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לשנה הזו, לפנינו עוד בטוח אחת,   20ערב טוב, אנחנו במליאה מספר     מר ניר ים:

יאה הזאת מאוד עמוסה, אז גם  אולי שתיים, עד שנחגוג את הסילבסטר. אז אנחנו, בשלב הזה, המל

אני מבקש מכולם להיות ענייניים, קצרים והחלטיים, כי יש פה גם החלטות לקבל. על המידע, בשלב 

 הזה אנחנו נדלג, אלא אם כן...

 

 רק על הקורונה.     מר גדי ירקוני: 

 

רק על הקורונה אנחנו לא נדלג, אבל בגדול אנחנו נדלג על המידע. אם    מר ניר ים:

לגדי  יה ניתן  רק  מתקדמים,  אנחנו  הזה  בשלב  אבל  לזה,  נחזור  שכן  להיות  יכול  זמן,  של  חלון  יה 

 לעדכן, כי הקורונה תוקפת. 

 

 מידע. 1

 

 אני אתן לדודי לעדכן, כי עשינו התייעצות ודודי יעדכן.    מר גדי ירקוני: 

 

שער אשכול, ערב טוב לכולם. כרגע, יש לנו כשמונה מאומתים ילדים ב   מר דודי אלון:

כיתות ירוקות, יש איזשהו, כרגע, ניסיון של   6ובתי הספר... יש בעיה עם הזה. יותר טוב? אוקיי. יש  

בערך ילדים בגילים    500-משרד החינוך, דרך המחוזות, להנגיש את נושא החיסונים. אנחנו כרגע עם כ

בערך.    15הארצי עומד על  , זה יחסית יפה, הממוצע  23%-שכבר התחסנו, זה משאיר אותנו ב  5-12של  

כנראה במהלך השבוע הבא ינגישו חיסונים יותר קרוב לבית הספר, ...כרגע המיקום פיסית של הדבר 

 הזה, אבל בהחלט אנחנו חושבים שצריך לעודד את זה, גם כנציגי ציבור. 

ידים, בגדול, צריך פשוט להקפיד על ההנחיות האישיות של כולנו, בעיקר גם בנושא של ההסעות, תלמ

לא הייתי אומר שיש איזושהי השתוללות או משהו, אבל בהחלט רואים שהמגמות קופצות, אין איזה  

 שהם אנשים מאושפזים או משהו כזה, אבל חשוב שכולנו נזכיר שהקורונה חזרה. תודה.  

 

 לנו יש כיתות ירוקות?     גב' מזל ערוסי:
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 כן, שש.    מר דודי אלון:

 

 8.11.21מיום  2021#16אה אישור פרוטוקול מלי. 2

 

, 8.11-מה  16רוטוקולים. פרוטוקול  ברשותכם, נתקדם לאישור של הפ   מר ניר ים:

 האם יש למישהו הערות על הפרוטוקול הזה?  

 

 כן.    מר נועם גל:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

אני אמרתי באחת הישיבות, אני לא זוכר אם זה הפרוטוקול הזה, או    מר נועם גל:

הצורך  הפרוטו על  המועצה,  נראות  של  הנושא  על  מהם,  אחד  באף  התייחסות  ראיתי  לא  הבא,  קול 

באדריכל נוף. וזה לא מוזכר בשום מקום. זאת אומרת, אם זה לא נרשם, זה בטח לא החליטו באיזו  

 מחלקה זה... לא תקצבו את זה ולא התייחסו לזה. 

זה  אני מבקש שגם  נגמר שמה.  זה  להתייחסות בנושא    הייתה המון אמפטיה, אבל  יזכה  וגם  ירשם, 

 הזה. 

 

 זה בתוכנית העבודה שלי באופן אישי.    מר דודי אלון:

 

 אני לא שומע.    מר נועם גל:

 

כחלק    מר דודי אלון: הבאה,  לשנה  אישי  באופן  שלי  העבודה  בתוכניות  זה 

זה. אולי זה לא רשום  מההיערכות לגינון, כולל סיוע של כבי, מקור תקציבי לאותו מתכנן שיתכנן את  

 פה, אבל זה בפנים אצלי ב... 
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רואה     מר נועם גל: אני  הזה.  בנושא  ו...  ציבוריות  לזה  לתת  שנכון  חושב  בזה  אני 

 נושא מאוד חשוב.  

 

 אני אומר, זה רשום לנו.     מר דודי אלון:

 

להתייחסות.     מר ניר ים: הזאת  ההערה  את  זה,  את  רשמתי  ידיי  שבמו  זוכר  אני 

 ף גם אני אמצא אותה. תיכ

 

 לא נורא, קודם כל אני שמח...    מר נועם גל:

 

עניין  לאבל בכל מקרה, ההערה הזאת נרשמה שוב, וללא ספק תטופל     מר ניר ים:

 , ירים את היד? מתן, אתה עוזר לי?  ניגש לאישור של הפרוטוקול הזה, מי בעד לאשר אותוהזה. 

 

 אני ספרתי.   24  מר מתן שטרית: 

 

 נמנעים? אין, מתנגדים? אין.    ניר ים: מר

 

 8.11.21מיום  2021#16פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 15.11.21מיום  2021#17אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

, הערות, אם יש? אין. מי בעד לאשר את פרוטוקול 17פרוטוקול מספר     מר ניר ים:

  ת היד. ? בבקשה ירים א 17מספר 

 

 . 21  מר מתן שטרית: 
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את?  21   מר ניר ים: סטאטוס  באיזה  את?  איפה  אין.  מתנגדים?  אין.  נמנעים?   .

 טוב, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.  נמנעת? מתנגדת או בעד?

 

 15.11.21מיום  2021#17פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 22.11.21מיום  2021#18אישור פרוטוקול מליאה . 4

 

 , הערות? אין? יש? 18פרוטוקול מספר    מר ניר ים:

 

דורשים    גב' דנה אדמון:  שאנחנו  מצוין  הפרוטוקול  בסוף  רשום,  בסוף  הערה.  לי  יש 

על   מכתב  יוציא  המועצה  בקשה  שראש  זו  לישיבות.  מגיעים  שלא  המליאה  חברי  מקרב  חסרים   ...

תה, ואנחנו מבקשים את זה שוב. אני בכל אופן, אני מבקשת את  שאני ביקשתי. היה חשוב להדגיש או

 זה שוב. 

 

 מי שלא מגיע למליאה...     מר דודי אלון:

 

נוספת.    מר ניר ים: כהערה  ירשם  זה  אבל  קרה.  לא  עדיין  זה  יטופל,  זה  גם 

 , מי בעד לאשר בבקשה? 18פרוטוקול 

 
 . 24  מר מתן שטרית: 

 

 ס. מתנגדים, אפס. , נמנעים? אפ24   מר ניר ים:

 

 22.11.21מיום  2021#18פרוטוקול מליאה  בעד( לאשר את 24: הוחלט פה אחד )החלטה
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 29.11.21מיום  2021#19אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

  ?19, הערות? אין. מי בעד לאשר פרוטוקול מספר 19פרוטוקול    מר ניר ים:

 

 .23  מר מתן שטרית: 

 

 . 23ניר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 .0מתנגדים?  0, נמנעים? 23אוקיי,    מר ניר ים:

 

 29.11.21מיום  2021#19פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  23: הוחלט פה אחד )החלטה

 

כל    מר ניר ים: הבקשה היחידה שלי שכמו שככה, בפרוצדורה הזאת, נמשיך את 

 המליאה הזאת.  

 

 אתה אוהב את זה.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני מת על זה.     מר ניר ים:

 

אז אם ביקשת, אז רק הערה קטנה. הפרוטוקולים, כשמגיעים בכמות   מר תמיר בוקובזה: 

כזאת אחרי כל כך הרבה זמן, ההערות לא יהיו קיימות פשוט, כי אנחנו לא זוכרים, אנחנו מקבלים  

 אותם בשלב מאוד מאוחר. נשמח לקבל אותם בסמוך למועד הישיבות.  

 

 אישרו אותם. קיבלנו, אבל לא הגענו לדון עליהם. לא    מר דני ברזילי: 

 

לדיון     מר ניר ים: עלו  לא  פשוט  אבל  מוקדם,  מאוד  נשלחו  הם  זהו.  לא,  לא, 
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 במליאות, אז החזרנו אותם כל הזמן, וכל פעם הוספנו את המליאה ש...  

 

 קיבלנו אותם.     מר דני ברזילי: 

 

פ   מר ניר ים: ובסך הכול  גם שים לב שאנחנו מדברים  ה על ארבעה פרוטוקולים, 

בכלל.  לכתוב,  צריך  עוד  שאני  הזה.  הקטע  פשוט  לא  זה  בשבוע,  פרוטוקול  זה  אומרת,  זאת  חודש. 

לשעה   והתקציב  העבודה  תוכניות  של  הנושא  את  זימנו  אנחנו  מתקדמים,  אנחנו  אז  19:00אוקיי,   .

ם לבוא גם מנהלי המועצה, ועוד  נוכל להתקדם עם סעיפים אחרים, לקדם אותם, כי בשבע מתוכנני

אנשים שיש להם עניין, אם יש כאלה בתקציב, אז אנחנו את הסעיף הזה, כמובן, נחכה איתו ובואו 

 ננסה להתקדם על נושאים אחרים.

 

 אישור תקנון בית עלמין. 6

 

יש לנו את הנושא של תקנון בתי העלמין שהגיע למליאה, חזר משמה    מר ניר ים:

להקים בקשה  אותו    עם  הביאו  פרוטוקול,  מחדש  וניסחו  הרב  ועם  דודי  עם  ישב  צוות,  הוקם  צוות, 

 לאישור, אני מקווה שקראתם אותו. 

 

בצוות    מר תמיר בוקובזה:  שחבר  כמי  זה,  לגבי  פעלנו    –אנחנו,  לא  היום.  בינינו  דיברנו 

 בצורה... 

 

   מי זה הצוות?    דובר:

 

 הרב גרא.  , דנה אדמון וחנניה ישב שם, בוקובזה   מר דודי אלון:

 

 וטל.    גב' דנה אדמון: 
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 וטל.    מר דודי אלון:

 

 טל בורנשטיין.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ההערות לא הועברו לתיקון.   מר חנניה אווקרט: 

 

לא סיימנו את העבודה. לא סיימנו את העבודה על התקנון, גם בגלל    מר תמיר בוקובזה: 

גם   המליאות,  של  שהיו  זה  העומסים  את  להעלות  לא  מבקשים  אנחנו  שלו.  והסיבות  אחד  כל  בגלל 

המליאות   לאחת  זה  את  ולדחות  שצריך,  כמו  שמה  להיסגר  שצריכים  דברים  עוד  יש  היום,  לסדר 

 הבאות.

 

ישבנו כל אחד מחברי הצוות, אחר   אני רוצה להתייחס לזה בבקשה.   מר דודי אלון:

שלח חלק יותר חלק פחות, הערות. ישבנו שוב פעם,    אומר תודה,  כך גם בצורה מאוד מסודרת ואני  

 גם עם הרב, 

 

 לא ישבנו.    גב' דנה אדמון: 

 

קיבלנו    מר דודי אלון: ישיבה,  שעשינו  אחרי  ישבנו,  והרב  אני  אוקיי?  ישבנו,  אנחנו 

 את ההערות, סיכמנו שנרכז את הכול ואנחנו נבנה את זה ונשלח שוב. 

מכ שעלתה  הערה  כל  שלא  חושב  לאחד  אני  אחד  להיכנס  צריכה  בסופה  ההנהלה,  מחברי  אחד  ל 

לתקנון, היה דיון. אמרתי, חלק מהדברים נכנסו. בסופו של דבר, זה התקנון שאנחנו חושבים שהוא  

 שנים, שלא יהיה גם עוד עשר שנים.  10צריך להיות. אין לי שום בעיה, לא היה תקנון 

 

 אז למה הייתה ועדה?    מר חנניה אווקרט: 

 

חסרים דברים בתקנון, כאילו, לא התייחסות למשהו ספציפי שמישהו   תמיר בוקובזה: מר 
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קבורה אזרחית לא מצוינת פה בכלל, ואין שום התייחסות לזה, כשבפועל, לפי    –כאן רצה. לדוגמא  

 התקנון הזה, קבורה אזרחית היא בתוך בית העלמין הקיים, מה שאסור על פי היהדות, בסדר?  

 

 הנושא הזה לא עלה.     מר דודי אלון:

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה?   מר דודי אלון:

 

זה   מר תמיר בוקובזה:  עכשיו,  התייחסות.  שום  קיבל  לא  הוא  אבל  שמה,  הועלה  הוא 

משהו שצריך להתייחס אליו בצורה פרקטית, יש פה הרבה תושבים במועצה, שכן מעוניינים בקבורה 

להגיד צריכה  והמועצה  זה    אזרחית,  ביקורת,  לא  אפילו  זה  לזה.  מתייחסים  איך  הזה,  התקנון  מה 

 אין קבורה אזרחית, זו גם כן תשובה. או שיש קבורה אזרחית בצורה...  –פשוט לקבוע 

 

אתם     מר אמיר פלג: האם  אלא  הפרטים,  לא  זה  פה  העניין  לפרטים,  נכנס  אתה 

 התכנסתם כצוות, והבאתם את המסקנות יחד, או לא?

 

 לא, אני אומר, גם חסרים פרטים ב...   ר בוקובזה: מר תמי

 

 שלחנו הערות, ההערות חלקן נכנסו,    גב' דנה אדמון: 

 

 חלק נכנסו פנימה, וחלקן לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ומה שלא נכנס, אולי אנחנו צריכים לקבל תשובות למה לא.    גב' דנה אדמון: 

 

את   מר רותם בוקסבאום:  להציע  רוצים  מליאה    אנחנו  זה  את  נעשה  אבל  בואו  ההצעה, 
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 הבאה, עד המליאה הבאה בואו נשב עוד פעם, נביא את זה לאישור במליאה הבאה. 

 

 אין לי התנגדות.     מר דודי אלון:

 

 בסדר?   מר רותם בוקסבאום: 

 

בסוף     מר גדי ירקוני:  הסוף,  עד  מסקנות  אין  אם  גם  מגיע?  זה  הבאה  בישיבה  רגע, 

 ת יש רוב ויש מיעוט, אי אפשר לגלגל את זה לעד. צריך לדעת שבצוו

 

 לא, זה לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אני לא בא בביקורת,     מר גדי ירקוני: 

 

 מסכימה איתך, אבל זה לא היה עניין של הרוב.     גב' דנה אדמון: 

 

ישר    מר גדי ירקוני:  ודודי  שלו,  ההצעה  את  מקבל  אני  אומר,  ואני  הבנתי,    הבנתי. 

שלא נמרח את זה כמו מסטיק. ברור, לפעמים אנחנו לא יכולים    –קיבל את ההצעה, אבל אני אומר  

יהיו שתי הצבעות    –מה שנגיע  .    100%להגיע להסכמות של   נגיע, ומה שלא, תביאו לפה לחילוקי... 

 אפילו, אחת ושתיים...  

 

חוזר   מר ניר ים: זה  כמובן  כאילו,  להגיד,  מחויב  רק  אני  אני   אוקיי.  וזה,  לצוות 

מחויב להעביר את בקשתו של משה טל שהתבקשתי להעביר, שתהיה התייחסות אל... אפילו חיובית,  

 אז...  בנושא של קבורה אזרחית.

 

 בתי העלמין של המועצה?    מר שמיל בלברמן: 
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 זה לא הפרטי.    מר גדי ירקוני: 

 

 בצוחר ובאבשלום, ואולי בעוד מקום.    מר ניר ים:

 

 זה לא הפרטי, ביישובים ובקיבוצים זה נחשב פרטי.     די ירקוני: מר ג

 

   קיבוצים זה פרטי.   מר ניר ים:

 

 אוקיי, אז התקדמנו.     מר ניר ים:

 

 נוהל מחודש למינוי גזבר המועצה. 7

 

לדיון למעשה  לדיון,  אז אנחנו כולנו ערים  נוהל מחודש לבחירת גזבר.     מר ניר ים:

שהתקיימה מאז  חזור    שמתנהל  הלוך  הלך  זה  גזבר.  למינוי  הבחינה  יועצים   –ועדת  פונג,  פינג 

 משפטיים, משרד הפנים, וכל הסיפור הזה מבחינתי, מאחורינו.

אנחנו גם בהנהלת המועצה מציעים לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש, גם המועמד שנבחר בעצמו,  

את   ושומר  מועמדותו,  את  להסיר  מבקש  המכתב,  את  שקראתם  החדש,  כמו  למכרז  לגשת  הזכות 

נעשה,  זה מה שאנחנו  אז ברשותכם,  הזה, למעשה, מחייב אותנו לצאת למכרז חדש.  שעצם האקט 

 אבל גדי יגיד כמה מילים.  

 

אני רוצה להגיד, לאחר שקיבלתי את המכתב, אני לא עשיתי את זה    מר גדי ירקוני: 

צריכי פה, מפני שאני חושב שהיו  וגם, פשוט,  בלב שלם, את מה שכתבתי  הזה.  לבטל את המכרז  ם 

 הגעתי למסקנה שהדבר הכי מהיר שייבחר גזבר חדש, על ידי זה שנבטל את המכרז ויהיה מכרז חדש. 

יותר סבלניים אחד כלפי השני, גם אם   –  1  –אני חושב שאנחנו, אני גם אומר עליי, צריכים להיות  

מאה אחוז. וגם מה שאמרתי על בית    ההחלטות שאנחנו מקבלים לא תמיד נראות לנו ובהסכמה של

 העלמין.
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כאלה  דברים  בגלל  שבסוף,  בגלל  הכי,  הכי  בפרוצדורה  הסוף  עד  דייקנו  לא  אנחנו  לפעמים  אם  וגם 

נפסיד אנשים טובים. וחבל, ואני מעביר את הביקורת הזאת גם על המליאה וגם על ראש המועצה,  

 שכתוב בספרים. שהוא בסוף זה שאחראי שהנוהל יתבצע כמה שיותר כמו 

ואני אומר, גם אני מבקש, גם אם יהיו תקלות כאלה ואחרות בפעמים הבאות, בואו ולא ניקח את זה 

יש למקומות נידחים. בואו נביא ונסכים, שמה שאפשר פותרים בתוך הבית, ומה שעובר גבול, אז לא.  

 יהיו.דברים שעוברים את הגבול, אתם עוד מעט תראו, לא היום, אבל יכול להיות ש

ולהתקדם  ההבנות  אי  את  להבין  פה,  לגמור  שיכולנו  משהו  דעתי  לפי  זה  פעם,  עוד  אומר  אני  אבל 

לא גזבר,    –קדימה. אבל בגלל שידעתי שכל החלטה אחרת שתמשיך את הסיבוב הזה, סביב כן גזבר  

ר  אני חושב שהגזבר צריך להיכנס בתמיכה יותר רחבה, וגם בגלל שאני חושב שלכבי מגיע להשתחר

 כבר מתפקידה, החלטתי את ההחלטה הזאת. 

אני חושב שהדברים שאני אומר פה בסיפא, חשוב לי שישמעו אותם חברי המליאה, שאתם שותפים  

 שלי בנושאים האלה.  

 

 לא נעשו ניסיונות לפתור את זה בתוך הבית, כמו שאתה קורא לזה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 לפני שזה...? 

 

 לחנו. זאת אומרת,  לא הצ   מר ניר ים:

 

 לא, גם לא ניסו.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, הוא התקבל... אם אני מבין למה את... בסוף, נשאר סלע מחלוקת     מר ניר ים:

 סלע המחלוקת היחיד שנשאר, היה למעשה חשיפה של האבחונים.  אחד, אוקיי?

 

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

 

 לא, זה היה הרבה יותר.    : ברוויטל דג'אווי בן יעק
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 לא, תן לי רגע, לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 היה הרבה יותר, גמרנו, לא חשוב מה היה, יהיה חדש, תקין.    מר ניר ים:

 

 הפניה הייתה ישר החוצה, לא אלינו.    מר גדי ירקוני: 

 

 מובהר לכל. זה התפזר לכל הכיוונים, זה תפס גובה,     מר ניר ים:

 

 בגלל זה החלטתי מה שהחלטתי.    ירקוני: מר גדי 

 

שיש     גב' דנה אדמון:  מה  את  להגיד  המליאה  חברי  לשאר  גם  מקום  יש  אבל  בסדר, 

 להם על הלב... 

 

שלו,    מר גדי ירקוני:  הלב  שעל  מה  להגיד  הבחינה,  בוועדת  שהיה  ומי  שרוצה,  מי 

  מוזמן.

 

 י שאתה רוצה לדבר. בואו, אני... אתה רוצה לדבר? לא הבנת   מר ניר ים:

 

מה    מר איתן אהרון:  של  והמעטה  הקטנה  זו  שם,  שהיה  למה  דיוקים,  אי  לזה  לקרוא 

 שהיה שם. הייתה שם הסתרה, מכוונת ומגמתית, של חומרים, לפחות...  

 

 תיזהר.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר איתן אהרון: 
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 אתה אומר דברים, שהם יכולים להישמע.     מר גדי ירקוני: 

 

 להיזהר ממי?   מר איתן אהרון: 

 

 אני אומר לך,     מר גדי ירקוני: 

 

לא   מר איתן אהרון:  אני  אומר?  שאני  במה  להיזהר  צריך  אני  במליאה,  פה  מדבר  אני 

 מבין.

 

 לא, לא, אני אגיד לך במה אתה צריך להיזהר,     מר גדי ירקוני: 

 

 כן?   מר איתן אהרון: 

 

המועצה, שומר על כבודי. ומה שאתה אמרת עכשיו,   אני, בתור ראש   מר גדי ירקוני: 

לצאת   שיכול  שאמרתי,  מה  כן  וזה,  הצוות.  של  הוועדה  ראש  כיושב  שלי  כהטעיה  להישמע,  יכול 

מהשולחן הזה. אז אני מבקש, תגיד איזה הערות שיש לך, אל תגיד שאני ניסיתי לרמות את הוועדה.  

 מה שאמרת... 

 

 את זה.  הוא לא אמר   מר חנניה אווקרט: 

 

 הוא אמר את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אמרתי שהייתה,    מר איתן אהרון: 

 

 בוא, איתן, איתן,     מר ניר ים:
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 הייתה, הסתירו מאיתנו, הסתירו מאיתנו בצורה...   מר איתן אהרון: 

 

בסדר, אני שנייה מרשה לעצמי לחתוך אותך, כי אתה הולך לכיוון לא     מר ניר ים:

אתה הולך לכיוון לא נכון, ואני לא אומר את זה כמי שעובד במועצה, בסדר? אני אומר  נכון, אוקיי?  

