה: 

שבע לדוגמא, בכל עיר אחרת, אם אני עכשיו מקבל את טופס הרישום, האופציה הראשונה שלי זה 

שבחרתי   ברגע  ממלכתי,  או  ממ"ד  ממ"ד לבחור  שהוא  הספר  בית  רישום,  באזורי  לי  יפתחו  ממ"ד, 

 באזור שלי. אם בחרתי ממלכתי, 
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 בדיוק.   מר חנניה אווקרט: 

 

 יפתח לי בית הספר הממלכתי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי אמר שזה לא נפתח?      מר אמיר פלג:

 

 לא, לא נפתח.   מר חנניה אווקרט: 

 

   מה שקורה במועצה,  מר תמיר בוקובזה: 

 

   זה לא נמצא. אתה...  מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לבדוק את זה.     מר אבי יאנוס: 

 

 זה נשמע עניין טכני, לא נשמע...    מר דודי אלון:

 

 אף אחד מיישובי המועצה,   מר חנניה אווקרט: 

 

 תן לי רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

מיישובי המועצה, חוץ מהחלוציות, לא נמצא באזור הרישום אף אחד    מר חנניה אווקרט: 

 של בני נצרים.  

 

 א',    מר גדי ירקוני: 
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 שם הממלכתי דתי.    מר חנניה אווקרט: 

 

אם זה נכון שמישהו ממבטחים לא יכול להירשם   –תנו לי שנייה. א'     מר גדי ירקוני: 

 כנית.  לבני נצרים בגלל בעיה טכנית, צריכים לפתור את הבעיה הט

 

 תסתכל באזורי רישום שאתם מפרסמים.   מר חנניה אווקרט: 

 

ניתן    מר גדי ירקוני:  לא  למה  פעם,  עוד  אומר  אני  שני,  מצד  לסיים.  רגע  לי  תנו 

דתי באשכול? רק שיכתבו אם רוצים באחר? מכיוון שאני לא    –להירשם עכשיו בבית ספר ממלכתי  

 ני לא יודע, שבשנה הבאה, בשנה לאחר מכן, אלך, רגע, אני לא אלך לפתוח בית ספר, שא

 

 אבל אתה חוזר לפתרון שאנחנו לא רוצים אותו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין לנו,   מר חנניה אווקרט: 

 

 אין את האופציה במחשב,      דוברת:

 

 עזבו את המחשב רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

שאנ  מר תמיר בוקובזה:  לפתרון  חוזר  אתה  המחשב,  את  לא  עזוב  שהוא  מסכימים  חנו 

 טוב. אנחנו מסכימים איתך. 

 

 אנחנו חוזרים לזה שזה לא אפשרי,   מר חנניה אווקרט: 

 

 אז זה אפשרי.    מר גדי ירקוני: 
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 יש מעט ילדים.    מר חנניה אווקרט: 

 

 תקשיב,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז מה שאתה אומר, לפתוח בית ספר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אני אבוא פה    –אני אמרתי ואני מתחייב, אני מתחייב ואם אני אכשל     מר גדי ירקוני: 

 דתי,  –נכשלתי. שכל ילד שרוצה ללמוד בממלכתי  –ואני אגיד 

 

 יופנה לשם.   מר חנניה אווקרט: 

 

 יופנה לשם.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אבל, וזה אבל גדול.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 צה, שיסיע את הילדים שלו.  ואם הוא לא רו  מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 גדי, האבל הגדול שאני אומר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ויש את האופציה גם של נחלים.    מר אבי יאנוס: 
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 אני אומר, שיסיע את הבן שלו.    מר גדי ירקוני: 

 

 ים מפסיק להסיע. אבל אתה עוד שנתי : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לנחלים כל החיים.     מר גדי ירקוני: 

 

ממלכתי     מר אבי יאנוס:  ספר  בית  זה  הרישום,  באזור  זה  הוא    –נחלים  מעורב,  דתי 

 באזור הרישום, ונמשיך להסיע אליו. 

 

 מי קובע את אזור הרישום?   מר איתן אהרון: 

 

 משרד החינוך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ה, שאלה, באמת אני לא מבין. למה, נגיד, אופקים שיש שם הרבה למ  מר איתן אהרון: 

 יותר תלמידים,  

 

 בואו לא נחזור לזה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודע, אני שואל, אני באמת לא יודע.   מר איתן אהרון: 

 

 הייתה בדיקה כזאת, הוצג, הייתה ועדה, הוצג למליאה,    מר אבי יאנוס: 

 

 ת. ההשלכו   מר גדי ירקוני: 

 

 ההשלכות של זה, הוחלט שלא.    מר אבי יאנוס: 
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 של הסעה במקום לאזור רישום מרחבים, לאזור רישום אופקים?   מר איתן אהרון: 

 

 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 זה דברים שהחלטנו לפני כמה חודשים.     מר אמיר פלג:

 

 לא זוכר, אולי הוא לא היה.  כן, השלכות... הוא    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא עוד לא היה.     גב' דנה אדמון: 

 

 עוד לא היית. אז יש, אפשר ללכת למסמכים ולראות.    מר אבי יאנוס: 

 

 מה לפני כמה חודשים?    מר חנניה אווקרט: 

 

 גם את הוועדה, וגם את ההחלטות.    מר אבי יאנוס: 

 

 מה לפני כמה חודשים?    מר חנניה אווקרט: 

 

ש  מר תמיר בוקובזה:  מה  הממלכתי  גדי,  של  הרישום  לגבי  אומר  אנחנו    –אני  דתי, 

יאלץ    –מסכימים עם כל מה שאמרת, אבל אני לא מסכים שהורה שרוצה להירשם לממלכתי   דתי, 

לרשום את זה בהערות, כי זה מוריד הרבה מאוד הורים שלא קשובים להודעות שיש, הם לא בעניין  

אני לוחץ על זה, וזה מה שיש    –יכול לרשום    בכלל, הם רואים את האופציות שנפתחות להם, מה אני

 לי. 

אם תיפתח האופציה לבחור בין ממלכתי, לא משנה, אחד משלושת בתי הספר, לבין ממלכתי דתי, לא 

אכפת לי איזה גם כן, אוקיי? שיהיה בבני נצרים, שיהיה בנחלים, אבל שאני כהורה, נפתח לי באזורי  

 הרישום, אז אתם תראו היענות אחרת. 
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 הבנתי, אני אטפל בזה.     מר אבי יאנוס: 

 

רגע, אני יכול רגע לפניך? תראו, מה שאמרת עכשיו, אין לי התנגדות     מר גדי ירקוני: 

בתנאי אחד, שניתן לזה מקום. רק שיהיה ברור, אנחנו צריכים להדגיש להורים שאנחנו מדברים או  

 וא נרשם לבית ספר חדש באשכול.  על נחלים, או על בני נצרים. שמי שנרשם שם, לא יחשוב שה

 

 מקובל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מה שאני מפחד...     מר גדי ירקוני: 

 

יכול להיות שתגלה בעוד שנה, שיש לך מאה משפחות.   מר תמיר בוקובזה:  יהיה,  זה  אם 

 אני סתם אומר, בסדר?  

 

 לשנתיים.  אגב, זה נאמר בפירוש שזה ייבדק אחת לשנה, או אחת    מר אמיר פלג:

 

 לא להיבדק, אני מדבר על הרישום, לא לפתוח בית ספר חדש.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אבי    מר דודי אלון: ברור.  מאוד  אותו  שהגדרתם  כרגע,  טכני  עניין  הכול  זה  חבר'ה, 

 הבין מה הוא צריך לבדוק. 

 

 אני לא מחפש בית ספר חדש, אני אומר...    מר תמיר בוקובזה: 

 

נושא הבית אז אני רק      מר אמיר פלג: על  אגיד שאנחנו מדברים פה, מדברים בצדק 

מעל   קודם,  ציינה  שדנה  כמו  אבל  דתי,  הממלכתי  לבית    40ספר  רשומות  שכבר  במועצה  משפחות 

 יער, ומעוניינות בחינוך הזה.  הספר של 
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ש נושא  מול  אל  היתכנות,  שום  לו  נמצאה  ולא  שנבדק  נושא  על  מדברים  אנחנו  אומרת,  כבר  זאת 