ומשרד   המשפטי  היועץ  שזה  אותנו,  שמנחה  מי  כל  אובייקטיבית.  האפשר,  ככל  מבחינה,  זה,  את 

 חברים, הנוהל תקין לגמרי.   –הפנים, אמרו לנו 

כמי שישב בוועדה, חושב עדיין   מה שעשיתם, בסדר. אני מסכים עם זה, שלמרות שהם אמרו, אתה

חבר'ה,   –שזה לא בסדר, וזו זכותך, אוקיי? וזו זכותך. ולכן, יכולים היינו, תיאורטית, לבוא ולהגיד  

את   מכבדים  אנחנו  עדיין,  אותו.  נבחר  בואו  המליאה,  הנה  המועמד,  זה  בסדר,  הכול  את  עשינו 

 האנשים וגם את הדעה שלהם, 

 

 שיתם את זה, ניר? למה לא ע  מר שמיל בלברמן: 

 

 רגע, דקה. כי לא עשינו. כי החלטנו.    מר ניר ים:

 

 שאלה טובה.     מר אמיר פלג:

 

המליאה,    מר ניר ים: חברי  גם  האנשים,  כל  ולכבוד  העניין,  שלטובת  החלטנו  כי 

גם המועמד בעצמו, גם כל העולם, לא קרה כלום, אפשר לחזור אחורנית ולנהל את זה הפעם באופן  

ם יתאים לאותם חברי מליאה שישבו בוועדת הבחינה הבאה, כדי שהדברים האלה לא יחזרו על  שג

 אז עזוב, הסתירו לא הסתירו, לא הסתירו כלום... עדיין, אנחנו חותרים להסכמות, אוקיי?  עצמם.

 

 זאת עובדה ניר, זאת עובדה!   מר איתן אהרון: 

 

רגע,   מר גדי ירקוני:  לך,  להפריע  רוצה  לא  שהתכוונתי,    אני  מה  לדבר.  לך  אתן  אני 

שתגיד מה שאתה רוצה. רק שבמילים שאמרת, תיזהר, בגלל שיש בהן הוצאת דיבה. אני רואה את 
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 זה. אז תגיד מה שאתה חושב בביקורת, רק בזהירות. 

 

 זאת דעתי.   מר איתן אהרון: 

 

 יש הקלטה למטה.     מר גדי ירקוני: 

 

לטה, ואין לי בעיה שהדברים... העובדות כפי שהיו,  זאת  דעתי. יש הק  מר איתן אהרון: 

הן שאנחנו, למרות פניות גם לפני הוועדה, וגם במהלכה, לא קיבלנו את תוצאות המבחנים. רק לאחר 

 שהתעקשנו, בתחילת הוועדה, הבאתם לנו, שלחתם את מירית להביא לנו את הציון הסופי, המספר.  

 

 אוקיי, בסדר.     מר ניר ים:

 

בסדר, יפה. במהלך כל הוועדה, ביקשנו שוב לראות את התוצאות, את   אהרון:  מר איתן

ציון   קיבל  זה  למה  מועמד,  כל  על  כתבו  מה  ציון  Xהמבדקים,  קיבל  וזה   ,Y .הסכמתם לא  ולזה   ,

אה, אני לא יודע, זה נוהל חדש, אני לא כל    –ואמרתם שתיתנו לנו תשובה, וגם היועמ"ש בעצמו אמר  

 ניתן לכם תשובה. עד היום לא נתתם לנו תשובה בעניין הזה, עד היום. כך מכיר, אנחנו 

 

 לא נכון.    מר ניר ים:

 

 כן. נכון.   מר איתן אהרון: 

 

 לא נכון. לא נכון, ובוא אני אסביר את הנקודה הזאת,    מר ניר ים:

 

 אין את המבדקים,    מר איתן אהרון: 

 

 אני אסביר את הנקודה.     מר ניר ים:
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 תן לו לגמור.  ניה אווקרט: מר חנ

 

 אין את תוצאות המבדקים,   מר איתן אהרון: 

 

 תן לו לסיים.   מר חנניה אווקרט: 

 

 תראה, אני אוכל לתת לו לסיים,    מר ניר ים:

 

 ניר, את תוצאות המבדקים, אתה וגדי ראיתם.    מר איתן אהרון: 

 

 נו, הבנו.    מר ניר ים:

 

 ליהם.  אתם נחשפתם א  מר איתן אהרון: 

 

   תקשיב, אתה לא אומר,    מר ניר ים:

 

 ואנחנו, כחברי ועדה כמוכם, לא נחשפנו.   מר איתן אהרון: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אז איך אתה מסביר את זה?   מר איתן אהרון: 

 

 אז אני רוצה להסביר את הנקודה.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.   מר איתן אהרון: 
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להסביר. וההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. ההסבר הוא    אז אני רוצה   מר ניר ים:

 שיש, מה שנקרא, צנעת הפרט. 

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה ההבדל ביני לביניכם?    מר איתן אהרון: 

 

איתן, היה לי קשה לשמוע את מה שאמרת, היה לי קשה לשמוע את    מר ניר ים:

 מה שיש לי להגיד.  מה שאמרת, אבל בכל זאת שמעתי, אז תשמע גם אתה את

אגב  היחיד  התוצאות,  את  שמקבל  מי  עכשיו,  עם...  מתייעצים  אנחנו  הפרט,  צנעת  שנקרא  דבר  יש 

 שמקבל אותם, שנייה תהיו רגע בשקט, זה מי שמזמין את המבחנים.  

עכשיו, מי שהזמין את המבחנים במקרה הזה, זה ראש המועצה, דרכי, זאת הסיבה שאנחנו ראינו את 

 המבחנים. 

 

 זה ועדת הבחינה הזמינה.      מר אמיר פלג:

 

 רגע, דקה, לא. תשמעו, אמיר דקה, בואו נתעכב על דברים אחרים.     מר ניר ים:

 

 אבל אמרנו שניתן...     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, דקה, תן לי לגמור. עכשיו, כשאנחנו שואלים,     מר ניר ים:

 

 המועצה הזמין?   זה הליך מחייב. מה זה ראש  מר חנניה אווקרט: 

 

שהוא    מר ניר ים: הפנים,  משרד  ואת  המשפטית,  היועצת  את  שואלים  כשאנחנו 
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לנו   אמרו  כולם  הבחירה,  את  לנו  ולאשר  המכרז,  נוהל  את  לנו  לאשר  שאחראי  לא    –היחיד  אתם 

 חייבים, אוקיי?  

 

 אתם לא חייבים, אתה לא ראשי, אתה לא חייב.    מר איתן אהרון: 

 

 לא, לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 תנו לי לגמור. תנו לי לגמור, זאת האמירה,     מר ניר ים:

 

לא    מר איתן אהרון:  שאתה  שאמרו  הפנים  משרד  של  הזאת  התשובה  איפה  אמר?  מי 

 חייב להראות את התוצאות בכלל? 

 

 תנו לי לסיים. איתן, נתתי לך, תנו לי לסיים.     מר ניר ים:

 

 צה את זה? להפיץ את זה אחר כך...? איתן, למה אתה רו    דובר:

 

 ממש לא! לקבל החלטה בוועדה. זה לקבל החלטה בוועדה.   מר איתן אהרון: 

 

הקודמת    מר ניר ים: בוועדה  שהיה  מה  בין  היחידי,  היחידי,  ההבדל  שקט. 

שהתנהלה בדיוק לפי הנוהל ולפי התקנון, לבין הוועדה הבאה שתתקיים, בעזרת השם, הוא שלקראת  

עדה הבאה, ישלחו כולם למבחנים, תוך ידיעה שהתוצאות של המבחנים, ימסרו לחברי הוועדה. הוו

 עכשיו, אם הם מסכימים לזה, מצוין. זה למעשה תנאי הבסיס. 

ולכן, אני יכול לבוא למועמד במכרז הבא, ולחשוף את התוצאות, לא רק את התוצאות, אלא את כל  

הזה יקרה. בוועדה הקודמת, לא יכולנו לעשות את זה,    האבחון שלו, בידיעה שהוא הסכים שהאקט

 כי המועמדים לא הסכימו שזה יקרה, וזה ההבדל הפשוט, 
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 הם לא הסכימו, הם לא נשאלו.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו, לדעתי, צריכים להתקדם הלאה, כי לדוש בזה...    מר ניר ים:

 

הם  בבקש   גב' דנה אדמון:  אם  נשאלו  לא  הם  הסכימו,  לא  שהם  לא  זה  תתקן,  ה 

 מסכימים. 

 

 לא נשאלו מראש.    מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון. נכון.    מר ניר ים:

 

 שלחתם למכון האבחון סף דרישות? נייר עם סף דרישות?   מר איתן אהרון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 לא שלחתם?   מר איתן אהרון: 

 

 ו גם לא חייבים. לא. ואנחנ   מר ניר ים:

 

 לא חייבים?   מר חנניה אווקרט: 

 

כל     מר ניר ים: את  לראות  רוצה  שהוא  להגיד  המועצה  ראש  יכול  לא. 

 בוועדה.  המועמדים.
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 זה לא שייך.   מר איתן אהרון: 

 

 שייך מאוד.    מר ניר ים:

 

   זה לא שייך לעניין.  מר איתן אהרון: 

 

 יב להישלח. לא, סף הדרישות חי   גב' דנה אדמון: 

 

 דרישות סף חייבות להגיע למכון.   מר איתן אהרון: 

 

 זה לא אומר שאתה לא...     גב' דנה אדמון: 

 

ועדת    מר איתן אהרון:  בפני  אותן  שמים  ואם  הבחינה.  ועדת  בפני  אותן  לשים  ואז 

 הבחינה, אז אני צריך להראות להם את התוצאות.  

 

 דרך אגב, יש לי שאלה,     מר ניר ים:

 

 אני לא ישבתי בוועדה השנייה.   ר איתן אהרון: מ

 

 יש לי שאלה,    מר ניר ים:

 

 למה הלכת לפני הסוף?     מר גדי ירקוני: 

 

 חנניה הלך לפני הסוף, כי הייתה לו...   מר איתן אהרון: 

 

 אני הודעתי מראש.    מר חנניה אווקרט: 
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 איתן, אני יכול לשאול אותך?    מר ניר ים:

 

 כן.   ן: מר איתן אהרו

 

האבחון?     מר ניר ים: למכון  להימסר  הייתה  שצריכה  סף  לדרישת  דוגמא  לי  תן 

 דוגמא אחת. 

 

 לא מגיע לישיבה.  – 30פחות מציון   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, יפה,    מר ניר ים:

 

 זו דרישת סף.    מר חנניה אווקרט: 

 

בסדר.     מר ניר ים: הכול  אוקיי,  דקה.  מכונים,  יש  שהציון  עכשיו,  מכונים  יש 

מ הוא  בכלל  0-100-שלהם  ציון  נותנים  שלא  מכונים  יש  מכונים ABC  –אומרים    –,  יש  אוקיי?   ,

 שאפילו את זה לא אומרים, אלא רק נותנים אבחון, ובסוף דעה.  

 

 אתה צריך לקבוע להם מה אתה רוצה.   מר איתן אהרון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 להם.   אתה צריך לקבוע  מר איתן אהרון: 

 

 בסדר, הבנתי.    מר ניר ים:
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 בוועדה הבאה נבדוק.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, היא עכשיו קורית. מה זאת אומרת? זה הגזבר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו נבדוק. מחר,     מר גדי ירקוני: 

 

 אתם מעלים פה משהו...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תקשיב, אנחנו נבדוק.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אתם אומרים ש...    ר תמיר בוקובזה: מ

 

 אני לא אמרתי כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 בסדר. אתה רוצה להתקדם?   מר תמיר בוקובזה: 

 

שבו     מר ניר ים: יום  באותו  לכולם.  להסביר  רק  יום,  באותו  שלחנו,  אנחנו 

,  Xה למבקר, אוקיי? הגזברים נשלחו למכון  התקיימה ועדת הבחינה לגזבר, התקיימה גם ועדת בחינ

 , לא אותו מכון.Yוהמבקרים נשלחו למכון  

עכשיו, כשאתה מסתכל ואתה רואה איך כל מכון מנתח, מה המערך, איך הוא בונה את הציון ואת  

הדירוג, אתה מבין שאי אפשר בכלל, כל אחד עושה את זה אחרת לגמרי, ואתה יכול רק אחרי שעשית  

לצפות כשאתה תבמהלך אחד,   למה  לדעת  עכשיו  יכול  לו את המועמדים עם מכון מסוים, אתה  יא 

 הבאים, בסדר? 

וזה   גמור,  בסדר  וזה  בכלל.  בכלל.  ציונים,  נתן  לא  למבקרים,  אבחונים  שנתן  השני,  המכון  למשל, 
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 בסדר גמור. 

 

 קיבלתם ציונים.     גב' דנה אדמון: 

 

 וף היה ציון של כולם?  איך כל המועמדים... בס  מר חנניה אווקרט: 

 

של  : רוויטל דג'אווי בן יעקב בוועדה  מספרים  לנו  נמסרו  ושש,  חמש  ציונים  קיבלו  כולם 

 המבקר. 

 

 היו שם ציונים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 כשביקשתי לראות את הציונים,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 לך. הראו לכם. הראו לך, נכון, הראו    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, ציון סופי כן.     מר ניר ים:

 

 מה הקריטריונים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין קריטריונים,     מר ניר ים:

 

 רגע, תקשיב עד הסוף. אתה מבקש להקשיב, אז שנייה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 ן,  אתה אומר שלא שלחתם קריטריונים למכו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 ולא שום תנאים, שלחתם למבחנים כלליים, נגדיר אותם, בסדר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

שהם    מר תמיר בוקובזה:  הקריטריונים  מה  לבחור,  צריכים  הוועדה  חברי  כשעכשיו 

להם את התוצאות של צריכים להחליט למה א' ולא ב'? לפי מה הם מחליטים? אם אתה לא מראה  

 , ואתה לא... מה? לפי מה הם יחליטו?  האבחון

 

 לפי קורות חיים וראיון.      מר אמיר פלג:

 

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

 

 לא, בוועדה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה, תקשיבו.     מר גדי ירקוני: 

 

 פראייר מי שבא להיות פה גזבר.   מר שמיל בלברמן: 

 

ש   ר גדי ירקוני: מ פעם  מכרז,  ככה  שנעשה  ראשונה  פעם  זו  מאז תקשיבו.  לישית 

בפעם  יהיו  שלא  מקווה  אני  מינוריות,  תקלות  היו  שגם  להיות  ויכול  כנראה,  תקלות  היו  שאני... 

אנחנו נלך, ננסה לקבל את ההנחיות הכי מדויקות מחר בבוקר. יש לנו   –הבאה. אני מציע, תעזרו לנו  
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 שכולם, יש מכרז חדש, שבוע או שבועיים, עד שתהיה ועדה בפעם הבאה. שבוע לקבל עד

בזמן הזה, אנחנו נברר בדיוק מה צריך להיות ומי צריך להיות בוועדה הזאת, ונצלח אותה בהצלחה, 

 אני מקווה. תודה.  

 

אתם מבקשים כל פעם, מדברים על אמון, אוקיי? ואנחנו מדברים כל    מר תמיר בוקובזה: 

זה על  תקין.   פעם  לא  שהוא  אחר  תהליך  כל  או  הגב,  מאחורי  דברים  פה  נעשים  ושלא  שלסמוך 

וכשאנחנו באים עכשיו לפתוח את הנושא הזה, כי המידע שאנחנו מחזיקים, שאני מחזיק באופן אישי 

רגע, פספסנו כי זה נוהל חדש. זה הרבה   –כרגע, הוא לא איזושהי טעות טכנית, פאול קטן שאומרים  

 תפיסה של היגיון בריא.מעבר לזה, ב

בסדר, לא נדבר על זה, נסגור את זה ונתקדם הלאה, וככה הדרך האחרונה לבנות    –ואתם אומרים  

 אמון בין אנשים.  

 

 לא, זה לא ההיגיון.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא ההיגיון, תמיר, תקשיב.    מר ניר ים:

 

 זה חוקים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני יושב...  אם עכשיו    מר ניר ים:

 

 אתה רוצה לשמוע...    מר תמיר בוקובזה: 

 

אם עכשיו אני יושב פה, ואני צריך להחליט האם אני שומע ופועל לפי    מר ניר ים:

בלית   אני,  אז  הפנים,  משרד  של  המשפטי  היועץ  של  דעתו  לפי  או  הכבוד,  כל  ועם  תמיר,  של  דעתו 

 הפנים. ברירה, פועל לפי דעתו של היועץ המשפטי של משרד  
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 זה נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה הקשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה נכון, אבל הוא לא נתן לך חוות דעת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חד משמעית.    מר ניר ים:

 

 אבל משרד הפנים לא התייחס.   מר תמיר בוקובזה: 

 

  אבל קיבלת חוות דעת של משרד הפנים.   מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   ם:מר ניר י

 

אם הייתה חוות דעת של יועץ משפטי של משרד הפנים שאומר משהו,    מר תמיר בוקובזה: 

מצאנו לא להתערב, וזה   –מצדיע, בסדר? אין לי מה לעשות. אבל אין לך כזאת, כי כל מה שהיה כתוב  

 משפט שהוא בקופי פייסט אצלם. 

 

 אני לא יודע, אבל...     מר ניר ים:

 

אני אשלח     מר גדי ירקוני:  אני,  צריך? לא  בדיוק מה  לי שאני מברר  אתה לא מאמין 

 שליחים... 

 

 כבי ישבה בוועדה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני ישבתי בוועדה, וזכותי לשבת בוועדה.    גב' כבי שקולניק: 
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 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ממש לא.   מר איתן אהרון: 

 

 רגע, רגע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ממש לא, כבי.  אהרון:  מר איתן

 

 תפסיקו עם הממש לא הזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

בפרוטוקול    מר איתן אהרון:  הופיע  לא  גם  כבי,  בפרוטוקול.  הופיע  לא  גם  לא,  ממש 

 שישבת. בפרוטוקול לא כתוב שישבת. 

 

 אני לא חברה בעלת זכות הצבעה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כתוב שישבת. אבל בפרוטוקול לא   מר איתן אהרון: 

 

 ברשותכם,    מר ניר ים:

 

 בפרוטוקול צריכים להיות רשומים כל הנוכחים.    מר איתן אהרון: 

 

 גם לא רשום שדודי ישב שם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא רשום לא שדודי, ולא שאת ישבת שם.   מר איתן אהרון: 
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 חבר'ה, אתם מתבלבלים לגמרי.   גב' כבי שקולניק: 

 

הבעיה    ן: מר שמיל בלברמ מה  השולחן  על  שים  תגיד!  בדיוק?  שלכם  הבעיה  מה  איתן, 

 בדיוק? 

 

 אני מסביר. אבל,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו בדיוק מדברים על זה.   מר איתן אהרון: 

 

 לא, תגיד מה הבעיה בדיוק .  מר שמיל בלברמן: 

 

 אני אומר מה הבעיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שלך? תגיד אתה את האמת, מה אתה חושב? מה האמת   מר איתן אהרון: 

 

 אני יודע להגיד את האמת.   מר שמיל בלברמן: 

 

 אני יודע לאן אתה מושך אותי.   מר איתן אהרון: 

 

 אני אגיד את האמת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני יודע לאן אתה מושך אותי.  אני יודע לאן אתה מושך אותי.  מר איתן אהרון: 

 

הבעיה חברי   מר ניר ים: האמת,  את  אומר  אחד  שכל  מכובד  זה  כל  קודם  ם, 

כל   כי  ידיים. דקה אחת,  גם אם תצביעי בשתי  רוויטל,  דיבור,  זכות  לך  לא אתן  אני  לא...  היחידה, 

אחד יש לו את האמת שלו, וזה בסדר גמור, אוקיי? כל אחד יש לו את האמת שלו וזה בסדר גמור,  
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 ה של המליאה. ואנחנו עובדים לפי ההנחיות, וזו דריש

כל עוד לא סטינו מההנחיות, הכול בסדר. יכול כל אחד לקבוע את דעתו, ולהגיד לי אם פעלנו נכון או  

לא נכון, להצביע בעד, להצביע נגד... החובה הראשונית שלנו, היא לעבוד לפי ההנחיות. כל עוד נאמר 

 ה. לנו שאנחנו בסדר, מבחינת ההנחיות, אז אנחנו בסדר ומי שקובע זה ז

 עכשיו, אני מרשה לעצמי, ברשותכם, להפסיק את הדיון הזה, הוא לא רלוונטי, 

 

 הוא מאוד רלוונטי.    מר איתן אהרון: 

 

הדיון הזה לא רלוונטי, הוא כבר מתנהל חודש, כל אחד דבק בעמדה     מר ניר ים:

 שלו בתוך הסיפור.  

 

 זה לא היה במליאה.      מר אמיר פלג:

 

 הזה, אני חותך את הדיון ברשותכם.  הנושא    מר ניר ים:

 

 הוא גם לא יהיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא יהיה.     מר ניר ים:

 

 משום שהוא עקר.     מר גדי ירקוני: 

 

תנו לי לסיים. מאותו רגע שהמועמד הסיר את מועמדותו, המכרז הזה     מר ניר ים:

זכות וזו  רוצה,  שהוא  מה  לחשוב  אחד  כל  יכול  ומבוטל.  והכול  בטל  הכיפאק  על  וזה  אחד  כל  של  ו 

 בסדר. זה הכול. 

 אז אני, ברשותכם, סוגר את הדיון הזה מהסיבה הפשוטה... 
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 אני רוצה,     מר אמיר פלג:

 

 אני לא אתן גם לך לדבר.     מר ניר ים:

 

 אני רוצה,     מר אמיר פלג:

 

 אני לא רוצה לאף אחד לדבר...    מר ניר ים:

 

 ה לא יכול על נושא כזה חשוב, שלא עלה במליאה, את    מר אמיר פלג:

 

 לא נותן, יש לנו סדר יום, גדי.    מר ניר ים:

 

 אני יושב ראש הישיבה...     מר גדי ירקוני: 

 

 מאוד לא שקוף, ולא עומד...     מר אמיר פלג:

 

 יש לנו סדר יום,     מר ניר ים:

 

 וד דני יהיה המועמד. אני אגיד לך את האמת? נראה לי שכל ע   מר יובל בר:

 

 מה הקשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 )מדברים ביחד(  

הנורא    מר ניר ים: מהסיבה  הזה,  הדיון  את  סוגר  אני  לסיים.  רגע  לי  תנו  אגב, 

עכשיו,   באמת  פה  לשבת  יכולים  אנחנו  משמעית,  חד  סוף  ללא  דיון  פשוט  זה  שעות.    4,5,8פשוטה, 

 י מתנצל. תבואו, דברו איתי,  אמיר, אם יש לך מה להגיד, רוויטל, אנ
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 לא נדבר, זה משהו שצריך להישמע פה.     מר אמיר פלג:

 

 ... לא לתת לך לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אל תפריע להתנהלות המליאה בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אני מפריע? אתה מפריע לחברי המליאה לדבר.      מר אמיר פלג:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 זכותנו.    וני: מר גדי ירק

 

יבוא הסעיף שדן לא בקיום מכרז חדש, כי המועמד הסיר את עצמו,    מר ניר ים:

יבוא הסעיף שדן בהתנהלות המכרז שנעשה לפני חודש, נפתח אותו, נדבר אותו. לא ביום שהמליאה  

 .  עמוסה, זה לא הזמן. אז בבקשה, אתה רוצה דיון? אנחנו נביא דיון מסודר לנושא הזה, לבקשתך

 

 אז אני...     מר אמיר פלג:

 

 אתה לא יכול להפסיק את הדיון באמצע.    מר חנניה אווקרט: 

 

 מותר לנו לא לתת לבן אדם לדבר.    מר גדי ירקוני: 

 

 יצא קובץ הוראות מאוד ברור...   2021אני רוצה להגיד לכם, שבמאי     מר אמיר פלג:

 

 ר. עזוב, עזוב, שמענו... דקה, אמי   מר ניר ים:
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 כמנכ"ל המועצה, כמי שאחראי...     מר אמיר פלג:

 

 אמיר, תעצור.     מר ניר ים:

 

מאנשים     דובר: מונעים  אתם  מדבר?  שהוא  זה  על  אדם?  בן  להוציא  מה  על 

 לדבר, באמת. 