ואני אומר   ילדים.  בו, לדעתי, מעל מאה  יש    –א'    –רשומים  כי פה  ניתן לזה את ההתייחסות,  בואו 

ו ייחודיות בתי הספר, בואו   –ב'  -קהל שכן רוצה בית ספר אלטרנטיבי ואחר.  נחשוב במסגרת  אולי 

דווקא   לאו  בייחודיות,  הספר,  מבתי  אחד  את  נהפוך  בואו  גדול,  כזה  קהל  פה  יש  אם  בדיוק  נראה, 

 כזאת, אלא בסגנון הזה, שהמון המון הורים מחפשים אותו. 

 

 כיתתית.  אז שחר אשכול הולך לכיוון הזה, של למידה חוץ   מר אבי יאנוס: 

 

 זה ניצני אשכול?      מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 זה כבר שמה, זה משהו ידוע.     מר אמיר פלג:

 

 ר.  לא, קצת אח   מר גדי ירקוני: 

 

כיתתית    מר אבי יאנוס:  חוץ  למידה  מבוסס,  יותר  מסודר,  יותר  למשהו  הולכים  לא, 

 מבוססת פדגוגיה, זה לא... זה לא לעכשיו.  

 

 רגע, אני רוצה להגיד משהו בנושא, איך קוראים לזה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כיתת יער.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כיתת יער.    מר גדי ירקוני: 

 

 בית ספר יער.     דנה אדמון: גב' 
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 בית ספר יער.    מר אמיר פלג:

 

גוונים. בסוף, אני עשיתי איתם פגישה אחת.    מר גדי ירקוני:  יש המון  יער.  בית ספר 

על  גם  אלא  המטריה,  על  רק  לא  האלה,  הילדים  כלפי  אחריות  גם  לנו  שיש  לראות  צריכים  אנחנו 

גם לא רק מה שצריכים... אלא שבאמת הולכים עם    התכנים האחרים, שהם הולכים משרד החינוך,

משרד החינוך לכל האורך, לא רק עושים מה שרוצים שם בבית ספר. וכמו שאמרתי, בית ספר יער,  

 כנראה שיש זרמים נוספים, זה כמו ה...

 

 אנתרופוסופי, דמוקרטי,     מר אבי יאנוס: 

 

ולא   מר גדי ירקוני:  אחד,  על  להחליט  צריך  בסוף,  זה    זהו.  הייתי,  לא  אבל  הייתי... 

בהחלט,    40שיש   אז  להתיישר.  שצריכים  דומה  משהו  נותנים  לא  שאנחנו  אומר  לא  זה  יער,  בכיתת 

דתי, זה יותר דבר   –ובסוף יש איזשהו הבדל, אני חושב, בתור חילוני, משהו ללכת לבית ספר ממלכתי 

 שבדרך כלל הוא בשוטף, בטריוויאלי, לעומת זה.  

 

אני רוצה להגיד, קודם כל, שכרגע רשומים לכיתה, לבית הספר הזה    ון: גב' דנה אדמ

הורים מתעניינים. ואתה אומר שזה שיש כיתה כזאת, זה לא אומר   100-תלמידים. יש למעלה מ  40

ואנחנו   אלטרנטיבה,  מחפשים  הזאת  במועצה  שהורים  אומר  כן  זה  אליו.  ללכת  שצרי  הכיוון  שזה 

 תחילת העבודה של ועדת ההיגוי. שנים מ 5יודעים את זה כבר 

או  הקונבנציונאלית,  ושהלמידה  חינוכית,  אלטרנטיבה  שמחפשים  הורים  המון  שיש  יודעים  אנחנו 

ייחודיות,  פיתחנו  לא  עוד  אנחנו  עתה,  לעת  לפחות  קונבנציונאליות,  כותרות  תחת  שנמצאת  לפחות 

 אחר.  אנחנו עוד לא במקום הזה, היא לא מענה עבורם, והם רוצים משהו 

בית ספר יער לא אומר שאין פדגוגיה, לא אומר שאין התאמה לתכנים של משרד החינוך, לא אומר  

שום דבר מהדברים שציינת קודם, ואני חושבת שזה, אם אנחנו כל כך להוטים לבדוק עוד פעם ועוד  

למה ערניים  מספיק  נהיה  גם  אנחנו  אולי  מיוחדת,  במסגרת  הדתי  הציבור  של  ההיענות  את   פעם 
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ונראה איך אנחנו יכולים לתמוך, או לעודד, או לפחות לחשוב איזה מקום יש לזה שעולה מהשטח,  

 במועצה שלנו. זה דבר אחד.