 

 אל תספר למנכ"ל המועצה מה כן לעשות או לא לעשות,    מר ניר ים:

 

 עובדה, זה לא נעשה, בגלל זה המכרז הזה נפסל.  אני כן אספר, כי זו     מר אמיר פלג:

 

הכי    מר ניר ים: ברוח  התלהמות,  בלי  תודה,  הכול,  את  עצרנו  הנקודה,  נכון.  לא 

 טובה שעוד אפשר לגייס אחרי הסשן האחרון. אנחנו מתקדמים לדבר הבא.  

 

 ? לדיוןרק ההחלטה שאמרת, זה יעלה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רק אם מישהו יבקש.  לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אם מישהו יבקש, יבוא לדיון.    מר ניר ים:

 

 יש פרוצדורה, תבקשו.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אין שום בעיה,     מר ניר ים:

 

 אני מבקש עכשיו, בסדר?    מר תמיר בוקובזה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 37 
 

 

 לא עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

לדון בהתנהלות, בלקחים,  אין בעיה להביא כל נושא. אם מישהו ירצה   מר ניר ים:

לדיון,  זה  את  יביא  טוב.  הכול  באמת,  טוב.  הכול  קרא,  לא  או  קרא  המנכ"ל  איפה  נכון,  היה  במה 

 אנחנו נשב, כנראה, איפשהו, 

 

 אז ביקשתי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אף אחד לא ביקש.     מר ניר ים:

 

   בטח, שלחתי לך בקשה למליאה מיוחדת...  מר תמיר בוקובזה: 

 

הדברים    מר ניר ים: את  שנגמור  אחרי  בינואר,  איפשהו  כנראה  זה,  את  להביא 

 שכרגע אנחנו צריכים לסיים אותם, 

 

 אבל שלחנו בקשה מסודרת, על פי חוק.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

 ואתה אומר לי שלא שלחנו, אז או שלא קיבלת, או ש...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, סליחה, תבקשו דיון.    ם:מר ניר י

 

 ביקשנו.   מר תמיר בוקובזה: 
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אם ביקשת, אני אחזור ואקרא את הבקשות שלך, ויהיה דיון בנושא     מר ניר ים:

 הזה, בסדר גמור. מכובד, מכובד. 

 

לאנשים   מר חנניה אווקרט:  לאפשר  ולא  באמצע,  הדיון  את  להפסיק  במליאה  זלזול  זה 

 להתייחס. 

 

בואו נתקדם לדבר הבא, יש לנו עוד רבע שעה עד  בואו נתקדם, חנניה.     ם:מר ניר י

19:00 . 

 

 אולי רק נצביע וזהו, כי יש הרבה נושאים?    מר חנניה אווקרט: 

 

תראו, אני סוגר את זה, את הנושא הזה אני סוגר בזה, אפשר להצביע,     מר ניר ים:

   אבל לא... לא חייבים, מאותו רגע שהמועמד הסיר...

 

 הוא התכוון להצביע על כל הסעיפים האחרים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני לא יודע למה הוא התכוון.    מר ניר ים:

 

 באופן עקרוני לא לדון.      דובר:

 

הבנו, סבבה. סגרנו את הנושא הזה, כפי שאמרתי, ואני מסכם את זה,     מר ניר ים:

 א' ועד ת', אוקיי?  -חדש מ שהמועמד הסיר את מועמדותו, אנחנו מגישים מכרז 

 

 2022מסגרות אשראי לשנת . 12

 

לשנת     מר ניר ים: אשראי  מספר  2022מסגרות  בעמוד  ברשותכם,  את 40,  כבי,   .
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 רוצה להסביר את זה?  

 

אנחנו   גב' כבי שקולניק:  בבנקים.  אשראי  מסגרות  מבקשים  אנחנו  שנה,  כל  כמו 

מ  בתקופות  אבל  זה,  את  לנצל  לא  מאוד  ניצלנו קצת  משתדלים  השנה  לצערי,  מנצלים.  אנחנו  צוקה 

 יותר, אבל לא כל השנה. 

מיליון לארבעה מיליון, מפני שגם פעילות המועצה   3.5-אני מבקשת להגדיל את מסגרת האשראי מ

עד   לזמן קצר,  לבקש מסגרות אשראי  לנו  גדלה. מותר  הוא בסביבות    5%קצת  מהתקציב, התקציב 

 מיליון בסך הכול. 8מהתקציב, אנחנו מבקשים  5%ן זה מיליון, ככה שעשרה מיליו 200

אז זה גם לאשר את מסגרת האשראי, זה לא דקסיה, זה בנק מרכנתיל דיסקונט, זה עכשיו השם של  

הבנק, ובנק הפועלים. ואת אישור שיעבוד הכנסות שוטפות של המועצה לבנקים, לשם קבלת מסגרת 

 האשראי. זהו, יש שאלות? 

 

 כמה עולה... מה המשמעות הכספית של הגדלת מסגרת האשראי?    מר נועם גל:

 

 אני לא זוכרת, לא בדקתי את העניין.   גב' כבי שקולניק: 

 

 סדר גודל?    מר נועם גל:

 

 , ההגדלה. 10,000כמה אלפים אני מעריכה, כמה אלפים. אולי   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני מדבר על ההגדלה.     מר נועם גל:

 

פחות.    לניק: גב' כבי שקו אפילו  פחות.  אפילו  מאמינה,  לא  זה,  אני  את  בדקתי  לא  אבל 

  מצטערת. כן, שאלות נוספות? אוקיי. 

 

 ניגשים להצבעה, מי בעד, בבקשה? מתן, אתה איתי?    מר ניר ים:
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 . 18  מר מתן שטרית: 

 

 , עוד? 3, 2, 1בעד, נמנעים?  18   מר ניר ים:

 

 ל החלטה היום, עד שלא יתקיים דיון מסודר. אני נמנעת מכ   גב' דנה אדמון: 

 

 בסדר גמור, לבריאות. שלושה נמנעים, מתנגדים? אין. תודה.    מר ניר ים:

 

 2022מסגרות אשראי לשנת נמנעים( לאשר את  3בעד,  18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 2021מענקי פיתוח משרד הפנים . 13

 

 .41בעמוד מענקי פיתוח משרד הפנים,    מר ניר ים:

 

של    גב' כבי שקולניק:  פיתוח  למענק  הרשאה  הפנים  ממשרד  קיבלנו  ₪.    824,000אנחנו 

כי הכנו את זה לפני שקיבלנו את ההרשאה. אנחנו מבקשים ארבעה דברים, למעשה.   800-פה כתוב כ

א  זה רכישת טרקטור מנוף, לתליה בגבהים. בעבר הייתה למועצה, למי שזוכר, משאית מנוף. הי   -  1

עלויות   שזה  וראינו  חוץ,  גורמי  מיני  בכל  להיעזר  ניסינו  שנים  כמה  במשך  שבקה.  שנים  כמה  לפני 

 גבוהות. זה משמש גם להחלפת מנורות בכל ה... מנורות של ה... 

 

 מגרשים.     דובר:

 

 .  לא, לא רק מגרשים, ביטחון. תאורת ביטחון  גב' כבי שקולניק: 

 

 ביישובים.    מר גדי ירקוני: 
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רחב.   ב' כבי שקולניק: ג שימוש  לזה  יש  דגלים,  לתליית  וגם  ביישובים,  המקומות  בכל 

לזה   רוצה    160אנחנו מבקשים  לא  אני  לנו מקור אחר,  יש  יותר, אבל את ההפרש  עולה  זה  אלף ₪, 

 אלף ₪.   160בשלב זה להגיד אותו, כי הוא לא ודאי, אבל אנחנו בשלב הזה מבקשים בשביל זה 

 נרגטית,  התייעלות א – 2

 

 מי יפעיל את הדבר הזה?    מר איתן אהרון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מי יפעיל את הדבר הזה?    מר איתן אהרון: 

 

 ההנדסה.   גב' כבי שקולניק: 

 

הטרקטור מנוף יודע לתת שירות בכל רחבי המועצה? טרקטור שאמור    מר תמיר בוקובזה: 

 לנסוע עכשיו מרחקים גדולים. 

 

 זה נגרר למשאית.     ון:מר דודי אל

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה לא?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לבחור איזה סוג של משאית, או טרקטור, או כל דבר אחר, מי שבחר    גב' כבי שקולניק: 

את זה, זה ההנדסה. הם אמרו מה הם רוצים, הם יודעים שהם צריכים לתת את השירות, זו אחריות  

 שלהם. 
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תייעלות אנרגטית. אנחנו רוצים לבדוק ולבחון אפשרות לעבור לליסינג של רכבים, שיהיו לנו, ה  –  2

סולארי.  מחשמל  יוזנו  שהחשמל,  טעינה  עמדות  כאן  שיהיו  חשמליים,  רכבים  יהיו  המועצה  רכבי 

איזשהו שילוב של שלושת הדברים האלה, ולצורך העניין, אנחנו צריכים פה יועץ וייעוץ בכל התחום  

שזה קצת יותר, אם לא נצטרך להוציא את הכול, לא נוציא את הכול, אבל אנחנו   100,000ה. אולי  הז

 לתקצב את זה, רוצים להתקדם עם העניין הזה של התייעלות אנרגטית. רוצים 

בטיחות,    -  3  בנושא  מועצה  מבנה  ההצגות,    400שיפוץ  אולם  עבור  זה  את  מבקשים  אנחנו   ,₪ אלף 

אלף    150-יש שמה, לפי דרישות כיבוי אש, צריך לעשות חלונות לשחרור עשן באולם המופעים שלנו.  

 אלף ₪.   250-₪, והגג שלנו מאסבסט, אנחנו צריכים להחליף אותו ב

 

 בגלל זה גם חם שם בקיץ, בגלל שבלי המזגן, לא מסוגל לקרר.    מר גדי ירקוני: 

 

, זה בעצם יוצא  140יתרה בסך  כן, יש לנו בעיה במזגן. אוקיי, ואת ה  גב' כבי שקולניק: 

של    164 בדיקה  לצורך  בעיקר  אבל  ארנונה,  לצרכי  אולי  גם  נכסים.  לסקר  רוצים  אנחנו   ,₪ אלף 

התחברות פיראטית למערכת הביוב. אנחנו ראינו שיש כמויות המים שמגיעות למט"ש שלנו, הן יותר 

יש גם מגורים מסוימים, גם גבוהות מכמויות המים שאנחנו מחייבים את התושבים. אנחנו יודעים ש

מפעלים מסוימים, גם כל מיני דברים, שמתחברים למערכת שלא דרכנו, לא משלמים על זה את אגרת 

 הביוב.

אז אנחנו רוצים לבדוק את העניין הזה, אנחנו צופים פה, בהחלט, גידול בהכנסות המועצה מאגרת 

 ד הפנים. ביוב בהמשך. זהו, אלה הנושאים שאנחנו רוצים להעביר למשר

גילוי נאות אני רוצה להגיד למליאה, מכיוון שהיינו צריכים להגיש את זה עד היום, למשרד הפנים,  

אנחנו העלינו את זה כבר למרכבה, את כל הבקשה הזאת, היא היום עברה למשרד הפנים בירושלים,  

 מה שקוראים.  

 

 אפשר לבטל.    מר גדי ירקוני: 

 

א  גב' כבי שקולניק:  עדיין  באישור  אבל  זה  את  עשינו  אנחנו  לשנות.  כמובן,  פשר, 
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הכול   זה,  את  העלינו  ההנהלה  ובאישור  שעבר,  בשבוע  הזה  הנושא  על  ישבה  ההנהלה  ההנהלה, 

   למרכבה, כי אחרת היינו מפספסים את הכול. 

 

שמשלמים? כי   20%-כבי, אנחנו מקבלים פה הנחה על אסבסט? זה ה  גב' רונית בן רומנו: 

 באזורים האלה, להחלפות של האסבסט. יש הרי סבסוד 

 

 לא, לא, זה לא קשור.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ... בהנהלה...    גב' דנה אדמון: 

 

 למה צריך עכשיו?      מר אמיר פלג:

 

אי אפשר פה, זה לא איכות הסביבה פה. אנחנו לא יכולים לקבל את   גב' כבי שקולניק: 

 א קרוב למגורים. זה מאיכות הסביבה, כי זה לא מגורים, ול

 

 הבנתי, תודה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 הערות, שאלות?     מר ניר ים:

 

 שאלה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, חנניה?    מר ניר ים:

 

ה  מר חנניה אווקרט:  האם  אנרגטית.  התייעלות  של  הנושא  את  לפרט  מבקש    100  -אני 

או ל... כי כל מי שמוכר רכבים חשמליים,    אלף ₪ האלה הולכים לתכנון מכרז? או לשכר של היועץ?

 מספק תחנות טעינה, ויש מחלקת הנדסה,  
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א'     מר גדי ירקוני:  משולב.  דבר  פה  לעשות  הולכים  להחליף    –אנחנו    50הולכים 

מכוניות למועצה, של כל עובדי המועצה, צריך לבדוק שעושים את זה נכון, וזה צריך להיות במכרז 

 ינג הזה שהולכים לעשות. שיודעים לכתוב את הליס

אנחנו   שני,  המכוניות  דבר  לטעינת  במועצה  משיהיו  חוץ  טעינה,  תחנות  כן  גם  פה  להכניס  רוצים 

 האלה, גם תחנת טעינה גדולה, שתהיה כבר מסחרית בהמשך הדרך. 

מאוד   כספים  שזה  מפני  יועץ,  עם  זה  את  לעשות  שנכון  חושבים  אנחנו  האלה,  הדברים  כל  בשביל 

וגם גם    גדולים,  הוא  הזה  הכסף  בעצם  זה,  ובגלל  הדרך.  להמשך  השדרוגים  היא  הגדולה  החשיבות 

ליועץ הראשוני, גם ליועץ שיכתוב את המכרז לחברה, או לחברות, לא חברה, לחברות שיתחרו, וזה  

יכול להיות אפילו שני מכרזים שונים. מכרז אחד של מכוניות, ומכרז שני של הקמת תחנת "תדלוק" 

 ולארית.  במירכאות, ס

 

ביישובים,   מר תמיר בוקובזה:  גם את תחנות הטעינה  הזה  בייעוץ  אתם מתכוונים לשלב 

 דרך המועצה?  

 

זהו, זאת שאלה מוזמנת, כי אני מכיר את הסיפור הזה, גם איתך. אז    מר ניר ים:

 זה בסדר גמור, תודה ששאלת.

אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אנחנו    כן, זה יכנס. זה יכנס גם במערך השיקולים, שלמעשה, בגדול מה

קדימה,  בהתפתחות  לאזור  נכון  ומה  ועכשיו,  כאן  למועצה  נכון  מה  ולראות  לבוא  עכשיו  צריכים 

נכון   עוד פעם, אנחנו צריכים לראות שני דברים, אחד מה  נכון...  אוקיי? לאן הדבר הזה לוקח, איך 

המ רכבי  של  המכרז  שאם,  משהו  זה  כי  ועכשיו,  כאן  תוך  למועצה  כבר  לצאת  אמור  למעשה,  ועצה, 

 ארבעה חודשים, סדר גודל כזה.  –שלושה 

הרכבים  לכיוון  התפתחות  שנקרא  הזה  הגדול  מהדבר  להתעלם  אפשר  אי  אבל,  לזה,  ומעבר 

אז ההיבטים של מה זה אומר על סך המועצה, ואיך נכון, אולי, להתארגן, ואיך נכון אולי  החשמליים,  

שמ ממשלתיים  תקציבים  כל  לנצל  אחרים,  במקומות  טעינה  עמדות  להקמת  גם  מענקים  אפשרים 

 הנושא הזה יבחן באותו מעמד, אוקיי? בהחלט כן.  
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 ניר, גם בתחנות ציבורית? כמו מרפאה, סופרים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

גדול    מר ניר ים: מבין  שהוא  גדי  גם  אפילו...  גם  אנחנו  תראה,  פעם.  עוד  לא, 

 נק בחשמל, לא...  בחשמל, ואני בטח מבין ע

 

 רואים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שאם    מר ניר ים: חושב  אני  מישהו.  לנו  שיבוא  רוצים  אנחנו  זה  בשביל  אז  יפה. 

אנחנו נעשה את הצעד הראשון נכון בכיוון, ונוכל לעשות את זה נכון רק עם ייעוץ מתאים, אז אנחנו 

 צדקנו.  –נוכל לבוא בעוד כמה שנים להגיד 

 

אומר    רקוני: מר גדי י אני  למה  האלה,  בנושאים  משהו  משהו.  להגיד  גם  רוצה  אני 

יועץ, וצריכים להיזהר מתוכניות עתידיות שלא... מה שעושים היום, כנראה עוד שנה, אם לא תדאג 

 לשדרוג, לא ישנה כלום. 

עוד   אז  המכונית,  את  להטעין  שעות  שש  שלוקח  למכוניות,  טעינות  ביישובים  תעשה  היום  אם 

רכות שלנו, בין שנתיים, שלוש, לחמש, זה ייקח חמש דקות, וזה לא יהיה על אותם מטענים, והם המע

 לא יהיו שווים שום דבר. 

גם   אז בגלל זה צריך להיות מאוד זהירים, מה הולכים לעשות, כל השימוש הישיר. בגלל זה אנחנו 

 צריכים יועץ, מפני שבאמת... 

 

יועץ  מצוין. את התשוב  מר תמיר בוקובזה:  ות אני יכול לתת לך כבר עכשיו ,אבל אני לא 

, ייקח את זה כחלק ממכלול השיקולים בתוכנית, גם שלכם. אני מבקש שהיועץ, או כמו שניר אמר

את זה. זאת אומרת, את העמדות ביישובים. לא משנה עמדה מסוג א', מסוג ב', שדרוג כזה, שדרוג  

 אחר. 

ה לשינוי שקורה כבר בישראל בכלל ובמועצה בפרט, שיותר שכן תהיה התייחסות, כי אנחנו עדים פ
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והם  חשמליים,  רכבים  עם  הזה  לאזור  להגיע  ירצו  ואנשים  פה,  נמצאים  חשמליים  רכבים  ויותר 

יצטרכו מענה. אם אנחנו מתייחסים, כרגע, לצד התיירותי, שאנחנו רוצים גם לפתח אותו, אנשים לא 

 איך לחזור. אז...  יוכלו לבוא לפה, כשהם יודעים שאין להם

 

 תהיה התייחסות.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

התוכנית    מר ניר ים: את  לאשר  בעד  מי  לא.  הפיתוח?  בנושא  דברים  עוד  כן, 

 למענקי פיתוח?  

 

 . 24  גב' כבי שקולניק: 

 

 נמנעים? בבקשה? נמנעים, אפס. מתנגדים? אפס. תודה רבה.    מר ניר ים:

 

 2021מענקי פיתוח משרד הפנים בעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )ההחלט

 

 שניות, נתחיל את הסעיף.  28אנחנו בעוד שלוש דקות פחות    מר ניר ים:

 

 אז אני אתחיל.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, בבקשה.    מר ניר ים:

 

יודעים, מאוד   מר גדי ירקוני:  לנו תקציב, כמו שאתם  יש  מאתגר   אני חושב שבאמת 

נכנסו   שאפילו  צפויים  בלתי  דברים  היום  יש  שגם  דברים  הרבה  בו  הכנסנו  שגם  חושב  אני  השנה. 

ואחרים  כאלה  קיצוצים  לנו  יהיו  עוד  פה,  וגם  בהנהלה,  שהתקדמנו  ואחרי  האחרונים,  בשבועיים 
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ם שהכריחו אותנו לעשות קיצוצים פנימיים בתקציב, עד שנקבל את התקציבים הנוספים שהם בינתיי

 קיצוצים מותנים. 

אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד    –אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בנושא הזה, מצד שני  

לטווחים   בהתאם  הפעם,  לקצץ  יותר  הצלחנו  שלא  גדול,  לא  אבל  חלק,  שלקחנו  הפעם,  גם  ערים, 

על מנת שהתקציב לעשות במועצה,  צריכים  הפיתוח העמוק שאנחנו  נכנס  פה  של    האחרים.  השוטף 

נכנסים מקורות שהם לא שוטפים באותה שנה, זה נלקח מהחסכונות של המועצה, שנועדו המועצה,  

 להשקעות ולפיתוח מהצד השני.

אנחנו נראה שאנחנו מצליחים לשמור על איתנות של המועצה, מצד אחד, ומצד שני, באמת, תקציב 

צוצים, מהבקשות שהיו, הן לא... מצד  שאני חושב שלא, לפחות בתקופתי, לא עברנו כל כך הרבה קי

שני, ניסינו בהחלט להיענות לבקשות, גם של חברי המליאה, וגם לאתגרים הענקיים ששמו לנו בעיות  

 כאלה ואחרות. 

אני חושב שלא כל תאוותם של בידם של אף אחד בתקציב הזה, אבל בהחלט תקציב שאפשר לראות  

ל אליו,  המחוברות  העבודה  תוכניות  נושא  שאם שגם  חושב  אני  ביניהם.  קשר  יש  אבל  במישרין,  א 

נצליח גם לעמוד בתקציב, וגם להביא עוד מקורות בשוטף, ולאן שנוכל גם בכסף שהשגנו ממקורות 

אחרים, לא שוטפים, להוציא אותו משם, זה יהיה טוב. וצריך לראות שבסופו של דבר אנחנו עושים  

 ון כלכלי שנתי של המועצה. תקציב שהוא לא רק תקציב שוטף, אלא תקציב תכנ

זו גם ההזדמנות להגיד באמת תודה לכל אנשי האגפים, למנהלי האגפים שעשו פה   ואני חושב שפה 

אדירה   ב  –עבודה  בבניה,  גם  בתוכניות,  להן גם  אתן  ואני  בייחוד.  וליפה  לכבי  אדירים,  זמן  ייעוצי 

 עכשיו את השרביט להוביל את הדיון. 

 

 ניתן את השרביט דווקא לדקלה.   דקה. אנחנו   מר ניר ים:

 

 קודם זה תוכניות עבודה?     מר גדי ירקוני: 

 

בו לשנות משהו בתקציב. דקלה תספר     מר ניר ים: בזה משהו שיש  לראות שאין 

ומשהו עמודים,    40לנו על התהליך, על מה היה, על ההטמעה. וגם עכשיו, זה המון חומר, באמת, זה  
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בנייר. אבל ככל שמישהו ירצה לראות איזשהו סעיף, אנחנו מוכנים   אז הרשיתי לעצמי הפעם לחסוך

 להציג אותו. 

 

 2022אישור תוכניות העבודה לשנת . 10

 

אהלן, ערב טוב. אז בעקבות ישיבת המליאה הקודמת שבה עברנו על   גב' דקלה קצוני: 

תוקנו הם  מהדברים,  חלק  לגבי  המליאה  חברי  של  ריג'קטים  והיו  העבודה,  איזשהו  תוכניות  עברו   ,

 עיבוד.

מעבר למה שהוצג בפניכם, החומר נשלח אליכם שוב, אני חייבת להגיד שהיו שם כמה שורות שנוספו,  

החברתיים   השירותים  בתוך  להיות  שאמור  האישה,  מעמד  נושא  שכל  שלנו,  טעות  על  עלינו  כי  זה 

ים החברתיים נשמט, נשמט, כי יש לנו יועצת למעמד האישה במועצה, וכל החלק הזה בתוך השירות

אז הוא הוסף במה שנשלח אליכם. וזהו, אם יש עוד שאלות, עוד עניינים, אז מנהלי האגפים, אנחנו...  

 כן? 

 

 היא לא עכשיו עם המתנדבים?    גב' מזל ערוסי:

 

 היא כן, אבל גם מעמד האישה, זה לא...   גב' דקלה קצוני: 

 

 חצי.  –חצי   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה תפקיד שהיא נשאה הרבה זמן.   צוני: גב' דקלה ק

 

 זה לא הרבה עבודה.     גב' מזל ערוסי:

 

זמן,    גב' דקלה קצוני:  הרבה  נשאה  שהיא  תפקיד  שזה  אומרת  אני  מה  לא,  לא  זה 

שאמרתי. אז זהו, אם יש עוד שאלות, אז כמו שאתם רואים, כל מנהלי האגפים איתנו שוב גם היום,  
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חידו עוד  יש  אם  לראות  העבודה.  כדי  תוכניות  את  במליאה  לאשר  נשמח  אנחנו  אז  לא,  ואם  דים. 

 אחלה. 

 

 נגמרה האנרגיה פשוט.      דובר:

 

להצבעה   גב' דקלה קצוני:  לעבור  אפשר  ניר,  טוב,  באתי.  עכשיו  אני  חבל.  אוקיי, 

 ברשותך, המנכ"ל?  

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 לנהל הצבעה.  אז אתה מנהל הצבעה, אני לא יודעת   גב' דקלה קצוני: 

 

העבודה?     מר ניר ים: תוכניות  בנושא  הערות  עוד  יש  למישהו  אם  מוודא,  אני  אז 

  שלילי. מי בעד לאשר את תוכניות העבודה? ירים את היד.

 

 . 24  מר מתן שטרית: 

 

 . נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין. תודה. 24   מר ניר ים:

 

 תודה רבה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 תודה רבה ובהצלחה.    מר ניר ים:

 

 2022תוכניות העבודה לשנת בעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 2022אישור תקציב המועצה לשנת . 11
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 כבי, מחכים רק לך. , כבי? 2022תקציב    מר ניר ים:

 

, אז אנחנו הכנו מצגת על הפעילות אוקיחה, חשבתי שייקח יותר.  סלי  גב' כבי שקולניק: 

על גם  על   שלנו,  הדיונים  במשך  כשאלה  שעלו  כשאלה.  שעלו  נוספים,  נושאים  על  וגם  התקציב, 

התקציב. אני מקווה שנתנו תשובות. אם לא, כמובן תמיד אפשר לשאול. זהו. אנחנו נצא לדרך. זו לא  

  -מצגת כל כך

 )מדברים ביחד(  

 

 כבי, על המצגת.     מר גדי ירקוני: 

 

לד  גב' כבי שקולניק:  הולכת  אני  הדפים,  כן,  על  נדבר  גם  ואח"כ  המצגת.  על  עכשיו  בר 

זמן לשאלות. אוקי יהיה  אז כמובן  יותר ספציפיות,  פרטניות,  יותר  , הנקודות  כמובן. שיהיו שאלות 

הנוכחי בתקציב  איתן  שהתמודדנו  הרגילים.    המרכזיות  לדברים  חקלאית  1מעבר  פסולת  ניקוי  זה   ,

המליאה, ההחלטה הייתה שכנגד כל שקל שתשתתף    ביישובים. ועפ"י החלטת ההנהלה ולפי דעתי גם

ב היישובים  ישתפו  ב  2-המועצה,  תשתתף  שהמועצה  היא  וההצעה  אחד    2,000,000-₪.  שקל   .₪

ושקל אחד,   ו  1,000,000מהתקציב הרגיל,  זו    1,000,000-₪ מהתקציב הרגיל,  ₪ מקרנות המועצות. 

ההחלטות   מתוך  אליה  שנדרשנו  השנייה  הנקודה  אחת.  של נקודה  רוחבי  קיצוץ  לקצץ  זה  האלה, 

כאשר    2,148,000 לי    ₪1,000,000.  מפריע  לי  נורא  היישובים.  ניקיון  על  ההחלטה  מתוך  זה   ₪

₪ זה מתוך התקציב הגרעוני שהגשנו בטיוטה הראשונה.   1,148,000-הדיבורים. על ניקיון היישובים. ו

או במליאה או לא אמרתי א אני חושבת שבהנהלה  יודעת,  לא  עברנו סעיף, סעיף, שורה,  אני  זה,  ת 

שורה בנייר הציבורי, וגם לא רק בנייר הציבורי. ומצאנו את אותם סעיפים שאנחנו חושבים שיהיה  

יותר אפשרי לקצץ מהם. ובהם עשינו קיצוץ רוחבי. זאת אומרת, ראינו כמה סה"כ יש לנו. כמה אנחנו 

שק בחוברת  מגיע  זה  אחוזים.  זה,  חלקי  זה  לקצץ.  זה  צריכים  רב.  זמן  לפני  כבר  הביתה  יבלתם 

של   הרוחבי  ה  2,148,000הקיצוץ  את  השלמנו  שכבר  אחרי  הכל₪.  את  וגמרנו  גזירה  כל  קיבלנו   ,

לק צריכים  שאנחנו  שאמרה  הפנים,  שלנו  ממשרד  האיזון  במהלך  ובמענק15%צץ  פערים,    ,  צמצום 
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. זאת אומרת, זה לא  מונתהשר, זה מה שנקרא, מענק  ₪ נוספים. כא  2,000,000-. זה מסתכם לכ50%

אנחנו נוכל לממש   ה. אבל זה מענק מותנה. זה סיכויקיצוץ בכלל. לא היינו צריכים בכלל לבטל את ז

אותם, רק והיה ונקבל בחזרה את המענק. סביר מאוד שנקבל את המענק. אפילו עד התחלת הרבעון  

של   השני  או  עשינו,2022הראשון  שאנחנו  לגמרי בטוח. מה  לא  אבל  כמובן, מה    .  נציע.  שאנחנו  מה 

מ זה  מציעים,  היישובים,    2,000,000-שאנחנו  למגוון  לתת  צריכים  שאנחנו  לשים    ₪1,000,000   ₪

ו מותנה,  עוד    1,000,000-כמענק  לקחנו  כמותנה,  מחשבה,    ₪1,000,000  מתוך  המועצה.  מקרנות   ₪

ם, שברגע שיופשר כסף, שבאמת נקבל את הכסף הזה חזרה, ומתוך הנחה. כאשר מה שאנחנו מציעי

ל  1,000,000-ה השלמה  כאילו,  הישובים.  ניקיון  לטובת  יהיה  הראשון  ניקיון    2,000,000-₪  של   ₪

₪ הבא יהיה מתוך הקרנות. כמובן שאם נקבל יותר כסף, אז נקצץ תקנות עוד    1,000,000-הישובים. ו

  -, בנייר הצבעוני, בשורהיותר. אני יכולה להגיד שאתם רואים פה

 דברים ביחד(  )מ

 

אוקי, אלו הנקודות המרכזיות. אנחנו טיפ טיפה ככה לסבר את האוזן    גב' כבי שקולניק: 

₪. הנחות  42,000,000כללית, ארנונה  , הכנסות המועצה.1בכמה, את העין, בכמה שקפים מקצועיים. 

 את זה פעמיים.  . אנחנו צריכים לכתוב רנונה כוללות את המענק, שיפוי עוטף עזהבארנונה. הנחות בא

 

ה   מר ידידיה: הבנתי.  לא  מותנה    1,000,000-לא,  לא  או  בקרנות,  מותנה  השני   ₪

 בקרנות? 

 

הישובים,    גב' כבי שקולניק:  לכל  ומוחלט.    1,000,000לא.  מובטח  מהתחלה.  מובטח   ₪

 ₪ מותנה.   1,000,000-ה

 

יש     מר גדי ירקוני:  אסביר.  אני  אסביר.  שאפשר    1,000,000אני  בו  ₪  לטפל  להתחיל 

₪ השני שהיה אמור להיות, הוא בשהייה. ברגע שנקבל את   1,000,000-. ה1.1-מחר בבוקר. לא מחר, ב

, כי לפעמים זה  . ברגע הזה, הוא משתחרר. רוב הסיכוי15%-הכסף ממשרד הפנים, יחזירו לנו את ה

  3,000,000ישר. זה    ₪ משחררים  1,000,000שמחזירים את זה די מהר, כמו שכבי אמרה. אז    אוטומט
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 ₪ זה היה חוסרים.   ₪1,000,000 בעצם. בגלל שהישוב נותן. לא, על 

 

החוסרים.    2,000,000זה    גב' כבי שקולניק:  של  מי    ₪2,000,000  כל  או  מהישוב,   ₪

 שישים. 

 

 ₪?  2,000,000-אז הצוות שמתחיל לעבוד, יכול להכין תכנית ל   מר דני ברזילי: 

 

 כן, כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 . מודולריתהוא יכול להתחיל תכנית    גב' כבי שקולניק: 

 

על     מר גדי ירקוני:  שיתחיל  שזה    7,000,000בעצם,  יהיה    ₪21,000,000,  והוא   .₪

אומר   אני  למה  הסביבה.    7,000,000במדרגות.  לאיכות  מהמשרד  להביא  שנצליח  מקווה  אני   ?₪

₪. ואחרי   ₪3,000,000 מדרגה ראשונה. מדרגה שנייה, בעוד  3,000,000שר להתחיל, כאילו ראשון, אפ

ל תכנית  תעשו  מ  1,000,000-זה,  פחות  נקבל  שלא  פעם,  כל  כל   1,000,000-₪  של  מהמשרד.   ₪

 ₪ שיגיע נוסף, יש כבר תכנית עבודה.   1,000,000

 

ההכנס  גב' כבי שקולניק:  את  רואים  אנחנו  כאן  אז  הנוהל, אוקי,  לפי  מתחלקים  ות. 

טופס   לפי מה שאנחנו קוראים  זה  זה התקציב 2המענקים. תגמולים ממשלתיים אחרים. מחולק,   .

שאנחנו מחליטים עליו. לחוד משרד החינוך, לחוד משרד הרווחה ואחרים. אז זה הכנסות. ההוצאות  

פרעון  וכו'. וחינוך, רווחה.    מהצד השני, כמובן, אותו סכום. הוצאות צריכה, פעולות, רכישת מים וכו' 

 מלוות, הוצאות מימון 

 

 המצגת הזאת?  אנחנו מקבלים את   מר דני ברזילי: 
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 אם תרצו, אין בעיה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, מחר נעביר להם.     מר גדי ירקוני: 

 

אותם מראש, עבדנו עליה עד היום אחרי הצהריים.    שלחנואנחנו לא    גב' כבי שקולניק: 

הוא  אוקי,   אצלנו  שהשכר  פה.  לעבור  אחד  שקף  ככה  עוד  רצינו  מכלל   38%אנחנו  הפעילות,  מכלל 

. אני רוצה להגיד שזה לפי כמה שאני מבינה ויודעת, זה יפה מאוד. בהתחשב  62התקציב. הפעולות הן  

חשבונות  הנהלת  ועובדי  הניקיון  עובדי  לא  שנקרא.  מה  חוץ  במיקור  עובדים  אין  כמעט  שלנו    בזה, 

זה עובדים מחברות חיצוניות. אצלנו זה כולם עובדים שלנו. כך   י הגננות וכולם, ברוב המועצותועובד

 השכר, אני חושבת שזה פיה.   38%בערך,  40%שאם אתם רואים פה, 

 

 זו עלות יותר גבוהה, נכון?     גב' מזל ערוסי:

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 זו עלות יותר גבוהה?     גב' מזל ערוסי:

 

אני לא יודעת איך להגיד על זה. אני לא רוצה להגיד על זה. אבל אנחנו   כבי שקולניק:  גב'

   -מדיניות, גם מתוך הדאגה לעובדים, ומכל

 

 בתור דוגמה, אני שואלת. לסייעת בגן.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני חושבת שאולי אותו דבר. אני לא יודעת להגיד.    גב' כבי שקולניק: 

 

אסור לתת משכורות שונות בין סייעות. בגלל זה יש את הסיפור הבזה    מר גדי ירקוני: 
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שעכשיו פרסומים שרוצים לעלות על המשכורות שלהם. לפי דעתי, אסור, אם אני יודע נכון, אם אני  

בגלל שאחרת לא , אבל רוב הסיכויים שאני צודק, אסור לנו לקבוע סתם משכורת, 100%יודע, אני לא 

 שצריכים להעלות את השכר.  הזאתתהיה את כל התעמולה 

 

בסדר, יש הסכמים קיבוציים. סליחה שאני מפריעה לך, סייעות שהן     גב' מזל ערוסי:

 מופעלות ע"י הקיבוצים, הן משולמות עפ"י אותם קריטריונים? 

 

 לא יודע. אבי פה, לא?     מר גדי ירקוני: 

 

  -הם יכולים כן. הם לא מחויבים. רק המועצה מחויבת.   מר אבי יאנוס: 

 

 זאת אומרת, קיבוץ יכול להחזיק סייעת שתעלה לו יותר זול.    גב' מזל ערוסי:

 

 יותר יקר.    מר אבי יאנוס: 

 

   -יותר זול, למה? בגן משלמים יותר לסייעת מאשר ב   גב' מזל ערוסי:

 

 ממש לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בגן שלנו?    גב' מזל ערוסי:

 

 משמעית. חד    מר אבי יאנוס: 

 

מחויבת     גב' דנה אדמון:  שמועצה  קיבוציים.  בהסכמים  מחויבת  שמועצה  תשכחו  אל 

במס מעסיקים. בסופו של דבר, עלות מעביד של סייעת בגן ציבורי, היא יותר יקרה מאשר סייעת בגן  

 בקיבוץ. והשכר הוא לא יותר גבוה. 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 55 
 

 

ע על סעיפי ההכנסות. ארנונה,  טוב, אני רוצה להתקדם. אני מדברת רג  גב' כבי שקולניק: 

גידול של   יישובי   5,000,000אנחנו צופים  ₪. גם בעקבות סקר הנכסים שאנחנו מבצעים עכשיו בכל 

, בגין  םרטרואקטיבייהמועצה, וגם בגלל סקר נכסים שנעשה במחנות צה"ל. שיהיה שם גם שינויים  

קודמות בשנים  נתנו  לא  אנחנו  אז  האיזון,  5,000,000-.  מענק  היום   ₪.  שהוא  להגיש  רצינו  אז 

₪, ואולי אני יכולה להגיד בע"פ, שמענק    23,000,000, הוא  ₪15%, אבל בגלל שקיצצנו    26,000,000

₪. רק שפה מראש    34,000,000איזון הנורמטיבי של משרד הפנים, הוא הרבה יותר גבוה. משהו כמו  

לסבר את האוזן. אוקי, מס    ה בשביל. ועל זה עוד מקזזים ועוד מקזזים. אז ככ85%מקזזים ונותנים  

מלוות מעל  מלוות  פה  לנו  יש  אחרות,    2-.  והלוואות  ביוב  הלוואות  ביוב,  מלוות  יש  ויתרה  סוגים. 

  9,500,000-פרענו כ₪.    71,000,000. חברים, זה קשה. הייתה  1.1.2021. יתרת פתיחה בשנת  משוערכת

לא לקחנו בכלל    ₪2021. בגלל שבשנת    8,500,000מלוות יש קיטון של    ₪, כי זה כולל הריבית. בעומס

₪ כבר לשנת    6,000,000הלוואות. אנחנו מבקשים, אנחנו נבקש מהמליאה הבאה, לקחת הלוואה של  

. כי האמת שזה לא לקחנו שום הלוואה, זה מכביד מאוד על התקציב של המועצה. אנחנו כמובן  2022

לתקציב הרגיל. אבל התזרים, אם נסתכל על  לוקחים את ההלוואות לפרויקטים. אנחנו לא לוקחים  

. 29%המלוות ביחס לתקציב, זה    שעומסכל התמונה כולה. אני רציתי להגיד פה מה שחשוב מאוד,  

. שזה נחשב עומס מידות ממש לא גבוה. להפך, עכשיו בגלל שהריבית כל כך נמוכה 20%זה    לא ...ול

הלוואות. כך שאנחנו בהחלט יכולים לדאוג  בשנים האחרונות, אז המשרד אפילו מעודד לקחת יותר  

 רק לעצמנו. 

 

כבד    מר גדי ירקוני:  בגלל שחשבנו שעומס המלוות קצת  הלוואות,  לא לקחנו  והשנה 

לקחת.   לא  החלטנו  הלוואות,  שלקחנו  שנים  אחרי  שנה  פשוט,  לא  תזרים  לנו  שהיה  אף  ועל  עלינו. 

₪   6,000,000-באה, אנחנו ניקח, ובהחלט האנחנו נראה את זה לכל אורך ההצגה הזאת. אבל שנה ה

 יעזרו לנו לתפעול, גם השוטף, וגם להשקעות שאנחנו עושים בפרויקטים השונים שלנו. 

 

וגם קרנות    גב' כבי שקולניק:  זה קרנות פיתוח  אוקי, קרנות המועצה. אז קרנות שונות 

בערך   הייתה  הפתיחה  יתרת  קודמות.  משנים  רווחים  ו  17,000,000של  ₪.    11,000,000שימושים  ₪. 
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בערך   סגירה,  מהיום   6,000,000ויתרת  מהשקעות,  ההון  שוק  רווחים,  בעצם  שהן  הקרנות,   .₪

  2,000,000-אם אני לא טועה. אז כבר גדלנו עד השנה ב  2016-שהתחלנו להפקיד, אנחנו מפקידים מ

לא יודעת אם יהיה גם  הרביעי. אני    ₪. אני רוצה להגיד את זה בלי הרבעון  ₪400,000. השנה בעוד  

היא   ויתרת הסגירה,  ידע.  לא  עוד  ביוב,  2.3הרביעי, אף אחד  וגם אגרת  זה כספים שמגיעים  ביוב,   .

זה הנטו. כי אנחנו מהביוב    1.6החלק שאנחנו מקבלים. החלק ההון מאגרת הביוב. וגם היטל הביוב.  

ם את הלוואות הביוב. לפחות  לוקחים להחזר הלוואות ביוב, מדי פעם הקרנות האלה, אנחנו מחזירי

. סה"כ, הקיטון בקרנות המועצה,  1.6את חלקן. ומצד שני, אנחנו גובים אגרות והיטלים. אז בנטו, זה  

זה קצת הלוך    . אבל כמו שאתם יודעים, תמיד יש ...12.2כאילו מבחינה נומינלית, מספרית, הוא היה  

את דוגמה  את  לתת  יכולה  אני  למשל,  כי  דיה  וחזור.  שאנחנו אתר  כספים  אותם  את  שנקבל  ברגע   .

נחזיר   אנחנו  לקבל,  להחזיר    4,000,000מצפים  סה"כ  צופים  שאנחנו  סעיפים,  עוד  שם  יש  וגם   .₪

כ ב   7,000,000-לקרנות  ב  2022-₪  זה  2023-או  אבל  להגיד.  שנה  באיזו  יודעת  לא  אני  זה  ,  דינאמי, 

נייד. זה  אז    זורם,  בקרנות.  השתמשנו  מה  יש  לפרויקטים   6,000,000אוקי,  הוצאנו  הלך,  בערך   ₪

₪ העברנו לתקציב הרגיל. זה בלי הביוב. זה בלי הביוב, אני מדגיש, זה בלי    5,000,000שונים. ובערך  

 הביוב. שזה לא מעט.  

 

 כבי.   מר אריק דניאל: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שאלה.   מר אריק דניאל: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 עפ"י מה נקבע הגובה של הקרנות? זאת אומרת, כמה להחזיק שם?   מר אריק דניאל: 

 

צריכה    גב' כבי שקולניק:  מניחה,  אני  מועצה  כל  אבל  כלום.  גם  להיות  יכול  תראה, 
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יני תב"רים שאנחנו מביאים. בשביל, אם שיהיה לה איזשהו סכום כסף בקרנות המועצה, בשביל כל מ

 .  יש צורך בתקציב הרגיל

 

ה   י: מר גדי ירקונ את  ירדו  לא  שקרנות  בזה,  לעמוד  מנסים  ואנחנו  החלטנו,  -אנחנו 

ה  10,000,000 את  ירדו  לא  זה,  של  החשבונות  כל  את  עושים  שאנחנו  אחרי  כאילו,  בחיובי.   .₪-

גם בגלל זה לא לקחנו הלוואה נוספת השנה. אנחנו   הולכים על ... השנה₪. ראינו שאנחנו    10,000,000

גם   עוכרואים  לנו  שהן שיש  יודעים  אנחנו  אז  חזרה,  מהתב"רים  להגיע  שצריכות  הכנסות  מעט  ד 

דבריי, ואני חוזר על זה פה. וכבי יכולה להגיד    בהתחלתהולכות לעלות. אבל עוד פעם, אמרתי את זה  

את זה הרבה יותר בתוקפנות ממני, ובקשיחות ובצדק. אנחנו צריכים להיות זהירים מלקחת לקרנות  

הלוואות זה דבר אחד, וזה אולי נורמלי שזה יהיה על הקרנות. אבל כל השאר,   לשוטף. זה לא, החזר

דבר   לכל  לשוטף,  או  כדוגמה.  לקחתי  חינוך,  סתם  אחר.  למשהו  או  לחינוך  לקחת  רוצים  כשאנחנו 

אחר. ולוקחים את זה מהקרנות, זו טעות. זה מעלה את הוצאות המחייה שלנו לא בכמות ההכנסות 

יומית בבית פרטי מהחסכונות שיש לנו בקרנות ההשתלמות או -קח למחייה היוםשיש לנו. זה כמו שני

בפנסיה. זה לא  טוב. ומזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נזהרים, נגמלים. ומצד אחד, אנחנו לא  

עוד   מביאים  או  זה.  את  מורידים  אנחנו  לראות  צריכים  אנחנו  שני,  מצד  בשירות.  לרדת  רוצים 

 כל הלחץ על פרויקטים מניבים, הוא בגלל הסיפור הזה. כבי, בבקשה. פרויקטים מניבים. 