של   העבודה  בתוכנית  לראות  רוצה  הייתי  שאני  השני  התייחסות   2022הדבר  זה  החינוך,  אגף  של 

 הסעה. לסנכרון תחילת יום הלימודים, עם הגעת ה

 

רתי שאני אעשה את זה בלי שום קשר. זה אולי לא כתוב פה, אבל  אמ   מר גדי ירקוני: 

 אמרתי שאני הקמתי צוות.

 

אהיה    גב' דנה אדמון:  שאני  אומרת  אני  אז  בתוכנית,  זה  את  רואה  לא  אני  אמרת, 

 שמחה לראות את זה.  

 

 אני אומר שעושים את זה בלי, זה כבר, הצוות כבר עובד.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו נכניס את הבדיקה לתוכנית. איתן?    ני: גב' דקלה קצו

 

 משהו קטן ואחרון בעניין של בית הספר הממלכתי.    מר איתן אהרון: 

 

 זה אף פעם לא קטן, ואף פעם לא אחרון.    מר גדי ירקוני: 

 

 אל תשלה אותנו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

איזה משה   מר איתן אהרון:  והעלית  הישיבה,  לפני  דיברנו קצת  ו שאמרת, שהוא אבי, 

 דווקא כן יכול להיות אופציה עתידית שזה בית ספר מעורב, או כיתה מעורבת.  

 

 לא אמרתי. אמרתי שיש בארץ מודל של...     מר אבי יאנוס: 
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 תל"י, בתי ספר של תל"י.     גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק, בתי ספר של תל"י.     מר אבי יאנוס: 

 

להיו   גב' דנה אדמון:  יכול  בייחודיות  בדיוק,  לבחור  יכולים  הספר  מבתי  שאחד  ת 

 כזאת. 

 

כן. שמעתי שיש בתי ספר שהם מעורבים, דתיים וחילוניים ביחד. ויש     מר אבי יאנוס: 

 מודל כזה, עובד בכמה מקומות בארץ. 

 

 זה בית ספר שלם אבל, לא כיתה אחת,   מר איתן אהרון: 

 

 ב. א' עד ו', מעור-בית ספר שלם, מ   מר אבי יאנוס: 

 

 הוקם על ידי שכטר, בירושלים.    גב' מזל ערוסי:

 

 יש גם ביוקנעם.     מר אבי יאנוס: 

 

 תזמין אותם לשמוע מהם.    גב' מזל ערוסי:

 

 יש במודיעין בית ספר תל"י מעולה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, במודיעין, ביוקנעם...     מר אבי יאנוס: 

 

 גם כן. שאלה קצרה ואחרונה   מר תמיר בוקובזה: 
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 קטנה וקצרה?    מר חנניה אווקרט: 

 

ממש, שולית. אנחנו עוברים פה על התוכנית, דנים פה על בתי הספר    מר תמיר בוקובזה: 

יש התייחסות לבתי הספר בחלוציות,   ובקושי  זה,  נכנסים פה לפרטי פרטים, אני קורא את  בקריה, 

 למה הולך להיות איתם, מה, איפה הם פה בתוך השיח פה. 

כון, נציגי החלוציות לא נמצאים פה, ידידיה יצא, ועדיין בתחילת המליאה דיברנו על זה שהם חלק  נ

מאיתנו, אנחנו רוצים אותם משולבים איתנו, אני לא רואה פה שום שילוב שלהם, שום התייחסות  

 בכלל, 

 

 יש, יש.    מר אבי יאנוס: 

 

אגף החינוך פועל שמה. זה נראה  לגבי איך הם משתלבים איתנו, איפה   מר תמיר בוקובזה: 

 כאילו הם פועלים עצמאית. יש להם אגף חינוך שלהם, אנחנו זורקים להם כמה שקלים, ושיסתדרו.  