 

רוצה   גב' כבי שקולניק:  אני  התב"רים.  את  גם  הנה  הבאנו  הנה.  עד  הבנו  אנחנו  אוקי, 

ילים, התב"ר שגדי דיבר  להדגיש, ומי שמכיר את טבלאות התב"רים המפורטות שלנו, שהתב"רים פע

התב"ריםעליו   לא  ב  זה  הם  ביתרה    עודף.שבגרעון,  לא    0תב"רים  עוד  ברובם  כאילו  הבאתי,  לא 

וזה אומר,   נכון להביא אותם.  ולא  אז כך שאין,  עבודה.  כבר  או שהסתיימה    191התחילה העבודה, 

₪. זה המון. המון, המון למועצה בסדר    637,000,000תב"רים פעילים. פעילים, פתוחים. בתקציב של  

זה לא התקציב שנ נכון להיום,    א. זה התקציב המצטבר. הגרעון, זאת אומרת,ביגודל שלנו. כמובן, 

את    11,500,000הוא   זוכרת  לא  שאני  גרעון  לי  יש  אם  אומרת,  זאת  גרעון?  אומרת,  זאת  מה   .₪

₪. סה"כ, אני לא מדייקת    ₪19,000,000. יש עודף של    30,000,000המספרים, אבל יש גרעון, נגיד של  

אנ אותם.  זוכרת  לא  אני  הוא  במספרים,  שלנו  הזמני  הגרעון  סה"כ,  בחומר.  פה  החישוב  את  תכף  י 
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 ₪. זאת אומרת, שאנחנו למעשה צריכים לקבל כספים ממשרדי הממשלה.  11,500,000

 

   -מהמשרדים השונים   מר גדי ירקוני: 

 

שהיינו   גב' כבי שקולניק:  תקופות  לנו  היו  למעשה,  הגרעון.  לכיסוי  הממשלה,  ממשרדי 

ת לתב"רים,  אנחנו בעודף  כי  הזה.  בתחום  גרעון  באמת  אנחנו  הזמן,  רוב  מאוד.  קצרות  קופות 

 כן.  משלמים לפני שאנחנו מקבלים את הכסף. 

 

ש  מר תמיר בוקובזה:  זה המון    637,000,000תב"רים עם תקציב    191-כשאת אומרת,   .₪

 לגודל של המועצה.  

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

מ  מר תמיר בוקובזה:  זה  זה משהו שהוא  או  גידול,  וזה  יש צמיחה  כי  בחיוב,  עליו  סתכל 

  -מודו שלילי שאומר שהמועצה מתנהלת

 

 לא, אני מסתכלת על זה מאוד חיובי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בדיוק מה שאמרת בהתחלה.    מר גדי ירקוני: 

 

  -בסדר, אני רוצה להבין את ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

שזבה    גב' כבי שקולניק:  חושבת  גם  אני  שזה  להיות  יכול  פעילות.  המון  המון  על  מעיד 

מנהלת.   שאני  מהמחלקה  חלק  ועל  הנדסה,  מחלקת  על  שיש  גדול  מאוד  עומס  על  האגף, מעיד  אבל 

אבל זה מאוד חיובי. זה המון פרויקטים שפעילים. זה אומר, זה הרבה, המון, הרוב המוחלט של זה,  

 זה ממשרדי ממשלה. זה לא מהמועצה. 
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 לא, יש הרבה תרומות.    וקובזה: מר תמיר ב

 

   -ויש גם את התרומות. תראה, יש את הפירוט  גב' כבי שקולניק: 

 

 וכסף שלנו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

של  גב' כבי שקולניק:  פרויקטים  פירוט,  גם  הסביבה  יש  סך איכות  פרויקטים    7של    , 

של  בתק דיה  8,000,000ציב  אתר  בעיקר  ועוד    4,000,000זה    ש"ח.  של    ₪3,000,000.  בפרויקטים   ₪

השקעות.   המון  לנו  יש  בכלל  בביוב  ביוב.  של  פרויקטים  הסביבה.  הוא    11איכות  הגדול  פרויקטים. 

₪. למרות שהסתיימה הבנייה, אבל התב"ר    34,000,000כמובן זה המט"ש האזורי, שעדיין פתוח. זה  

תב"רים שמתוכם שניים בית   54לנו  יש    בחינוך. זה פרויקטים גדולים.  ..עוד לא נסגר. והחיבורים של  

לנו כ עלו  בתי הספר  הספר היסודי, סה"כ  בית  הגדולים.  זה  ₪.   ₪77,000,000,    70,000,000-הספר, 

 פרויקטים בישובים, לא מעניין לנו. 

 

חשוב,    גב' דנה אדמון:  זה  אותה.  תזרז  אל  אמרתי,  ואני  להזדרז,  לך  סימן  ניר  לא, 

 אנחנו רוצים לדעת.  

 

בישובים,    שקולניק:  גב' כבי פרויקטים  מהר.  את  עושה  אני  זה   9אוקי,  פרויקטים. 

. זה כל מיני פרויקטים.  68,  מועצתייםבעיקר החלפת האסבסט  והרבה פרויקטים קטנים. פרויקטים  

מבנה חדשנות, אולם ספורט, והרבה מאוד פרויקטים יותר קטנים. ותשתיות בישובים,    ...זה בעיקר

פירטנו, זה תשתיות וישובים. זהו. אלו עיקרי הדברים. כמובן שאם יש שאלות, אז  כי אני נותנת שלא  

 אני אשמח לענות.  

 

 מה הצפי השנה לגבי רשות איתנה שנלקחה שנה שעברה?   מר תמיר בוקובזה: 
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 צפי טוב מאוד.    גב' כבי שקולניק: 

 

  -שנקבל את ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

ל. אנחנו עמדנו השנה בכל הקריטריונים. אני רק לא עדי אומרת שנקב  גב' כבי שקולניק: 

לי   כך מזמן, שלחו  מיני שאלותכל  כל  פעם  מניחה שנקבל  עוד  ואני  . השבוע את הישורת האחרונה. 

רשות איתנה. אנחנו, לקחו לנו את הרשות האיתנה בגלל דברים טכניים, לא בגלל דברים מהותיים 

   משהו, איזה שאלות ספציפיות?בכלל. אוקי. יש שאלות בקשר לדף הצבעוני? 

 

דף צבעוני, אנחנו מדברים    למה שכבי מתכוונת, למה שכבי מתכוונת,     מר ניר ים:

מראים את הקיצוץ, מהלך הקיצוץ שנעשה   29עד    27-. כשהעמודים לפניהם, מ39עד    33על עמודים  

שב כדי  סעיפים,  באותם  השינויים  את  רק  בסעיפים.  השינויים  את  אח"כ  זה בתקציב.  יבלטו.  אמת 

בעמודים   נמצא32עד    30נמצא  עצמו. שהשורה התחתונה שלו,  ואח"כ התקציב  בעמוד  .  וחוץ 39ת   .

מחלקתיים דו"חות  גם  קיימים  אנחנו   מזה,  אז  מסוימת,  למחלקה  להיכנס  עניין  לו  יש  מישהו,  אם 

 יכולים גם לעשות את זה. זהו. שאלות? הערות? זה הזמן וזה המקום.  

 

 לגבי התקציב ככלל?    בזה: מר תמיר בוקו

 

כן, כן. אנחנו הולכים עכשיו, דקה, אנחנו מכוונים לזה שאנחנו נאשר     מר ניר ים:

  -את התקציב היום, נביא אותו להצבעה. לכן, כל מה שיעלה פה

 

שוב,    מר תמיר בוקובזה:  עלה  הקודמת,  במליאה  זכרוני,  למיטב  הקודמת,  במליאה  אז 

₪ לטובת פינוי הפסולת לאתר דיה. גדי   500,000-דיה, עם העברה של ההעליתי שוב את נושא אתר  

אמר, אין בעיה שהמליאה תחליט אם אנחנו עושים את זה או לא. ואני מבקש שהנושא הזה ספציפית 

יעלה להצבעה, אם המליאה מוכנה לאשר העברה בלי מכרז, בלי הסכם, בלי חוות דעת משפטית. עם 

קיבל שום אישור ושום תוקף. שהמליאה תקבל החלטה ספציפית על  אמירה שראש המועצה שזה לא  
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₪.   ₪2,000,000. במיוחד לאור העובדה, שאנחנו רואים עכשיו קיצוצים של    500,000הסף הזה של  

מעבר   כספים.  כזאת  בצורה  שמעבירים  ולהחליט  להתפנק  מאיפה  שאין  תקציביים,  עודפים  שאין 

בשום צורה ודרך. אז אני מבקש שתהיה הצבעה נפרדת רק  למנהל התקין כמובן, שהוא לא קיים פה  

 על עניין העברת הכספים.  

 

אני רוצה לענות על זה. רגע, רגע, גדי, תן לי שניה. אני רוצה לענות על    גב' כבי שקולניק: 

זה, שהנושא של אתר דיה, הוא לא שייך לנושא של התקציב. כי אם לא יהיה אתר דיה, אז נצטרך 

ה למקום אחר. זה לא עניין של, רגע, שניה, תן לי להשלים. זה לא עניין עכשיו להגיד,  לפנות כאן אשפ

כן אתר דיה, לא אתר דיה. אני כן מתנצלת ואני לא מתכוונת עם המליאה הזאת בכלל, אבל כשצריך  

לעשות דברים. אם אתם רוצים, אפשר לעשות דיון על אתר דיה. הוא לא קשור בשום צורה לתקציב.  

פו של דבר יהיה דיון על אתר דיה, ותהיה החלטה שלא משלמים את זה, וגם לא צריך לשלם  אם בסו

ו זה,  חינםאת  של  נתכנס  חיסכון  לנו  יהיה  אז  לעשות   500,000,  מה  הצעה  עם  ב'  בתקציב  נבוא   .₪

אתר   על  דיון  אז  ומבינה אותם,  הדברים  את  רואה  שאני  שאיך  להגיד,  רוצה  אני  הזה,  בשלב  איתו. 

. אז 4, וזה יעלה לנו פי םבסופו של דבר יחליטו לא לפנות לאתר דיה, נצטרך לפנות את דודאי דיה, אם

אפילו התקציב שפה לא יספיק לעניין הזה. ככה שאני חושבת, רגע, אני רוצה להגיד, גדי, אני רוצה  

 להגיד, שזה לא קשור בשום אופן לאישור התקציב הזה. 

 

   -כל הזמן את ההחלטה ביןהניסיון לקשור   מר תמיר בוקובזה: 

 

   -תורי לדבר. אחרי   מר גדי ירקוני: 

 

 אה, סליחה, סליחה, סליחה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

רת. אני אבקש שיעלה להצבעה, אני מקבל את הבקשה שלך, אבל אח   מר גדי ירקוני: 

 ל התקציב קומפלט, או להפריד סעיפים. אם להצביע ע
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 י את האמירה שלך. לא, לא הבנת  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אי אפשר להפריד סעיפים. אי אפשר, גדי.    גב' כבי שקולניק: 

 

התקציב     מר גדי ירקוני:  כל  על  להצביע  האם  הצבעה.  תהיה  שקודם  רוצה  אני  כבי, 

ביחד. ואם המליאה תחליט שלא מצביעים על כל התקציב ביחד, היא יכולה להחליט שמוציאים את  

 דיה, לא הפוך.  

 

 לא הבנתי.    אדמון: גב' דנה 

 

הקודמת.   מר תמיר בוקובזה:  במליאה  שאמרת  ממה  שונה  קצת  קצת  ניסיון  זה  גדי, 

שום   צריך  לא  קובעים.  אתם  הסמכות,  אתם  תחליט,  שהמליאה  ומפורשת,  ברורה  בצורה  אמרת 

₪ לצאלים, לא קשורה לפינוי, לדודאים. אין מה לקשור את זה   500,000הצבעה נוספת. העברה של  

 ד עם השני.  אח

 

 . 100%   מר גדי ירקוני: 

 

ויגידו    מר תמיר בוקובזה:  ניתן לכם להיכנס. וכשיבואו  צאלים לא באו ואמרו, אנחנו לא 

 את זה, המועצה תדע להתמודד יפה מאוד.  

 

, יש מלאה. אני מבקש להעלות את זה ככה להצבעה. ואם חברי  100%   מר גדי ירקוני: 

סעיף הזה, יפרידו. אני קודם בעד, מבקש שתהיה הצבעה נוספת, אם  המליאה יחליטו להפריד את ה

 מצביעים כל התקציב ביחד. 

 

   -אוקי. לבקשתו של גדי, אנחנו נקיים הצבעה   מר ניר ים:
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 מצביעים על התקציב כבר?    גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה, סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

ור ההערה הזאת, לאור ההערה הזאת, אנחנו לא, עוד לא מצביעים. לא   מר ניר ים:

נצביע על התקציב, אנחנו צריכים להחליט כרגע,   ולקראת המשך הדיון על התקציב, שבסופו אנחנו 

אם אנחנו מפרקים את התקציב, או שאנחנו מסתכלים עליו כקומפלט. ואח"כ, יבוא לדיון אם אנחנו  

 . עליו, הוא מי בעד ע עכשיו להצביעמאשרים אותו או לא, אוקי? אז מה שאני מצי

 

לא    גב' דנה אדמון:  או  התקציב,  את  מפרקים  אם  היום.  סדר  על  נמצא  לא  זה  לא, 

 מפרקים את התקציב.  

 

  -חברים, מותר לו. מותר לו, ומותר גם לראש המועצה. ופה אנחנו   מר ניר ים:

 

אנח   גב' דנה אדמון:  ואם  לא רק לראש המועצה.  לכל אחד מחברי המליאה,  נו  מותר 

רוצים להעלות סעיף לסדר היום, אז צריך לבקש את רשות. לפרק את התקציב לרכיבים, זה סעיף, 

 גדי. 

 

  -אוקי, יותר טוב. בואו, חברי המליאה, נצביע האם, רגע   מר גדי ירקוני: 

 

 השיטה הזאת נהדרת, ממש נהדרת.    גב' דנה אדמון: 

 

 נהדרת ממה?     מר ניר ים:

 

רוצה  רגע,     מר ניר ים: אני  להבין,  רוצה  אני  שקט.  דקה,  רוצה.  אני  אבל  דקה, 

להבין.   מנסה  אני  תסבירי.  דנה?  מתכוונת,  את  מה  אנשים.  הרבה  פה  יש  חבר'ה,  תנו,  רגע,  להבין, 
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 אוקי, בואי תסבירי.  

 

אנחנו אנשים מבוגרים כולנו, אנחנו מבינים מה קורה פה, בסדר? אז     גב' דנה אדמון: 

ה את  עוברים  נצביע אנחנו  שאנחנו  רוצה  הוא  אבל  התקציב,  את  להעביר  רוצה  וגדי  הזה,  תקציב 

את  להצבעה  להעלות  מציעים  אז  חלק,  באופן  יעזור  שזה  להצליח  בשביל  עכשיו,  משותפת.  בצורה 

  -פירוק התקציב, להחריג את הסעיף

 

 לא, להיפך. אני נגד.     מר גדי ירקוני: 

 

עזבו את גדי, ועזבו את דעתו של גדי, אוקי?  אוקי, דקה, עזבו את גדי.     מר ניר ים:

 תמשיכי דנה, בבקשה.  

 

התקציב     גב' דנה אדמון:  את  מפרקים  אנחנו  אם  נחליט,  מה  עכשיו  היא  ההצעה 

 ומצביעים עליו, אני לא יודעת באיזה אופן.  

 

 אוקי.    מר ניר ים:

 

דיוק ההצעה שלך.  דיה בנפרד וכל התקציב בנפרד. אני לא יודעת מה ב   גב' דנה אדמון: 

 לפרק את כל המחלקות? את כל השאלות? להצביע על כל סעיף בנפרד? אני לא הבנתי אותה. 

 

לא, אז אני אסביר. אני אסביר את העניין, איפה הוא עומד, אוקי? יש     מר ניר ים:

שורות, שכל שורה אח"כ היא    211שורות, בסדר?    211לנו תקציב פה שמורכב מאם אני ספרתי נכון,  

לעוד   עכשיו    200תתפרק  אנחנו  אם  השאלה  עכשיו,  המחלקתיים.  בתקציבים  שזה  משנה,  שורות 

שביניהן גם שורת דיה. או שאנחנו אומרים, חברים, זאת ההצעה. אחרי נכנסים לדיון על כל שורה,  

כל   את  אוספת  שלמעשה  התחתונה,  השורה  את  מאשרים  לא  או  מאשרים  ואנחנו  שעברנו,  מה  כל 

 השורות שלפניה. זאת השאלה. 
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   -אם זה לא יאושר   גב' דנה אדמון: 

 

וא אמר, תשמעו, יש לנו  עכשיו, לכן, לכן גדי הביא את ההצעה שלו. ה   מר ניר ים:

אפשרות עכשיו לפתוח את התקציב הזה, שורה, שורה. יבוא גם הנושא של דיה, ונדבר על דיה. וגם 

יכול להיות שלאור זה נבנה תקציב חדש. אנחנו יכולים לדבר על חלופות, לרעיון הזה של דיה. יכולים 

כפי שהי בהצעה  נתרכז  בואו  או, חברים,  גם סעיפים אחרים  ונגיד האם בשורה להיות  נבוא  ולא  א, 

התחתונה אנחנו מקבלים את כולה ומתקדמים. זה עדיין לא אומר, שלא נשארים דברים מאחורה, 

הסטטוס   את  תיאר  הוא  נכון.  הוא  ובגדול,  שאמר,  מה  דניאל  ואמר  פתוח.  נושא  שזה  דיה,  כמו 

א ועכשיו,  כאן  לתקציב  אותו  לקשור  אם  היא,  השאלה  הזה.  הדבר  של  אותו המדויק  לקשור  לא  ו 

אז  התקציב,  את  מפרקים  שאנחנו  נחליט  אנחנו  אם  הרעיון.  זה  אז  מהותית.  שאלה  היא  לתקציב 

את   נזכור  שגם  כמו  זה  את  ונזכור  זה,  על  מדלגים  אנחנו  לא,  אם  לתקציב.  זה  את  קושרים  אנחנו 

 וועדת הבחינה לגזבר, נזכור גם את נושא דיה.  

 

צעה. וההצעה מדברת על לפרק את כל התקציב, היא אז הבנתי את הה   גב' דנה אדמון: 

כמובן לא הגיונית ומכבידה על כל אחד ואחד שיושב פה. ולכן, רוב האנשים יצביעו נגד ההצעה הזאת. 

אבל אנחנו מדברים, אתה דיברת על מהות, מדובר פה על סעיף שהוא מהותי, בסדר? וזה סעיף מהותי 

הסעיף הזה, זה בעייתי. וזאת הסיבה שמעלים אותה ולא    שמבחינת חברי המליאה, לקחת אחריות על 

 מבקשים לפרק את כל התקציב. 

 

 זה הסעיף היחיד, דרך אגב?   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  זה  שעשועים.  לגני  כסף  יותר  רוצה  אני  כי  דעתי.  התקבלה  לא 

 חשוב מה אני חושב.  
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  -חברים   מר ניר ים:

 

 אבל יש הצבעה.    ר גדי ירקוני: מ

 

 טוב, בסדר, אני לא מתווכח על העמדות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

יע   מר ניר ים: יודע אם הוא  זור טוב, תשמעו, אני אתן את הסיכום שלי. אני לא 

יאיר מחדש או  העניין  נושא  לקדם את  זה.  להגיד את  לעצמי  אני מרשה  אני מרשה  זאת  בכל  , אבל 

מור נושא  את דיה,  מצאו  אותו.  מכיר  אותו.  מאיר  תמיר  זמן.  הרבה  כבר  מואר  דיה  נושא  כב. 

החומרים. יש שם סוגיה לא פתורה. ואף אחד לא מטאטא אותה מתחת לשום שטיח, ואף אחד לא  

עם   והתקנות  הפורמלי  הנושא  את  לקשור  העניין.  את  לפתור  הניסיונות  כל  את  ויש  אותה.  מסתיר 

שאלה מהותית. לדעתי, זה לא נכון. זה לא המקום. ולכן כשאמרתי    , לזה התכוונתיהתקציב עכשיו

אנחנו מעלים להצבעה, האם אנחנו, עוד לפני ההצבעה על התקציב, האם אנחנו בעד לאשר, להביא 

להצבעה את התקציב קומפלט. אם יהיה רוב, בעד להביא את התקציב להצבעה קומפלט, אז אנחנו 

  2ון ככלל התקציב הזה ראוי או לא, והאם הוא מקובל. וזה יהיו  לא נפרק אותו. ונביא אח"כ את הדי

קומפלט  התקציב  את  להביא  בעד  מי  השאלה,  את  להצבעה  מעלה  אני  הזה  בשלב  אז  הצבעות. 

 להצבעה? ירים את היד, בבקשה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 כל אחד, יש לו סעיף אחר. סליחה, לא לדבר בהצבעה.    מר גדי ירקוני: 

 

מתנגד?  19כמה?     מר ניר ים: מי  אין.  נמנע?  מי  שאישרנו  6.  מה  למעשה  עכשיו,   .

בסוף הדיון שהתקיים על התקציב, בסופו של הדיון, אנחנו נצביע האם אנחנו מאשרים אותו או לא  

 מאשרים אותו. ועכשיו אני פותח את הדיון על התקציב. 

 

 אוקי, שאלות. שאלות, כן, בבקשה.   גב' כבי שקולניק: 
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קודם כל, אני רוצה לברך על התקציב הסופי שלנו לניקוי ישובים. אני   נית בן רומנו: גב' רו

 חושבת שזה סופר חשוב.  

 

 על מה?    מר גדי ירקוני: 

 

שלי,   גב' רונית בן רומנו:  שבתקופה  זה  להגיד,  רוצה  שאני  מה  אבל  הישובים.  ניקוי  על 

ככ גם  מול  לפחות  עבדתי  עבודה  בוסמתה  תכנית  על  במקביל    ,בזמנו  לדאוג  חייבים  שאנחנו  זה 

 למבחקים בישובים. 