 

 אתה צודק, בראבו.     דוברת:

 

 הוא לא צודק. לא,    מר גדי ירקוני: 

 

   חלק ניכר מהסעיפים,  גב' דקלה קצוני: 

 

 ברור שאני לא צודק.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ודרך    גב' דקלה קצוני:  הפונטיקה  ברמת  משהו  לחדד  רוצה  פה  אני  שנייה,  רגע  תמיר, 

העבודה של תוכניות העבודה. יש פה סעיפים שהם סעיפים רוחביים, מתוך התפיסה של אגף החינוך,  

כאגף חינוך. ההיפך, אם הייתה הפרדה ליעדים ובתי ספר בחלוציות, אז ההערה שלך צודקת ונכונה.  

דוגמא, אם תסתכל על קידום ושיפור פיתוח עבודה עם היישובים, זה יקרה בחלוציות, וזה  יש פה, ל
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 יקרה בתיכונים פה, בקריית החינוך. 

המיקרופון,   את  לאבי  לקחת  רגע  לעצמי  מרשה  אני  זה  בגלל  מובנה,  משהו  וזה  הסעיפים,  דווקא 

שקיימים במרחב והדיפרנציאציה  כשישבנו עם אגף החינוך על הדבר הזה, כפועל יוצא, בגלל העניינים 

 שקיימת במרחב, התפיסה החינוכית היא תפיסה רוחבית. 

 

 טוב מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

ולכן הסעיפים, מבחינתנו, רובם ככולם רלוונטיים בעבודה בחלוציות,    גב' דקלה קצוני: 

 ורלוונטיים בעבודה אצלנו. 

 

 נהדר.    גב' דנה אדמון: 

 

שנאמר  זה   מר אבי יאנוס:  מה  שם  נכון  מופיע  בתוכנית  גם  אבל  שיתוף   –,  העמקת 

 הפעולה עם החלוציות,  

 

 נכון.   גב' דקלה קצוני: 

 

להם,    מר אבי יאנוס:  יותר  ומדויקים  להם,  יותר  מתאימים  שגם  דברים  שם  ויש 

 ואנחנו מפתחים את זה יחד איתם. 

 

 לא כל כך...    גב' מזל ערוסי:

 

אני אתן דוגמא אחת, תוכנית מילה היא לא הייתה בחלוציות,  למשל,     מר אבי יאנוס: 

ביקוש  ויותר  יותר  ויש  תוכנית,  הכנסנו  האחרונות  ובשנתיים  החינוך,  בקריית  פה  רק  הייתה  היא 

 להרחיב אותה.  
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הייתי שמח שהשיח, באופן כללי, יהיה כולל גם את החלוציות. לא רק    מר תמיר בוקובזה: 

של הכללי  ברעיון  החינוך,  התוכנית  לקריית  רק  התייחסות  לא  של  חלק,  של  פה  השיח  גם  אלא  ה, 

 ותמיד מה נעשה עם שלושה בתי הספר, ומה ומה, כי גם הם, יש שם ארבעה בתי ספר. 

 

 תמיר, אני רוצה לענות לך.    גב' מזל ערוסי:

 

גם   מר חנניה אווקרט:  בטובם  יואילו  לפה,  באים  הקריה  של  הספר  בתי  מנהלי  כאשר 

 בתי הספר שם...   מנהלי

 

 זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. שיגיעו קודם החברים שלנו למליאה,     גב' מזל ערוסי:

 

 גם חברי המליאה משם.      מר אמיר פלג:

 

רוצים    גב' מזל ערוסי: מאוד  מאוד  שאנחנו  תחושה  לי  ויש  הדברים,  את  יביעו  והם 

   . אז בוא נרד מזה.לרומם, לשבח ולהלל, הם עצמם לא רוצים אותנו בכלל

 

 אנחנו צריכים להתייחס,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל הם לא פה, איפה הם שהם יגידו?    גב' דנה אדמון: 

 

לא.    מר תמיר בוקובזה:  או  פה  הנציג  אם  אותי  מעניין  לא  מאיתנו,  חלק  הם  הם,  לא  זה 

 הילדים ובתי הספר הם חלק מהמועצה. 

 

 ד פה לא מתווכח על זה תמיר,  זה ברור, אף אח    מר אמיר פלג:

 

 והשיח על זה...    מר תמיר בוקובזה: 
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 שום בעיה.    גב' דנה אדמון: 

 

חוץ מידידיה,    באמת, זה הבל פה. מה זה הם חלק מאיתנו? איפה הם?   גב' מזל ערוסי:

 מי מגיע הנה?  

 

 זה השינוי שאני מבקש, את צודקת.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא יקרה? איך הוא יקרה?  איך   גב' דנה אדמון: 

 

זה אפילו מעליב להגיד דבר כזה, כי ניתן להם פה כבוד והדר. באמת,     גב' מזל ערוסי:

כל פעם שהם מגיעים, אנחנו מה זה שמחים לקראתם, אבל הם לא פה. הם לא מעלים שום דבר, הם  

שלהם, או איך לשתף    לא שותפים בתוכניות שלנו, אז למה אני צריכה לשבת הערב ולדבר על תוכנית

 אותם? 

 

לא, ההיפך. בגלל שהם לא פה, ובגלל הנתק הזה, אני רואה, אני רוצה   מר תמיר בוקובזה: 

 בתוכניות העבודה שהם כן יהיו, וכן יהיה חיבור.  

 

 די.  מר אריק דניאל: 

 

 אבל הם לא רוצים.     גב' דנה אדמון: 

 

 או ש...  חנניה, משהו אחרון רצית לומר?  גב' דקלה קצוני: 

 

 תמיר, אגף חינוך עובד בצורה מאוד מאוד משמעותית.    מר דודי אלון:
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 רוחבית, בתי ספר הם בתי ספר.   גב' דקלה קצוני: 

 

לא, מאוד משמעותית. גם בבתי הספר של החלוציות, הם נמצאים פה     מר דודי אלון:

להג שאפשר  מקום  יש  שאם  חושב  אני  רוחבי.  רציף,  קשר  יש  הזמן,  זה  כל  החיבור,  את  שרואים  יד 

 דווקא בעולם החינוך.  

 

 בעניין ההערה על נציגים חסרים, אני מבקשת שירשם...    גב' דנה אדמון: 

 

 תמיר, אמרת קטן ואחרון.   גב' דקלה קצוני: 

 

לשון של בקשה,     גב' דנה אדמון:  בכל  אני מבקשת  נציגים חסרים,  בעניין ההערה של 

דו שאנחנו  בפרוטוקול  וידרוש  שירשם  החסרים,  לנציגים  מכתבים  יוציא  המועצה  שראש  רשים 

 החלפה. 

 

 מעל שנה לא מגיעים.      מר אמיר פלג:

 

 יש נציגים שמעל שנה לא מגיעים.    גב' דנה אדמון: 

 

 שנה!     מר אמיר פלג:

 

 ואין ייצוג ליישובים שלהם.    גב' דנה אדמון: 

 

 להחליף, אבל הוא לא עשה את זה. צפניה כבר אמר שהוא רוצה     מר אמיר פלג:

 

טוב, ברשותכם נסגור את עניין תוכניות העבודה רגע. אני חוזרת רגע   גב' דקלה קצוני: 

לפרקטיקה שאיתה התחלנו את המפגש שעבר, בו הצגתי לכם את הפרקטיקה של העבודה על תוכניות 
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 העבודה והצגה במליאה. 

לאח לאישור  עולות  העבודה  תוכניות  זה,  להזכירכם,  מבקשת  שאני  מה  ולכן  בתקציב,  שתדונו  ר 

כל   את  לנו  כשיש  ועכשיו  בפרוטוקול,  נרשם  המליאה,  חברי  ידי  על  פה  שנאמר  מה  כל  ברשותכם, 

 תיקון תוכניות העבודה בהתאם לדיוקי והערות המליאה.  האגפים יחד, יועבר למנהלי האגפים, ל

 

 איך נראה את זה בתקציב?     מר אמיר פלג:

 