 

 תחנות מעבר לפסולת.     מר אלון דודי:

 

זה לא יעזור אם אני עכשיו ינקה את הישוב שלי שהוא בין המטונפים   גב' רונית בן רומנו: 

את   לראות  שמחה  מאוד  הייתי  רוצה,  אני  ולכן  לחקלאים.  מענה  לי  יהיה  ולא  במועצה.  לי  נראה 

 לפני שאנחנו מתייחסים לנקודה הזו.   התקציב

 

  ₪54,000,000 או    34,000,000-היא בתכנית הכללית של ה  מבחקיםה   מר גדי ירקוני: 

את המספרים קצת אחרת. אם זה לכל האשכול או לעוד אשכול.  . חלק רואים  1,000מכרז הוא  ₪, כל  

ה ובתכנית  מבחקיםאבל  שיש,  בהשקעות  וגם  הקצה,  בנקודות  גם  השדרוג הכו  נכנסים  את  יש  ללת 

 אני לא מטעה את הציבור.  , נכון דודי?הזה של המבחקיםואת 

 

 אתה לא מטעה.   מר אלון דודי:

 

 ? .. יש לנו  גב' רונית בן רומנו: 

 

זה     מר גדי ירקוני:  עכשיו,  ההרשאה.  את  קיבלנו  לשמחתנו,  עוד.  קיבלנו  לצערי  לא, 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 68 
 

  -כבר באמת יצא למכרז, ונראה כאן

 

בינואר. קשה      דובר: כבר  כנראה  ברבע הראשון של השנה,  לישובים  מחכים 

 עם כל ישוב לבצע את ההתאמות המתאימות לו.  

 

 מעולה, תודה רבה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 נושאים נוספים?     מר ניר ים:

 

 כן, יש לי.    מר אמיר פלג:

 

 כן, אמיר.    מר ניר ים:

 

מ   מר אמיר פלג: אני  רונית,  הצעת א',  להביא  לעשות,  פשוט  הבאה,  לשנה  לך  מליץ 

 החלטה על הנושא הזה, ולגבש רוב במליאה. ואז יש סיכוי גבוה שזה ייכנס לתקציב. 

 

 התחלנו כזה באתר, אם אתה זוכר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

הרגשתי     מר אמיר פלג: התקציב.  בעד  הצבעתי  לא  קודמות  שנים  סה"כ,  אני  א', 

הנענה הנכון לתחומי איכות הסביבה ובתחומים אחרים. השנה דווקא אני לגמרי   שהוא לא נותן את

רוצה   אני  שבאמת  נהדר.  תקציב  באמת,  וכל הצוות.  הנהדרת  דקלה  של  העבודה  על  גם  לברך  רוצה 

להצביע לו, ולצערי הרב, אני אאלץ גם השנה לא להצביע, בגלל הסעיף הנקודתי. ולכן, חבל לי שלא  

₪. אז בצער רב,    500,000-. על סעיף שהוא בעצם לכאורה לא חוקי, של העברת הדנו עליו נקודתית

 אני אומר, למרות התקציב המצוין, אני אאלץ להצביע נגדו. 

 

 חברים נוספים?     מר ניר ים:
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כיו"ר    גב' דנה אדמון:  בשבטו  המועצה  מראש  משימה  קיבלתי  אני  אחת.  מילה  כן. 

התקצי בפערים  לטפל  חינוך,  חצי  וועדת  גנים  לבין  ציבוריים,  גנים  ציבוריות,  מסגרות  בין  ביים 

ואני רואה שכשהגעתם למלאכת הקיצוץ, קיצצתם   פרטיים, או איך שאנחנו לא נשים להם כותרת. 

בעמוד   בטבלה  להסתכל  אפשר  הרוחבי.  הקיצוץ  את  בשו28סקטוריאלית  מספר  .  ילדים  93רה  גני   .

לא  מושבים קיבוציים  ילדים  גני  קוצצו.  בחלוציות,  ,  פעוטונים  קוצצו.  במושבים,  פעוטונים  קוצצו. 

קוצצו. ופעוטונים בקיבוצים, לא קוצצו. השאלה, למה? וזה קרה טרם החלטת הוועדה, שאתה שלחת  

  -לו כי בעצם

 

היא,   גב' כבי שקולניק:  שהבעיה  רק  יקוצצו.  בקיבוצים  ילדים  גני  גם  מדויק.  לא  זה 

, זה משכורות הגננות. אז אנחנו נטרלנו את משכורות  פעולות  5,296שבגני ילדים הקיבוציים, הסך של  

קוצץ אותו דבר גם בגנים של    קפיטה -א יכולים לקצץ את זה. ואת הפרהגננות מהקיצוץ. כי אנחנו ל

 הקיבוצים. וגם בגנים של המושבים. 

 

 ואיפה אני יכולה להראות את זה?    גב' דנה אדמון: 

 

 י אגיד לך. לא, לא. את לא יכולה לראות פה. תבואי, אנ   מר גדי ירקוני: 

 

 בקיצוץ, בקיצוץ.    גב' כבי שקולניק: 

 

  -לא, אבל   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, הבנתי את השאלה.     מר גדי ירקוני: 

 

אתם     גב' דנה אדמון:  רואה,  אני  אם  שלי.  השאלה  את  אחדד  רק  אני  רגע.  שניה 

 בר פה רק על פעולות.  אמרתם שאת כל השכר נצטרך לטפל בקיצוץ, ומד
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 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 ?  זאת ...אז אני שואלת, איך יכול להיות ש   גב' דנה אדמון: 

 

 הגננות של הקיבוצים מופיעות אצלנו בסעיף פעולות.    גב' כבי שקולניק: 

 

   -את מדברת על סייעות, לא על גננות. כי גננות   גב' דנה אדמון: 

 

 ת, גננות.  גננו  גב' כבי שקולניק: 

 

 גננות זה משרד החינוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, סליחה. לא.    גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד(  

 

זה   גב' כבי שקולניק:  את  מקבלות  הן  המועצה.  דרך  עוברת  הגננות,  של  המשכורת  גם 

ה שילוב.  איזה  יש  דרכינו.  עובר  וגם  החינוך,  שעוברי  5,000,000-ממשרד  כספים  לא  זה  ם  ₪, 

 לקיבוצים, אלא זה עובר בגין הגננות במיתר. ואז נטרלתי את זה, כי זה שכר. זה לא פעולות. 

 

 אז איפה, איפה בקיצוץ רואים שקוצץ בעוד חלק שווה?    גב' דנה אדמון: 

 

בוא נסכם ככה. לא רואים. פה לא רואים שזה קומץ באופן שווה. אבל     מר ניר ים:

באופן קוצץ  שזה  אומרת  כבי  וחס    אם  לכבי,  שתגיעי  עד  אומרת.  שהיא  מה  על  נסמוך  בוא  שווה, 

וחלילה יתברר לך שזה קומץ באופן לא שווה. ואז זה יחזור לפה. אבל זה יחזור לפה בסטטוס אחר  

לגמרי, אוקי? אז אם היא אומרת, בואי נסמוך עליה. אגב, חובת הבדיקה, חובת הבדיקה שלך. ואם 
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 זה יחזור כמובן לפה, אוקי? הוגן? הוגן.  יתברר שמה שהיא אמרה לא נכון, 

 

גדולים.     מר בר יובל: הפרשים  ראינו  עדיין  גדולים.  הפרשים  ראינו  עדיין  אבל 

   -בפעוטונים או ב

 

 שאתה עוד לא מבין ממה הם נובעים, יובל, ואנחנו נלמד אותם.   גב' כבי שקולניק: 

 

   -שעכשיו, הדבר הנוסף, הדבר הנוסף שאני ממ   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

אז לא להשתמש בפרובוקציה הזאת. אני מבקשת. חברי המליאה, וגם    גב' דנה אדמון: 

 מראש המועצה, לא להשתמש בפרובוקציה הזאת.  

 

 לא, היא צודקת. אני אומר, את צודקת.   מר גדי ירקוני: 

 

א   מר ניר ים: אמרתי  כבר  תקשיבו,  חושב,  אני  גדי,  גדי,  חושב,  אני  זה  לא,  ת 

במליאה קודמת. אולי גם אמרתי את זה במליאה הקודמת לקודמת, תקשיבו, אמרתי, ואני חוזר על  

אם   אומר,  וזה  דנה.  הוגנת,  בצורה  לשחק  צריך  במרכאות,  במרכאות,  הזה  המשחק  את  הדברים. 

קיבלת תקציב במועד, זמן מראש, לפני המליאה. קראת אותו, וזה עניין אותך במיוחד, כי את בקטע 

של החינוך, בוועדת חינוך. ועלתה סוגיה, ולא שלחת, ולא אמרת, חבר'ה, מה קורה פה? תסבירו לי  

אני   ולכן  מצפה?  את  תשובה  לאיזו  סליחה,  אז  הראשונה,  בפעם  פה  זה  את  מעלה  ואת  ולמה.  איך 

אומר, חבר'ה, תנצלו. ואני אומר את זה לכל חברי המליאה. תנצלו את זכותכם, לבוא ולהסתכל על 

 חומרים, לבוא ולהציף את הדברים. תעזרו לנו לעזור לכם, אוקי? ה

 

לך מה קרה בראשית     מר אמיר פלג: אני מזכיר  הוגן,  על משחק  ניר, כשאתה מדבר 

   -הישיבה, שלא אפשרת לחברי מליאה לדבר
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שרוצה     מר ניר ים: ומי  להיסגר.  היה  צריך  ההוא,  שהסעיף  בזה  תקף  עדיין  וזה 

 ים אותו פתוח ומלא ועם כל שירצה מישהו להגיד, תהיה לו במה להשמיע. דיון, אנחנו נקי

 

 כן, עוד שאלות שקשורות לתקציב.   גב' כבי שקולניק: 

 

לגבי   מר קובי רביבו:  ישיר,  המשך  זה  שאלה.  שהיא  כמו  שאלה,  אותה  אשאל  אני 

 הפעוטונים, רק לא הבנתי. 

 

או  גב' כבי שקולניק:  זה  והקיבוצים,  אותו  הפעוטונים  זה  והפעוטונים  הגנים  דבר.  תו 

הוא צודק,    ונירדבר. אני רואה פה באמת שיכול להיות שיש פה איזושהי שגיאה. אני אבדוק אותה.  

  היית שואלת אותי מראש, הייתי מתקנת את זה מראש.אם 

 

היינו     גב' דנה אדמון:  אם  אותנו.  לחנך  להגיד,  מנסים  אתם  לזה.  אכנס  לא  אני 

משרה, וגם צריכה לדאוג לזה, אז הייתי   150%ימים מראש, בזמן שאני עובדת    10מקבלים את זה  

יש   לכולנו  עוד  כל  השני.  את  אחד  לחנך  ננסה  לא  בואו  אז  בזמן.  הגיע  לא  זה  אבל  מראש.  מספיקה 

 שזה לא הגיע בזמן, אבל לקבל תשובות.  אז יכול להיות פאלטות פה ושם. 

 

אני רוצה שיהיה ברור. אני רוצה שיהיה ברור. אני רוצה שיהיה ברור.     מר ניר ים:

אני לא מנסה לחנך אף אחד. לא, בטח לא את חברי המליאה. אני בסה"כ בא ואני אומר, לא בקטע 

של החינוך, אלא בקטע של כוונה לעשות את הדברים נכון. הכוונה, לעשות את הדברים מוסכם. כמו 

ייבת, את לא חייבת, דקה, לא מחנך אותך. את  שמדברים פתוח וברור. זאת הכוונה. לכן, את לא ח

יכולה לבוא למליאה ולהפתיע בשאלה. אבל אני מציע שאם הכוונה היא טובה, ואני בטוח שהכוונה  

   -היא טובה, אז בואי אל תפתיעי בשאלה. תציפי אותה לפני, ואז נוכל לענות

 

מספיקה     גב' דנה אדמון:  שכשאני  יודע  עושאתה  אני  זה,  את  מירב לעשות  את  ה 

המאמצים. אני חושבת שאתה פונה לנציגה הלא נכונה. אתה מקבל ממני שאילתות. אני מעבירה את  
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 כל מה שאני יכולה. אז בבקשה. 

 

אף   גב' כבי שקולניק:  פה  לחנך  מנסה  לא  אני  גם  ניר,  לדברי  להצטרף  רוצה  אני  אוקי. 

אפשר אז  לתקציב?  בקשר  שאלות  רק  אוקי.  מבוגרים.  כולנו  בעד    אחד.  מי  אוקי.  להצבעה?  לגשת 

 , ירים את ידו.  2022אישור התקציב לשנת 

 

 . 18  מר מתן שטרית: 

 

 בעד. מי נגד?   18  גב' כבי שקולניק: 

 

 . 6  מר מתן שטרית: 

 

אחת.   6  גב' כבי שקולניק:  נמנעת  סליחה,  אושר.  התקציב  נמנעים.  אין  נמנעים?  נגד. 

ד, אבל טוב שאושר, תקציב המדינה אושר על חודו של  התקציב אושר ברוב קולות. חבל שלא פה אח

 קול. 

 

 תקציב המדינה לא, אבל מועצה כן.    מר אלון דודי:

 

 תודה רבה לכולם על האמון.    מר גדי ירקוני: 

 

 .  2022אני רוצה לברך את המועצה על תקציב   גב' כבי שקולניק: 

 

 2022לשנת  עצהבעד( לאשר את תקציב המו 18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 ועדים מקומיים. . 8
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פה?   מר ניר ים: הבחור  לנו,  יש  טובה.  בשעה  כמה   אוקי,  עוד  נחכה  אז  פה.  לא 

מקומיים.  ודקות.   בעמוד  ועדים  מקומיים  עמוד  6עדים  העניין,  לצורך  נגיד  בוא  כל 6.  את  נרכז   ,

בין   והתקציבים שהם מפוזרים  והבקשות  ו16-ל  6הוועדים שהגישו בקשות.  כמה  .  עוד  נוספו  אח"כ 

. אבל צירפנו אותם בסוף החוברת. אני אקרא את רשימת הוועדים  90-שככה, מה שנקרא, בדקה ה

ש או   מבקשיםהמקומיים  הכללי  בעניין  להגיד  משהו  למישהו  יש  אם  ואח"כ,  סמכויות.  בהאצלת 

זה   הפעם,  שמבקש  מי  להתייחס.  גם  לתת  אפשר  אז  אחר,  או  כזה  וועד  נצריםבעניין  האצלה  בני   ,

 ₪.  508,000בתקציב על סך 

  753,000. גבולות התבקש תקציב של  6. אני בעמוד  6. אני בעמוד  753וגבולות ההצלה בתקציב הייתה  

האצלת  מבקשים יתד, ל₪.    264,845האצלת סמכויות ותקציב    מבקשים ישע,₪ והאצלת סמכויות.  

של   לתקציב  סמכויות,    205,000סמכויות  האצלת  שלום,  כרם  של  ₪.  מבטחים,    785,000תקציב   .₪

. והאחרון  ₪  ₪560,000. ניר עוז, האצלת סמכויות ותקציב של    652,672האצלת סמכויות ותקציב של  

₪. האם למישהו יש משהו להגיד בכללי, או    647,000, האצלת סמכויות ותקציב של  ברשימה, צוחר

 בפרטי? כן, רויטל.  

 

די    2 גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  לידיעת הערות  נביא  היישובים,    קטנות. שים לב, שבבקשות של 

שלא קיימות כאלה. או טיפולי   ישע,, אחזקת המרפאה ביתד ובהוועדים על מה הם חותמים. כדוגמת

 ספריות ביישובים שבהם אין ספריות. 

 

  -רגע, תני   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

ת של המושב שלי, אבל אין שם עדיין לא ככה נראה תקציב הפנטזיו גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 מרפאה ולא ספריה.  

 

 עכשיו יהיו.    מר גדי ירקוני: 
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 כנ"ל ביתד, גם שם אין מרפאה. אז רק לשים לב.   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

הנוסח     מר ניר ים: פעם,  שעוד  להעיר  חייב  אני  שניה,  להעיר,  חייב  רק  אז  אוקי. 

 כשתקום מרפאה, כבר נהיה מכוסים.  הזה הוא נוסח סטנדרט. אבל 

 

לא  15ובעמוד   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  שבו  האחרון  לסעיף  בהתייחס  צוחר,  של  תקציב   ,

אופציה  זו  האם  במועצה.  הגבייה  מחלקת  דרך  הגבייה  אלא  המיסים,  גביית  את  מבצע  היישוב 

 שפתוחה בפני כל היישובים, או שהיא ייחודית לצוחר בלבד? 

 

 ייחודית לצוחר.     קוני: מר גדי יר

 

שנקווה,    מר ניר ים: ייחודית,  בעיה  בכלל  היא  צוחר  לצוחר.  ייחודית  היא  לא, 

שרוב   מקווה  אני  אתגר.  זה,  במקום  בעיה.  מהפרוטוקול,  תמחק  אוקי?  אתגר,  בעיה,  לא  סליחה, 

ואני חייב    היישובים לא האמינו למקום הזה, שבהם צריכים, נדרשת עזרת המועצה בגביית מיסי ועד.

לא   היישובים  רוב  בסדר?  ועד.  מיסי  נגבים  לא  אגב,  המועצה,  של  גדולים  בחלקים  שדווקא  להגיד 

שכן,   וחלקם  ועד.  מיסי  צוחר גובים  להיות.  צריך  זה  וככה  בהצלחה.  זה  את  לעשות  מצליחים  הם 

 צריכים את עזרתנו.  

 

שלום,   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  לכרם  בזמנו  שהיה  הקושי  ההחזר  האם  על  וישע,  הבשור  עין 

ממשרד הפנים שהתעכב, האם הוא לא היה נפתר או נמנע, אם למשל גבייה הייתה דרך המועצה ולא  

 דרך היישובים?  

 

הפנים   גב' כבי שקולניק:  במשרד  קושי  היה  אחר,  היה  הקושי  אבל  שכן,  להיות  יכול 

   -ה איפה הייתה מחלקת הגבייהלבדוק שהיישובים באמת עומדים בכל הקריטריונים. אז זה לא משנ

 

 אני לא חושב שיש קשר.     מר גדי ירקוני: 
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 -אני גם לא חושבת. אבל חוץ מזה  גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד(  

 

ונשנית   גב' כבי שקולניק:  גם אחרי שהם אמרו לעשות את זה, הם בדקו בדיקה חוזרת 

הקר בכל  עומדים  היישובים  האם  שלהם,  המשפטית  של  במחלקה  הוועדיטריונים  לגבות,    החלטת 

 והגבייה, כל הדברים האלה. הבעיה נפתרה. היישובים קיבלו את כספם.  

 

 גבייה דרך הוועד המקומי זה לא תנאי לקבל האצלת סמכויות?   גב' דנה אדמון: 

 

לא. אפשר, תראי, בגדול אפשר להכניס פה כל דבר אחר, כל נושא. זה    מר ניר ים:

 מעית, זה לא התנאי. לא התנאי. חד מש

 

כבי, יש שם את הסיפור של הזה שכדאי לעשות בשביל ההחזר ההוא     מר גדי ירקוני: 

 שבתוך העוטף? אז דברי עליו. 

 

טוב, בהמשך לשאלה של רויטל, מה שרויטל שאלה בעצם, זה אותם   גב' כבי שקולניק: 

קהילה או חלק מהתקציב, אלא יש   יישובים שגובים מיסי ועד מקומי, באמת גובי מיסי ועד. לא מיסי

צו גבייה ממשרד הפנים. מאושר ע"י משרד הפנים.   זה נקרא?  צו, איך  והם צריכים לשלם  צו,  להם 

. כמו השיפוי הרגיל של  45%של  רק על מגורים  ואז הם יכולים לגבות למיסי ועד מקומי, לקבל שיפוי  

 . עוטף עזה

עזה. אבל בשביל זה צריך לקבל אישור גבייה. אני    עוטףאני כמובן אדבר על אותם יישובים שבתוך  

. ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות  שמי. אבל אישור לגביית הצולא זוכרת בדיו את השם שלו, הר

כן.  אבשלום,  לעזור.  יכולים  בהחלט  אנחנו  זה,  את  לעשות  באיך  עזרה  שרוצים  יישובים  זה.  את 

 לנו את משרד הפנים. אנחנו עוקבים על זה. אבשלום, יש בעיות אחרות, אבל הם גובלים. יש 
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עוד     מר גדי ירקוני:  להביא  יכול  זה  טוב.  זה  את  שנעשה  או  40%חשוב  כסף   30%, 

 ציבורי לתוך היישוב.  

 

דברים נוספים? לא. בואו נאמר ככה, הכוונה שלי להביא להצבעה את    מר ניר ים:

את אחד היישובים. האם יש מישהו שחושב    כל הרשימה, אלא אם כן מישהו חושב שזה נכון להחריג

 שנכון להחריג את אחד היישובים מתוך הרשימה שהקראתי עכשיו?  

 )מדברים ביחד(  

 

כל     מר ניר ים: על  נצביע  ברשותכם  אנחנו  להחרגה.  לבקשה  מבקשים  אין  אוקי, 

נמנעים? היד.  את  ירים  דקות,  מספר  לפני  שהקראתי  הרשימה  על  להצביע  בעד  מי  אין.    הרשימה. 

 מתנגדים? אין. אושר, תודה רבה. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים לפי הרשימה שהוקראה. החלטה

 

 אישור תב"רים . 9

 2022קיצוץ תקציב * 

 2022 -ל  2021-ריכוז שינויים מ *

 2022הצעת תקציב  *

 תקציבים מחלקתיים  *

 

 תב"רים.    מר ניר ים:

 

בני   אוקי, אז  גב' כבי שקולניק:  על  נעבור לתב"רים. אני ברשותכם, קופצת רגע לתב"ר 

מבקשים  שאנחנו  תב"רים  וכמה  כמה  פה  שיש  להגיד  רוצה  אני  בסוף.  אליו  נחזור  אנחנו  נצרים. 

יש  אם  לראות  עצמנו,  את  בודקים  ואנחנו  תמיד,  שנה  בסוף  שקורה  מה  כסף.  המועצה,  מקרנות 

של מהתקציב  חרגו  ואחרות  כאלו  שמסיבות  מבקשים  תב"רים  אנחנו  אני    הגדלההם,  המליאה.  של 
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 אעבור תב"ר, תב"ר.  

, זה כיסופים תכנון מעון יום. אנחנו אמורים לקבל  619אני אסביר איפה יש חריגה ולמה. אז תב"ר  

את הכסף להקמת מעון היום. וברגע שנקבל את הכסף להקמת מעון היום, זה יכסה את החריגה שיש  

₪ מהמליאה, מהקרנות. בשביל לסגור את הגרעון שיש לנו,    100,000וד  בתכנון. ולכן אנחנו מבקשים ע

 , כיסופים. 619הזמני, בתב"ר של 

 

 רק הסבר, שוב.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪ שיוצאים מהקרנות.  100,000  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

ממשרד הכלכלה, או מי שאמור להעביר את הכסף,   ברגע שיגיע הכסף  מר תמיר בוקובזה: 

 הכסף חוזר לקרנות?  