על   קצוני:  גב' דקלה שאלתם  שעברה  במליאה  שהסברתי,  מה  התקציב.  עם  לא  לא, 

אתה עושה זה וזה וזה, ואתם לא מראים לנו מספרים, דנה העלתה    –החיבור. על איך אפשר להגיד  

יעשה רק לאחר שהמליאה תעיין בתקציב, ותראה את   זה. אז אמרנו שאישור תוכניות העבודה  את 

העבודה   תוכניות  בין  תוכני הקורלציה  לא  כבר  לתקציב.  זה  על  דיברנו  תקציב,  מקושרות  עבודה  ות 

במליאה שעברה, על זה שחלק נרחב מתוכניות העבודה על היותן לא בשוטף, הם תלויי תב"רים ולא 

 תלויי תקציב. ולכן דיברנו, אני אחזור, 

 

 וזה המודל שאנחנו מכוונים אליו...?    גב' דנה אדמון: 

 

ז  גב' דקלה קצוני:  זה  לא,  באוטופיה,  אליו  מכוונים  שאנחנו  המודל  המודל.  לא  ה 

עוד רחוקים מזה, אוקיי? מה שאני מבקשת, אם אפשר,   נחבר, אבל אנחנו, לצערי,  שבשנים הבאות 

 אני יודעת שזה...  

 

 כל הדברים האלה תלויים רק בתב"רים?     מר אמיר פלג:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא.   גב' דקלה קצוני: 
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 זה כן גם בבסיס התקציב.      מר אמיר פלג:

 

 עוד פעם,    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה גדי. דבר,    גב' דקלה קצוני: 

 

 לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי.   גב' דקלה קצוני: 

 

אני רוצה להגיד, יש סעיפים שהם נכנסים עם כמה סעיפים בתקציב,     מר גדי ירקוני: 

עדיין כל סעיף וסעיף, ובטח בהתאמה. יש חלק מהסעיפים שאתה    לא כל סעיף וסעיף, רק קשה לחבר

 יכול להגיד, בשורה הזאת, יכול להיות שהוא מתאים לחלק מהתקציב. 

יהיו   הם  שם,  שורה  באיזושהי  מופיעים  לא  הם  אם  תקציב,  שיש  איפה  סעיפים,  גם  יש  שני,  מצד 

עדיין  נן, או תקציב מתוכנן. יש  מתב"ר מיוחד. אין סעיף פה שצריך תקציב, שאין לו או תב"ר מתוכ

 בעיה, 

 

 לקשר  באופן ישיר.    גב' דקלה קצוני: 

 

לקשר באופן ישיר, מפני שאפשר לראות לפעמים את הקשר, אבל גם     מר גדי ירקוני: 

שפשוט  שלקחת,  חושב  אני  לא.  וחלק  בשורה,  תקציב  מאותו  חלק  זה  לפעמים  לאחד.  אחד  לא  זה 

יים, ולא אמיתי, אם נבוא עכשיו ונשים פה בחלק, ברוב המקומות, עושה משהו מאוד מלאכותי בינת

יודע   נכון לראות את זה בינתיים, שיש קשרים מקבילים בין אחד לשני. אני  כסף. אני חושב שיותר 

 שאנחנו נורא רוצים לראות כל שורה עם שורת תקציב. 

לא תמיד אפשר לבודד תקציב    –ב'    -לא כל שורה היא מחייבת תקציב, אנחנו צריכים לזכור. ו  –א'  

לסעיף. אני עוד לא יודע איך עושים את זה עד הסוף, אני גם לא יודע אם אפשר לעשות. אני לא אומר  
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א'   במקביל.  ללכת  שצריכים  משהו  זה  אבל  נבדוק.  אפשר,  שעומדים    –שאי  לראות  ללכת  צריך 

 בתקציב. 

כוח אדם שרשום פה  כוח אדם, בעוד שיש את התקציב, כמו שאמרתי, שאין  לגייס  צריכים  , אנחנו 

ומצד שני אין תב"ר, או שורת תקציב בתוכנית שיש שם את כוח האדם הזה.  או הפוך, שרשמנו שיש,  

 שאנחנו מביאים כוח אדם, ואין לו שורה למה מביאים אותו.  

 

מהרגע   גב' דקלה קצוני:  לפחות  רוצה,  רק  אני  לעבודה,  שביציאה  להגיד  רוצה  גם  אני 

ע לפתחי, נעשתה בדיקה מאוד רצינית על העניין של הקישור תקציב, גם במועצות שזהות לנו שזה הגי

שאני   פשוט  הכי  הדבר  את  וניקח  אגפים,  חוצות  משימות  המון  המון  המון  לנו  יש  הרכב.  באיזשהו 

 מתעסקת איתו המון, שזה בינוי קהילה.  

 

 מתרסקת.    גב' דנה אדמון: 

 

. זה מה שפרויד היה אומר על זה, למרות שבשעה הזאת  מתרסקת, כן  גב' דקלה קצוני: 

גם  אני   איתו,  מתעסקים  שאנחנו  קהילה  בינוי  הדוגמא,  של  המקום  זה  באמת  הכול.  על  אתרסק 

 שירותים חברתיים, גם חוסן, גם מרכז קהילתי וגם אנחנו.

לא תב"ר, מהתקציב שלהם ש זה מתב"ר,  שונים, במרכז הקהילתי  זה משלושה תב"רים  הוא  אצלי 

להיכנס   כאילו,  באמת,  זה  עם...  יחד  קואליציה  כספי  זה  וחוסן  שלנו,  לתקציב  חיצוני  בכלל 

לרזולוציות כאלה, זה דורש מאיתנו איזושהי מלאכת מחשבת שלצערי, אנחנו עוד לא שם. לא ביכולת  

יבת  רגע, אם זה נופל פה, זו עבודה שאני כן חי  –לזקק את זה, לא טכנית, אלא באמת ביכולת לזקק  

 להגיד שאנחנו בשאיפה לשם.

עשינו, לפני היציאה לתוכניות עבודה, שיחות מרובות גם עם היועצת הארגונית שעשתה את זה באי  

וכשירדנו   תקציב,  מקושרות  שהן  רשויות  שתי  עם  גם  כבי,  עם  גם  ניר,  עם  גם  מקומות,  אלו 

 ציב. לרזולוציות הבנו שזה לא בדיוק מקושר תקציב, זה באינטרנט מקושר תק

אז אנחנו, אם וכאשר נצא לדרך, זה חשוב לנו לעשות אותה כמו שצריך. ההערה מתקבלת, אבל זה  

דרישתכם,   פי  על  יתוקנו  העבודה  תוכניות  לכן,  כרגע.  לספק  מסוגלים  שאנחנו  משהו  חידודיכם לא 
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 והערותיכם. 

וכולכם מתנדבים, אבל    אנחנו נשלח אותן לעיונכם, אני מבקשת, אני מאמינה שזמן המליאה יקרה 

אם תוכלו באמת לעבור על זה, כי אין לנו עוד התכנסות בלדבר על מקצה השיפורים. אם עולה משהו, 

לישורת   להגיע  נוכל  שבאמת  כדי  הדבר,  את  תתמררו  לכם,  שנכון  שהצינור  מי  אליי,  האגף,  למנהל 

 האחרונה, ולצאת למדדים.

וח פה  ניתנה  חינוך,  לאגף  ביחס  נתן  גל  שנועם  באמת  ההערה  שאנחנו  מהאגפים,  בחלק  פה  זרה 

 מתכנסים ליעדים מדידים, שיבדקו אחת לרבעון, וזו התחייבות שלי כלפיכם,  

 

 מדידים, וכמותיים, ואם אין אפשרות אז שיועברו...     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון מאוד.    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון. תודה דנה. לילה טוב, תודה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 ניר, אולי יש עוד...    ירקוני: מר גדי 

 

 תודה רבה .   מר ניר ים:

 

 תודה, חבר'ה.      מר גדי ירקוני: 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 

 ועדים מקומיים . 2

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לאש  2בעד,    18:  את  נמנעים(  וההאצלת  ר  לקיבוץ  הסמכויות  תקציב 

 ₪  434,150בסך  רעים

 

 נמר הנגב. –הגדלת חוזה קבלן . 3

 

 נמר הנגב. –הגדלת חוזה קבלן נגד( לאשר את  7נמנעים,  2בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 