 

אנחנו    גב' כבי שקולניק:  יום  במעונות  ודווקא  פעמים,  מאוד  הרבה  כי  מאוד.  תלוי  זה 

רואים את זה מאוד, אנחנו מקבלים הרבה פחות תקציב ממשרד ממה שנדרש. לפעמים סכומים של  

בזמן הבינוי, כשנביא את התב"ר של הבינוי, ונבקש עוד כסף,  מאות אלפים. יכול להיות שאפילו נבוא  

 וזה יבוא הכל מהלוואות.  

 

 לפני הבדיקה.     מר גדי ירקוני: 

 

 על המעונות האחרונים עשינו מהלוואות.    גב' כבי שקולניק: 
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 זה מבנה של המועצה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

בוא   מר ניר ים: כל,  לוקחים   קודם  אם  שנגיד  הידיעה,  את  בבסיס  לנו  נשים  רק 

₪ האלה   100,000-לגמרי, לגמרי. וה שכל הולך חלק₪. נניח  100,000בתור דוגמה את התב"ר הזה של 

פעם למליאה.   עוד  פעם למליאה.  עוד  יחזור  חיצוני. התב"ר הזה  גורם  דבר ממומנים ע"י  בסופו של 

ב מימן  החיצוני  שהגורם  ייאמר  וה  100,000-ושם  נוספים.  לקרנות,   100,000-₪  חוזרים  האלה   ₪

ילך,  כסף  יבוא,  כסף  הזה,  בתב"ר  והלאה  מעכשיו  שיקרה  שינוי  כל  פעולה,  כל  אומרת,  זאת  אוקי? 

 יבוא להחלטת המליאה.  

 

 ? תודה. 619אוקי. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 24  מר מתן שטרית: 

 

. זה פרויקט חדש של ביוב, תחנת  1068ם? תודה. תב"ר  . נגד? נמנעי24  גב' כבי שקולניק: 

של  תקציב  פה  יש  בחולית.  למט"ש  שלום  מכרם  סליקה  וקו  שאיבה  תחנת  סליקה.  וקו  שאיבה 

הביוב,    9,448,000 ממנהלת  מקרנות    2,262,000.  ₪80%  זה  את  מבקשים  הזה  בשלב  אנחנו   ,₪

ז הוא יממן את הקו, את ההפרש. והיה המועצה. אנחנו מניחים שמשרד הביטחון יצטרף לקו הזה, וא

ולא, אז הסיבה שאנחנו לא מבקשים פה הלוואה, זה בגלל, ואנחנו הסברנו את זה כמה וכמה פעמים  

הלוואות,   לוקחים  לא  לביוב  אנחנו  ולכן,  האיזון.  מענק  של  בחישוב  נכללות  לא  הן  הלוואות,  בעבר, 

בפר הלוואות  לוקחים  אנחנו  מועצה.  קרנות  לוקחים  זה.  אלא  את  מכסים  וככה  אחרים,  ויקטים 

 מכסים את העלות של פרויקט הביוב. 

 

 למה שהצבא, שמשרד הביטחון יצטרף או לא יצטרף?   מר תמיר בוקובזה: 
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חשבנו שאנחנו הולכים איתם ביחד. התכנית הראשונית הייתה ללכת   גב' כבי שקולניק: 

 איתם ביחד. באיזשהו שלב הם אמרו שהם לא מעוניינים. 

 

לי.     מר גדי ירקוני:  תני  רגע,  רוצים.  לא  גם  יותר לא,  ייכנס  שהצבא  מעדיפים  אנחנו 

ש אחרי  לפרויקט,  גמור,  מאוחר  יהיה  תהיה  הוא  לא  בסוף  שאם  אומר  לא  וזה  כלכליות.  מסיבות 

יש   לזכור,  צריך  בואו,  ייכנס.  הוא  כבי,    90%או    80%ברירה,  כמה  זה 80%?  80%מימון.  באמת,   .

ף שלנו מאוד קטן פה. והתקציב יותר מאוחר, הרווח שלנו יהיה הרבה הרבה יותר גדול פרויקט שהכס

 מהצבא. יש דברים שאני לא יכול להגיד להגיד, שיש החלטות. 

 

הסיפור הוא שמשרד הביטחון הוא בשלב הזה של הפרויקט, לא רצה   גב' כבי שקולניק: 

 לבצע בלעדיו. והחלטנו, לבצע בלעדיו.  להצטרף. היה לנו שיקול אם לבצע את זה בלעדיו או לא 

 

פה.    מר אריק דניאל:  התב"רים  כל  לגבי  אומרת,  זאת  הזה.  התב"ר  לגבי  שאלה  לי  יש 

 כשאומרים שהתב"ר הזה בחריגה, זה כרגע פרויקט שהוא בעבודה, הוא התחיל, הוא עוד לא התחיל?  

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  רק  1068לא,  אנחנו  זה  בחריגה.  לא  את    הוא  מקדמים  עכשיו 

 התכנית לתקציב. הוא לא התחיל. עוד לא היה מכרז, עוד לא כלום. 

 

 רק הראשון הוא בחריגה.     מר דני ברזילי: 

 

 הראשון, ויהיו עוד. רגע.    גב' כבי שקולניק: 

 

רגע, אז שניה, הלכתי לאיבוד. שניה, סליחה. התב"ר הזה כרגע    מר אריק דניאל:  רגע, 

ש התחשיב  מול  על  הוא  שמדבר  התכנון  של  התחשיב  התכנון?  כרגע    11,000,000ל  היא  החריגה   .₪

 בבניית התקציב עבור התב"ר הזה? 
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ב  גב' כבי שקולניק:  הביוב  מנהלת  של  השתתפות  פה  יש  חריגה.  אין  חריגה.  ,  80%-אין 

 ₪.   9,448,000שזה 

 

 2,300,000ה  לאיזה צורך כרגע, אנחנו מבקשים לקחת מקרנות המועצ  מר אריק דניאל: 

 ?₪ 

 

 לגמור את הקו לכרם שלום.    מר גדי ירקוני: 

 

 השתתפות במועצה.    גב' כבי שקולניק: 

 

בואי, אני אסביר יותר מזה. שבאה מועצת הביוב, מנהלת הביוב, היא    מר גדי ירקוני: 

 מימון.  100%לא נותנת לך אף פעם 

 

 זה המאצ'ינג של המועצה.    מר אריק דניאל: 

 

 זה המאצ'ינג, בדיוק. זה המאצ'ינג.   שקולניק: גב' כבי 

 

הוא     מר גדי ירקוני:  התחשיב  הצליח  40%בד"כ,  פה  סליחה.  60%.  והמועצה  60%,   ,

. פה, עבודה יפה של זוהר והצוות שלו. הצוות של זוהר. הצליחו להביא את זה שזה יהיה 40%משלמת 

וזה. כל מה שצריך.  80% בגלל זה אחוז ההשתתפות של המועצה,    מענק, ע"י זה שהביאו, התיישבו 

 הוא מאוד קטן.  

 

זה המאצ'ינג של המועצה, בקיצור. הגדרת את זה נכון. מי בעד תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

1068 ? 

 

 מתן, ספרת אותנו?     גב' דנה אדמון: 
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 את דנה ספרתי בסוף.    מר מתן שטרית: 

 

 אוקי, מי נגד? נמנעים?    גב' כבי שקולניק: 

 

תב"ר  24  בי שקולניק: גב' כ אוקי  מרכז 1116.  של  תכנון  תכנון.  על  מדברת  אני  שוב,   .

אנחנו   התכנון.  בהוצאות  חריגה  פה  לנו  הייתה  שמכיר.  למי  שלום,  כרם  ליד  התכנון  זה  לוגיסטי. 

מבקשים את השתתפות המועצה בחריגה. אנחנו שוב פה, ברגע שיהיה מכרז ויהיה זוכה, אז זה אמור  

לא, הסכום, ואז אפילו נוכל להחזיר את הכל, את כל הכסף חזרה לקרנות המועצה.    לכסות את מלוא

הוצאה  לא  זו  שעברה.  בשנה  זה  את  פספסתי  אני  שעברה.  משנה  גרעון  זה  להגיד,  רוצה  אני  לא. 

 מהשנה. אני לא יודעת איך בשנה שעברה זה התפספס. 

 

גלל שאז לא היה, אני מזכיר אבל אנחנו עכשיו יוצאים למכרז נוסף. ב   מר גדי ירקוני: 

לכם, לקוח. אנחנו משפרים את המכרז. ואני מאוד מאמין שהפעם יהיו לנו לקוחות. גם בגלל שהשוק  

קצת השתנה. כמובן בגלל שהורדנו את המחיר. כנראה השמאי שחשב שאנחנו גרים בצפון תל אביב, 

 ינו צריכים לעשות התאמות.  ₪. אז הי 0.5מ'. עכשיו, בקושי פה מוכנים לשלם   1-₪ ל 2נתן שם 

 

 ? 1116אוקי, מי בעד הגדלת תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪, מקרנות המועצה?  ₪101,000,  100,000-ההגדלה היא בסוף ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זו ההגדלה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. מה? כן, שאלות?    גב' כבי שקולניק: 
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   -₪? אז למה רשום 101,000-ההגדלה היא ב   מון: גב' דנה אד

 

 ?  1116כי בעבר, בעבר, כבר לקחנו. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 21  מר מתן שטרית: 

 

תב"ר  21  גב' כבי שקולניק:  אוקי.  נמנעים?  נגד?  זה  1224.  מרכז .  לו,  קוראים  אנחנו 

. קיבלנו הרשאה ממשרד הפנים עפ"י החלטת  לילדים ונוער. זה שם קוד. זה בעצם לחדר אוכל  הפעלה

ההרשאה,   בגובה  זה  את  להגדיל  מבקשים  ואנחנו  על    3,560,000המליאה.  פה,  המימון  כל  זה   .₪

 ₪. וגם הבינוי עכשיו.   300,000חשבון משרד הפנים. גם התכנון שהיה 

 

  -ואני אזכיר שהפרויקט יהיה במקטעים. אנחנו בינתיים   מר גדי ירקוני: 

 

 מה הוא יהיה?    מיר בוקובזה: מר ת

 

  -₪ שצריכים להגיע בשנה הבאה של 3,000,000במקטע. יש לו עוד    מר גדי ירקוני: 

 

 של משרד הפנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 משרד הפנים.    מר גדי ירקוני: 

 

   -המנמ"ר של שנה הבאה של משרד הפנים  גב' כבי שקולניק: 

 

במכרז,    2,000,000ועוד     מר גדי ירקוני:  נצא  בינתיים  אנחנו  נגייס.  אם  מתרומות   ₪

₪ הבאים. שאפילו משרד הפנים אישר לנו. הוא אמר, אנחנו צריכים    6,000,000-בגלל שאין לנו את ה
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₪. והמשך הפרויקט, אם וכאשר לא יקבלו כסף,    3,500,000לאשר לכם שנה הבאה. אנחנו נעשה שעד  

 לא נהיה מחויבים.  

 

 , זה חדר האוכל?  רגע   מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪?  3,500,000הוא יצא לפועל בגודל של    מר תמיר בוקובזה: 

 

ארוכת    מר גדי ירקוני:  היא  התכנית  אבל  אולי,  הנכדים  כבר  ושלי,  שלך  לילדים 

 הטווח. חבל שאני מעכב פה. 

 

 בקטנה.   מר איתן אהרון: 

 

 מה?    ני: מר גדי ירקו

 

 בקטנה, אני אומר, אתה מעכב.   מר איתן אהרון: 

 

אחרי    מר גדי ירקוני:  גם  שממשיך  החינוכי  הרצף  את  רואים  כשאנחנו  אוקי.  כן, 

יהיו   שלא  במושבים.  בקיבוצים,  כמו  מסגרות,  להם  שאין  בילדים  ובייחוד  בצהריים,  וגם  הצהריים 

רות של צבע אדום. שיוכלו להמשיך ולקבל ארוחה  צריכים לחזור הביתה, להיות לבד במצב שיש אפש

חמה, ואחרי זה לחוגים. כאילו, צהרון. אבל ברמה הרבה יותר גבוהה. ובגלל זה, בגלל שאנחנו רואים 

עד   חוגים  גם  וממשיכים  הוליסטי  הכל  אלא  17:00,  16:00את  במגשיות,  יאכלו  שלא  הכוונה  אז   ,

המט הזה,  הנושא  אגב,  דרך  שצריך.  כמו  מישהו  יאכלו  אם  לעניין,  כבר  יכולים  אתם  כנראה,  בח 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 85 
 

   -מתעניין, כנראה יצא לנושא מכרזי במפעיל שיוכל לעשות שם קייטרינג ל

 

 הבישול יהיה במקום, זו התכנית?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. זו התכנית.     מר גדי ירקוני: 

 

כלכלית   מר אלון דודי: בדיקה  עושים  כרגע  בדיקה.  עושים  כרגע  מה אנחנו   ,

 האופציות הכי טובות, שגם יהיה אוכל ברמה גבוהה וגם יהיה כלכלי הסיפור.  

 

   -ההורים ישלמו  מר איתן אהרון: 

 

 אנחנו מקווים, מסובסד, הכוונה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני חייבת להגיד פה משהו. כל הרעיון הזה, מראש, היה שיהיה אוכל,   גב' רונית בן רומנו: 

 כזה.  כמו שאוכל של אימא

 

 נכון. אני מחפש רק איזו אימא. לא כדאי כמו אימא של הילדים שלי.     מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

משהו     גב' מזל ערוסי: צריך  ותבשל.  תבוא  לא  אחת  אף  רונית.  באמת,  פעם.  היה  זה 

 מסודר. צריך משהו מוסדי. 

 

  -ברור שזה  גב' רונית בן רומנו: 

 

 ך מסודר.  צרי   גב' מזל ערוסי:
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חדר    מר אלון דודי: של  המטרה  כוללת,  הוליסטית  גישה  מאותה  כחלק  האם  גדי, 

 האוכל גם לתת הזנה לני הילדים? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

   -זאת אומרת, יופסק ה   מר אלון דודי:

 

מנות. נכון, אני    2,000הכוונה היא אותו דבר, שכל סדר גודל של, אבי,     מר גדי ירקוני: 

   -צודק? הלך? המועצה עם הגנים ועם הכל, קונה

 )מדברים ביחד(  

 

   -מנות ביום, בגדול. אז הכוונה היא שלקייטרינג 2,000ויש פה איזה    מר גדי ירקוני: 

 

 היום סעד עושה את זה, נכון?    גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד(  

 

י   מר גדי ירקוני:  היה, אני רוצה, הוא שאל בגלל זה אנחנו רוצים שזה יהיה חלק, זה 

הזה, או מי שעושה את האוכל, בסופו    הקייטרינגמשהו נכון, על המחיר. אנחנו רוצים שהמחיר של  

של דבר, מהרווח שהוא ישלם לנו על המקום והכל, זה יהיה עסק סגור, להוזיל את מחיר המנות. ולא 

שלו במחיר סמלי, לאכול    לקחת את זה למשהו אחר במועצה. שכל אחד יוכל להשאיר שם את הילד

 ארוחת צהריים.  

 

   -טוב. מי בעד תב"ר  גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, יש לי שאלה נוספת.    גב' רונית בן רומנו: 
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 את רוצה להיות המנהלת. קיבלת.    מר גדי ירקוני: 

 

  -לא, נו די. בכל זאת, יש לי קצת  גב' רונית בן רומנו: 

 

 רציני.  נו מה את, אני    מר גדי ירקוני: 

 

על ההפרשים   גב' רונית בן רומנו:  הזיכוי  נקבל את  זה. האם  על  להגיד  לי משהו  יש  אבל 

  -שאז עשינו את זה דרך משרד החינוך? כי  הגיע סבסוד. השאלה

 

אנחנו עובדים על זה. ברור שזה יהיה צריך להיות מוכר. בגלל זה, זה    מר גדי ירקוני: 

משרד   ע"י  מוכר  להיות  צריך  כל  יהיה  מוכר.  סעד  שהיום,  בגלל  כזה.  דבר  או  סעד  במקום  החינוך, 

התהליך הזה, יהיה אמור להיות עם אותו זכיין שזוכה. התנאים של זה שהוא יזכה. אבל דודי עכשיו  

עושה עבודה עם חברה חיצונית, לראות איך הכי טוב למכרז את זה ולצאת לזה, שיהיה הכי כדאי גם  

 ולכים על זה.  למועצה, וגם לאותם אנשים שה

 

בעד. מי נגד? נמנעים?    22?  1224אוקי, שאלות נוספות? מי בעד תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 . תב"ר חדש. הסקייט פארק שרוצים לעשות בבשור. 1318אין. אין נגד ואין נמנעים. תב"ר 

 

 לא שרוצים, שעושים.     מר גדי ירקוני: 

 

עוד לא עשו. כאילו  גב' כבי שקולניק:  , רק עכשיו מאשרים את התב"ר. אישרנו  שיעשו. 

את זה, לבקש ממשרד הפנים. עכשיו, אנחנו מביאים תא זה כתב"ר. אנחנו גם אישרנו לבקש ממפעל  

 ? 1318הפיס. עוד לא קיבלנו על זה אישור ממפעל הפיס. כשנקבל, נביא אותו. מי בעד תב"ר 

 

 . 22  מר מתן שטרית: 
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נגד?  22  גב' כבי שקולניק:  נמ0.  תב"ר  0נעים?  .  ביישובי  1319.  חירום  תאורת  שיקום   .

  -המועצה. תב"ר שממומן במלואו ע"י

 

 מה זו תאורת חירום, זה ההיקפית?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז זו תוספת לביטחון, אני מבינה.    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

גם  זה משרד הבי  גב' כבי שקולניק:  טחון. זה מימון מלא של משרד הביטחון. כתוב פה 

 באילו יישובים יש שם מבטחים וכו'. 

 

  -עפ"י איזה מפתח נקבעים היישובים ש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לפי דעתי, מחלקת הביטחון שלנו וגבייה בפיקוד העורף.   גב' כבי שקולניק: 

 

עכש  אילן   גב' מזל ערוסי: אני  הזאת.  הבדיקה  את  עין עושה  לגבי  בבדיקה  איתו  יו 

 הבשור, וטיפול לגבי עין הבשור. יש לו סדר עדיפויות. והוא סדר הגיוני ביותר.  

 

  -שערי ביטחון יש להם איזו רשימת גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 באותו נושא. מה עם היישובים שלא מופיעים פה?     מר נועם גל:

 

 . 7-, אבל לפי דעתי, זה לא רק לאילן הלך רגע, רגע, רגע. אני לא,   מר גדי ירקוני: 
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   -אין יישובים שלא   גב' מזל ערוסי:

 

 נווה, בני נצרים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 חלק, הוא מקבל או תקציב או מכניס עוד.  חלק מתנה.   גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד(  

 

 אפשר לבקש מאילן. הוא יכול לשלוח את זה.    גב' כבי שקולניק: 

 

יכולה להגיד משפט בעניין הזה? אני בדקתי את זה כמה פעמים    ' דנה אדמון: גב אני 

אני   שלי.  בדיקה  כמובן,  וסובייקטיבית  טובה.  לא  מאוד  בצורה  עובד  שזה  חושבת  אני  אילן.  מול 

אותך.   מול  משתפת  פועל  והוא  הצרכים.  את  מעלים  הצרכים. הרבש"צים  את  מעלים  היישובים  גם 

בד"כ קורה בזמנים קצרים. וכן מקבל מענה ברוב היישובים. ממש ככה. לפי מה  משרד הביטחון. זה  

 מה פעמים שבדקתי, זה עובד מעולה.שאני חוויתי, בכ

 

יש    מר נועם גל: יישובים מסוימים, אני מניח שבכל היישובים  לא, אם מתקצבים 

א עובד. מעניין אותי, ולכן בעיות כאלו או אחרות. ולכן, אני סומך לגמרי על התעדוף שלו ועל איך שהו

השאלה, מה הבאים בתור? האם, זאת אומרת, איך מתקיפים את הנושא הזה בכל המועצה? האם זה  

שתכנית   חושב  אני  שייכנסו?  היישובים  של  הסדר  מה  נוספות,  תרומות  כשיתקבלו  האם  הוק.  אד 

 עבודה שיקומית של תאורת הרחוב, זה דבר דרך אגב, מתגלגל. 

 

 זו לא תאורת רחוב.    אל: מר אריק דני

 

היישובים    גב' מזל ערוסי: מספר  את  רשם  הוא  שלו,  העבודה  שבתכנית  חושבת  אני 

 שיעשה בהם השינוי הזה. 
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מאוד   גב' כבי שקולניק:  בצורה  עובד  פה,  שאמרו  כמו  אילן,  בעיה.  שום  אין  זה  אנחנו, 

. 0בעד. נגד?    22?  1319עד תב"ר  , להציג את זה למליאה. מי ביותר בזהמסודרת. אנחנו נבקש ממנו  

  , ניר עוז.1228. תב"ר 0מנעים? נ

 

למליאה    מר ניר ים: מגיע  הוא  נדחה.  הקודמת,  למליאה  הגיע  הזה  התב"ר  כן, 

הזאת שוב. ברוך הבא, ארז צברי, מבני נצרים. רק אני רוצה לתת רקע. התב"ר הזה התחיל בתקציב  

  ₪933,000.    1,000,039-₪. ויצא למכרז. המכרז נסגר ב  933,000של משרד העבודה והרווחה, על סך  

  -₪. נסגר המכרז. הפער 1,000,040-וא נעגל את זה, נוסיף עוד שקל. נעגל את זה ל. ב₪

 

 . שורה ראשונה.  18עמוד   מר שמואל בלברמן: 

 

על     מר ניר ים: נסגר  של    1,000,040המכרז  הפער  מה   ₪107,000.  בין  שנוצר   ₪

  107,000-₪. וה  107,000וכן היה לממן, לבין מה שהקבלן צריך היה לקבל, עמד על  שמשרד הרווחה מ

ש נכון  עכשיו,  אוקי?  להשלים,  התחייב  היישוב  האלה,  אקט₪  איזשהו  להיות  צריך  פה,  אני  היו   ,

להיות  מודה. צריך  היה  מקווה.  אני  ירוחם.  ועוזב  מודה  שאומרים,  כמו  אקט   אבל    עדכון של    איזה 

התפספס. זה לא קרה. מה שכרגע קיים, וקיים למעשה פער בין התקציב המקורי של  התב"ר. בזמנו,  

כל העבודות של הסבת    933,000 רוצים להשלים את  עכשיו. אם  יום₪, לתקציב שיוגש  מעון  .  אותו 

 ₪.   1,393,000-את כל העבודות, התב"ר יסתכם בסופו של דבר ב משלימיםואם 

 

 יב?  כמה היישוב מתחי   גב' מזל ערוסי:

 

  460,000הפער בין המספרים עומד על זה שצריך למצוא מקור שיממן     מר ניר ים:

 ₪. שאני מזכיר, תמיד, אני מזכיר, תאמין לי ברמת מסירת האינפורמציה, אני שקוף עד הסוף.  

 

  -אבל אתה לא אומר נכון, כי זה לא  מר תמיר בוקובזה: 
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הפ   מר ניר ים: לי.  תפריע  אל  לגמור.  לי  הרווחה  תן  משרד  מימון  בין  שעומד  ער 

להיסגר   שעתיד  מה  האדמהלבין  כל  שתבוצע  אחרי  על  התב"ר,  עומד  קיימת   460,000,  מתוכם,   .₪

על   היישוב  של  לבוא   107,000התחייבות  המועצה  יכולה  עכשיו,  המשחק  עכשיו,  זהו.  אוקי?   ,₪

ר בתב"ר הזה, שהיישוב יממן  ולהגיד, אני לא שמה את היד בכיס, זה לא מעניין אותי. אם קיים פע

כולו.   יש  את  לי.  זו אפשרות אחת. אפשרות קיצונית אחת. אפשרות קיצונית שנייה, אתם מפריעים 

והיישוב   הזה.  בדבר  בשקל  שמה  לא  שהמועצה  היא  אחת,  קיצונית  אפשרות  להבין.  שרוצים  כאלה 

שאומרים ליישוב, עזוב,  ₪. אפשרות קיצונית שנייה,    460,000-נאלץ, נדרש, מתבקש לשים את כל ה

₪. או כל מספר בדרך. כפי שהמליאה תחשוב    460,000-הכל עלינו, על המועצה. והמועצה שמה את ה

יהיה   הדיון  תקשיבו,  פתוח.  יהיה  שהדיון  דקה,  רגע,  עכשיו,  הזה.  בתב"ר  להשתתף  למועצה  שנכון 

י את גבולות המגרש. ומה שהדיון מתחיל, אני נתתי את המספרים, נתתי את, סימנתפתוח. אבל לפני  

גם יתבקש. אמיר,  צברי. יתנו לנו הסבר על מה מדובר. כי    וארז שאני מציע, לפני הדיון, יבוא בוריס  

 אתה לא יכול להפריע לי.  

 

  -היה עוד חומר שלא הגיע, והוא היה   מר אמיר פלג:

 

 זה לא שהוא לא הגיע. הוא פשוט לא נשלח.     מר ניר ים:

 

 בדיוק.    מר אמיר פלג:

 

  -פשוט לא נשלח כי לא הייתה סיבה לשלוח אותו, אבל הוא   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 מי קובע אם יש סיבה או לא?    מר אמיר פלג:

 

אז     מר ניר ים: נכון?  זה  קיבלת.  תמיר,  שביקשת,  החומרים  כל  את  אתה,  אבל 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 92 
 

 עזוב, בוא נתקדם.  

 

  -שאנחנו מדברים. כי במליאה הקודמת, כשאבל זה בדיוק מה   מר תמיר בוקובזה: 

 

חברים, בוא לא נגיע. מה שאני מתכוון להגיד, תקשיבו. בתב"ר הזה,     מר ניר ים:

גם ב יכול להסתיים  לדיון. הדיון  נפתחנו  לו  21:00-אנחנו  להגיד את מה שיש  יוכל  כל אחד באמת   .

כשאנחנו נשאלנו במליאה הקודמת,    להגיד. לפני שאנחנו נכנסים לדיון. אנחנו נשמע את המהות. כי

מתגל איך  שם.  קורה  בעצם  נדרשת.מה  שפתאום  מצב  לי    גל  עשה  נחמד.  זה  לדבר,  רוצה  אתה  אם 

מתגלגלת חריגה, למה    למעשה מה קרה שם בכלל. דרך איך טובה, צא בחוץ. אין מה לעשות. נשאל  

ה נשאלו. ועוד לא היו לנו  היא נדרשת, למי שייך הנכס, למי יש אחריות על הנכס. כל השאלות האל

ציון. גם את בוריס. אז בוא נשמע אותם. ואח"כ, המליאה תוכל   את כל התשובות. אם היינו חכמי 

 לדבר על מה שהיא רוצה, ותחליט על איך שהיא רוצה להחליט. 

 

הנתונים,    מר תמיר בוקובזה:  את  שמציגים  לפני  אבל  גמור,  להציג בסדר  כדאי  אול 

החומריםלמליאה   משנה   את  זה  בוריס,  מה  משנה  לא  זה  כי  קריטיים.  הם  כי  אוקי?  נשלחו,  שלא 

לחברי  נשלחו  לא  והנתונים,  האלה  שהמסמכים  העובדה  את  ישנה  לא  זה  אבל  יגיד,  הוא  מה  מאוד 

   -המליאה. ואין את כל סיפור הרקע לכל האירוע הזה. והתב"ר הזה

 

 כבר רוצה לבקש.  לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע. אני    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שמן     מר גדי ירקוני:  חושב  אני  זה.  את  להציג  לך  אתן  שאני  לי,  תאמין  רגע.  רגע, 

הראוי שקודם, ניר גמר לדבר, בוריס ידבר, ארז ידבר. ואחרי זה, אתה הראשון שתגיד אילו חומרים  

להציג את. תאמין לי, אני אפילו לא יודע    לא נשלחו וכל מה שאתה רוצה. זאת אומרת, תן קודם להם

  -מה הם הולכים להגיד. אני מבטיח לך שאחרי שהם יגידו
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  -ו 230  גב' כבי שקולניק: 

 

 , ניר לא אמר את זה. בסדר? הם יגמרו, אתה הראשון שביקשת.  230   מר גדי ירקוני: 

 

  -לא, הוא לא הראשון שביקש. אבל גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 אה, סליחה.    גדי ירקוני: מר 

 

 בבקשה שיקבע סדר דוברים ושיהיה מסודר.  הוא לא הראשון, אבל    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

וכשנגמור     מר ניר ים: אליהם.  שאלות  אח"כ  ארז.  בוריס,  הוא  הדוברים  סדר 

 איתם, נגיד להם, תודה רבה, לילה טוב. 

 

היישוב    קי: מר בוריס נמירובס אז  המועצה.  מהנדס  בוריס,  ישן.  מאוד  מבנה  קיבל  היישוב 

קיבל מבנה ישן, ויצא לפרויקט הסבה לבניית מעון יום, על בסיס תקציב שכמו שניר ציין כבר בסיס  

ובמהלך הביצוע שהקבלן כבר    933,000תקציב של משרד הרווחה,   ויצאנו למכרז.  זה,  ותכנן את   .₪

קבל ע"י  לעבוד,  זה  התחיל  בעבודות,  התכנון.  במהלך  ראו  שלא  פערים,  מספר  התגלו  פיקוח,  וע"י  ן 

שפשוט  וראו  התקרות  את  כשפתחו  סתם,  אש.  גילוי  ומערכת  אינסטלציה  עבודות  בגדול,  בעצם 

. אז  יביל, כן?  לא ראויה. ומערכת אינסטלציה ומערכת, המבנה הוא  מערכת שצריך להחליף אותה.  

אי באזור  התקרות,  את  קונסטרוקציות  כשפתחו  מלא  גם  שם  ראו  אז  המוגנים,  שהמרחבים  פה 

₪. ופערים    282,000-חלודות וגם כן צריך לטפל בזה. אז כל התיקון, כל הפער הפנימי הוא מסתכם ב

תוספת  דבר  של  בסופו  שנשלב  חנייה  זה  אז  העיקר.  זה  וחנייה,  דברים,  מיני  כל  גם  שזה  בפיתוח, 

  65,300גנים של המועצה, ששייכים למועצה. אז זה    2הגנים,    חנייה, שתשלב בסופו של דבר, גם את 
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 אומדנים של החריגים, בסדר?   2תוספות, בעצם  ₪2. זה 

 

 ₪.   460,000-זה לא מגיע ל    דוברת:

 

לבין    מר בוריס נמירובסקי:  הזכיין,  הקבלן,  של  הזכייה  בין  הפער,  עם  ביחד  מגיע  זה  לא, 

₪, שהיישוב כבר התחייב. אז ביחד,    107,000? זה גם פלוס  התקציב שקיבלנו ממשרד הרווחה, בסדר

 ₪. זה פחות או יותר הסיפור.   460,000-אנחנו מגיעים ל

 

קודם כל, אני לא יודע מה הרקע של המבנה הזה. זה מבנה שעבר מבני    מר ארז צברי: 

בנה שעבר לבני רק בעניין הזה, רק את הרקע, זה מנצרים. ארז צברי. אני מזכיר הישוב בני נצרים.  

וכו'.   נצרים המועצה  של  ילדים  גן  שהיה  גן  היה  זה  ביבול.  ביישוב,  שהיינו  מאז  שנים.  הרבה  לפני 

המבנה מוצב במרכז היישוב. לצערנו, עד היום, עד שהתחלנו לתכנן, כבר לא היה לו רישוי, לא היה לו  

לתפע התחלנו  דבר,  של  בסופו  קטסטרופלי.  במצב  היה  המבנה  בנייה.  היתר  היתר  לו  לעשות  בו,  ל 

כדי  התמ"ת,  העבודה,  ממשרד  כסף  להביא  ואז  מורכב.  מבנה  זה  כי  שנים,  הרבה  כך  כל  של  בנייה 

הזה, הוא   . והמבנה, ולאישור של קצין המעון4ם לטופס  לנסות ולהסדיר אותו, וכדי להביא אותו ג

עמודי ברזל פו אליהם. התגלו פערים, שהמתכננים שעבדו על הסיפור הזה, לא נחש במהלך השיפוצים, 

וכו'. כאשר יש שם, שוב, גם חנייה, שהיא בעצם משרתת גם את המבנה הזה,    שהיו במעבר לממ"דים

 בנייה, אין להם חנייה.  ה ועצה, שאין להם מיוםגנים של המ 2הנוכחי שאנחנו מדברים עליו, וגם 

 

 חניות.   25תוספת של   מר בוריס נמירובסקי: 

 

חניות. שזה משהו מאוד מהותי שם, כי היום כל היישוב    25כן.    בערך,   מר ארז צברי: 

 חונה, חונה שם על הכביש. אז זה מאוד מצב בטיחותי. 

 

טוב, אז אני רוצה לעבור, כבי, ברשותך, על שאלות אולי שאפשר יהיה   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 לענות עליהן עכשיו. שלחתי לכבי מייל לפני יומיים.  
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 אני מתנצלת. עבדנו על התקציב.   לניק: גב' כבי שקו

 

זה המקורי בעצם כלל את על המצגת. אז ככה, כמו שאמר בוריס, החו גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 ₪ של היישוב.   106,000משרד העבודה, את ההשלמה של  התחייבות

 

 משרד הרווחה.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

ד העבודה והרווחה. ובעצם, החריגה כרגע של החנייה  סליחה, של משר גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

  160,000-₪ בערך. שאלה ראשונה שלי הייתה, למה ה  350,000עומדת על    הבלתי צפויים והתיקונים  

ה שהיישוב,  ל  106,000-₪  ומגיע  מצטרפת  עכשיו  המקורי,  בחוזה  התחייב  שהיישוב   ₪-460,000   ₪

רז המקורי בכלל נכנס פה להגדלה? שאלה שנייה  ₪ במכ   106,000סה"כ, בקשה להגדלת תב"ר. למה  

ששאלתי, למה המועצה צריכה להשתתף במימון של חריגה, של פרויקט שהיא בכלל לא הייתה חלק 

פרויקט   לא  זה  אומרת,  זאת  המקורי.  במכרז  יש    מועצתיממנו,  האם  נוספת,  שאלה  מלכתחילה. 

השתתפה במימון חריגות כאלה, של    פרויקטים דומים בעבר, תקדימים, במקומות אחרים, שהמועצה

פרויקטים שהיא לא הייתה חלק מהם מלכתחילה. ושאלה אחרונה, האם בעתיד יהיו מקרים דומים  

של פרויקטים יישוביים עצמאיים, שיחרגו. האם המועצה, היה והיא תאשר את ההגדלה הזו היום, 

 גם תשתתף בחריגות ובהגדלות האלה בעתיד?  

 

 ע, אבל בוא נענה על זה, בסדר? רג   מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 בוריס, אתה רוצה לענות לה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לענות מהסוף, אפשר? דווקא לשאלה אחרונה.   מר בוריס נמירובסקי: 
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 לא, דווקא האחרונה, זו לא שלך.    מר גדי ירקוני: 

 

  למה?  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 אתה תקבע אם המועצה תשתתף בחריגות בעתיד?    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אני אסביר את העלות של מעונות היום, פחות או יותר, כמה הם    מר בוריס נמירובסקי: 

פונים, פחות או יותר, שיבינו מה עולה מעון יום היום. וכמה המועצה כן משתתפת  עולים. אם אנחנו  

   -היום במעונות היום של

 

 עזוב, זה לא, זה לא שלך.     ר גדי ירקוני: מ

 

  -אז מעון יום  מר בוריס נמירובסקי: 

 

   -זו מדיניות, זה לא   מר גדי ירקוני: 

 

משרד   מר בוריס נמירובסקי:  יותר,  או  פחות  כיתתי,  בתלת  יום  מעון  כללי.  כללי,  מדיניות, 

מוגנת, אין, פשוט אין דברים  ₪. באזור שלנו, בבנייה המ  4,200,000-התמ"ת מתקצב את המועצה ב

₪. לפי פרוגרמה של משרד התמ"ת, אי אפשר לבנות מעון יום.    4,200,000-כאלה. אי אפשר לבנות ב

ב יותר  או  פחות  עומדים  מועצה    ₪5,000,000,    ₪4,800,000,    5,000,000-האומדנים  וכן  פלוס.   ₪

  -נאלצת

 

ת, אני רוצה להגיד, אני לא סתם  טוב, תן לי רגע על זה. לא, זה באמ   מר גדי ירקוני: 

  -לוקח לו את המיקרופון. אני רוצה להגיד לשם מדיניות
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 כל הזמן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

ואנחנו     מר גדי ירקוני:  באמת,  רוצה  שאני  מה  תקשיב,  לו.  מרביץ  גם  הזמן,  כל  אני 

מוס היו  פעם  בסדר?  אחרים,  דברים  על  ולא  חינוך  מוסדות  על  עכשיו  שחלק  מדברים  חינוך  דות 

גם  בקיבוץ,  גם  כל,  יש  הכוונה?  למה  כזה.  דבר  כבר  אין  היום,  בנה.  היישוב  חלק  בנתה,  המועצה 

משרד  גם  היום  זה  למעון,  זה  אם  האישור,  את  שנותן  ומי  שבונה,  מי  קהילתי.  ביישוב  וגם  במושב 

חה לא נתן את  החינוך, אבל פעם זה היה משרד הרווחה. בשנים האחרונות, אוקי? ואם משרד הרוו

האישור, לא יכלו לבנות אותו, בגלל שאף אחד לא הביא כסף. הפעם האחרונה שיישוב בנה על חשבונו  

תור מועצה שנה. אל תתפסו אותי, אוקי? כל השנים האחרונות, אנחנו ב  15הפרטי, זה בטח היה לפני  

נחנו בונים את זה.  מבקשים את ההכרה בצורך. סליחה, ברגע שיש הכרה לצורך, אנחנו בתמונה. וא

, זה יכול להיות בקיבוץ נירים  פעם אחת זה יכול להיות מעון. פעם אחרת זה יכול להיות גן. פעם אחת

ופעם אחת זה יכול להיות בבשור. ופעם אחרת, זה יכול להיות בבני נצרים. תמיד עכשיו, תמיד, זה 

על   לצערנו,  מעבירים  אנחנו  האלה,  הקרקעות  כל  המועצה.  של  לא  בקרקע  אחרת  המועצה.  שם 

   -מסכימים לנו לבנות. יישוב, אפילו בארי החזקים

 

   -סליחה, כן, לא  מר בוריס נמירובסקי: 

 

שבעיקרון,     מר גדי ירקוני:  בגלל  למועצה,  קרקע  להעביר  החליטו  הם  לחיובי. 

זה קיים בר לא זוכר מה זה היה.  הקיבוצים לא אהבו לעשות את זה. בגלל שהם רצו גן או מעון, אני כ

שאלה שלך, ? והנה, אני תכף אגיד. אני עדיין רוצה לענות ל. אין. הסוגיה הזו נגמרה, אוקיבכיסופים

, מי  המועצתיביישוב או במרחב    ואני רוצה להגיד גם כיתה, שתיבנה עכשיוגברת רויטל. כל גן, מעון,  

כוונה?  זה נעשה. מה השבונה אותו, זה המועצה יחד עם המשרד, ביחד משתף פעולה עם היישוב שבו  

בישע ונגיד  נבוא  לא  עם אנחנו  פעולה  בשיתוף  אגב,  מהיישוב.  ירחק  לא  כאן,  בונים  אנחנו  נגיד,   ,

ויכול להיות, ישלם   זו המועצה. יכול להיות שהיישוב גם יבקש מפקח מטעמו.  המושב. מי שאחראי 

 זו המדיניות. עליו. אבל אנחנו בסופו של דבר, האחריות היא עלינו. פה יצא בכוונה, 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 13.12.21, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 98 
 

 אבל זה לא מה ששלחנו.     גב' דנה אדמון: 

 

אני     מר גדי ירקוני:  הכוונה?  מה  הדמדומים.  בין  שהם  המקרים  אחד  זה  רגע.  רגע, 

אגיד למה בין הדמדומים. בנושא רק, רק שלפי דעתי, זו קרקע מועצתית. כן? זה על קרקע מועצתית.  

   -זה מבנה שעבר

 

 ה יביל. זה מבנ   גב' דנה אדמון: 

 

 רגע. תני לי להגיד.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני שואלת.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה מבנה יביל זה לא מבנה שהם בנו.    גב' דנה אדמון: 

 

לא, לא. זה לא משנה. תני לי, אני אגיד לך למה זה לא משנה, אוקי?     מר גדי ירקוני: 

הביאו, זה לא הגן הזה. זה לא המעון שהעבירו מהשטחים, עם הזה. יש עוד מעון    זה דרך אגב, הם גם

להגיד,   בא  אני  לקשקש,  בא  לא  ואני  מעון,  עוד  יש  אצלכם.  או  מועצתית,בנווה,  קרקע  על    שניהם 

כבושים,   הם  היום  מהשטחים.  אחד  להגיד.  אסור  כן,  הכבושים.  מהשטחים  אחד  אותם,  שהביאו 

איפה שהם היום, אני אף פעם לא  תך. והמעון הזה, שעבר מיבול לשלמתי אובסדר. אתה רואה, גם ה

חברי   בתור  בעד,  אני  המועצה,  אחרי  אנחנו  עכשיו,  ישוב.  איזה  תלוי  היו,  נכון,  עכשיו.  יבול.  זוכר. 

המליאה אחראיים שלכל ילד במועצה, יהיה בכל יישוב איפה ללמוד במבנה מוגן. מה שקרה פה, יש 

שאמרתי, היישוב הביא אותו יחד עם המועצה. לפי דעתי, מי שהעביר אותו על חשבון  מעון ישן, שכמו  

 המועצה, העביר אותו או על חשבון בכלל משלם המיסים היותר רחוק, אני לא יודע. 
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 . מנהלת תנופהלא, העבירו על חשבון      

 

 .  מנהלת תנופה   מר גדי ירקוני: 

 

 אבל דרך המועצה.      דוברת:

 

גרוע   ירקוני: מר גדי  במצב  היה  והוא  המועצה.  איפה ודרך  אותי  תקן  עכשיו,  היה   .

 שאני טועה, ארז.  

 

 לא, לא טועה.    מר ארז צברי: 

 

כזה רעוע, ולא היה לנו כי אני לא נכנסתי לכל הפרטים. והמצב היה     מר גדי ירקוני: 

אנחנו עוזבים. אנחנו יודעים, יש   .... אמרנו, בא ליישוב ואמר לנו, תקשיבו, יש פה בעיה של  מעון נוסף

₪ האלה, יחד   900,000-₪. אני דרך אגב ביקשתי את ה  900,000לנו קשרים, בוא נעזור למועצה לגייס  

  , אחרת לא יהיה להם איפה, איתם, על מנת לעשות שיפוץ שלילדים האלה יהיה איפה להיות במעון

 ילדים של המועצה האזורית אשכול. 

 

   -גדי, בואו ניצמד ל   גב' דנה אדמון: 

 

 אבל זו בדיוק התשובה, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אבל אנחנו יודעים שבגן יש ילדים.    גב' דנה אדמון: 

 

שזה    מר גדי ירקוני:  חושב  שאני  בגלל  לא,  אוקי.  סליחה,  בדברים.  מאריך  אני  אה, 

 הדבר, לי, מאוד חשוב.  
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 לא, זה לא הדבר.     גב' דנה אדמון: 

 

   -רגע, אז תני לי   מר גדי ירקוני: 

 

 אין פה שום מניעה שלכל ילד במועצה, צריך להיות מקום.    גב' דנה אדמון: 

 

מנת    2   מר גדי ירקוני:  על  ביישוב,  נעזרה  המועצה  נעזר,  אני  מסיים.  ואני  משפטים 

היישוב מרגיש  עשות את השיפוץ. ובגלל שזה כן, כמו שאמרתי לכם, מעון, שהו חצי ככה, חצי אולי  

אליו אחריות, והוא גם לא יישוב שמשאיר למועצה ואומר, בעיה שלכם. הוא אמר, אנחנו נשים גם  

חלק מהכסף מראש. ובא עכשיו, ואחרי בריחת התקציב, שהיא גם באחריות המועצה, וגם באחריות 

לוקחים   אנחנו  ואמר,  בא  אחריות,  שם  יש  וגם  יש  לנו  שגם  בגלל  ומוכנים  מהחריגה  50%היישוב.   ,

זה בסדר,  . אני גמרתי פה את ההסבר. בגלל זה אני חושב.  50%לשלם עליה. ואתם, המועצה, תשלמו  

וכשאת פה למקרה,  win-winזה עזוב, הפעילו את ההיתר. הם כבר השקיעו. אני רוצה להגיד שבאמת 

זה שהם במצב   , שהמעון וגן הואהגנים האלה  2היו לנו עוד הרבה חוסר,  שאלת על מקרים בעבר, לא  

 רעוע. זה הכל. אני הסברתי נכון? 

 

לא, רויטל פנתה אליי עם כמה שאלות. רציתי להגיד שאנחנו, היה לנו    גב' כבי שקולניק: 

גנים שלא עשינו להם מגרש חנייה. ועכשיו בשיפוץ האחרון, ואיתן מכיר את זה,    2במבטחים למשל  

 זו העבודה של הקבלן.  ביקשו לתוספת מגרש חנייה שם ליד הגנים, נכון? 

 

 של מי הגנים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

   -של המועצה. כמו בבני נצרים. ובבני נצרים  גב' כבי שקולניק: 

 

  -לא. זה מעון   גב' דנה אדמון: 
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 הגנים של המועצה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל זה לא גן.    גב' דנה אדמון: 

 

 המבנה לא של המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מעון.    גב' דנה אדמון: 

 

  -והמעון פה גם באותו דבר  מר תמיר בוקובזה: 

 

   גנים. 2המגרש הקיים עומד לשרת גם אבל   גב' כבי שקולניק: 

 

 בוא, למי יש סמל מוסד?     גב' דנה אדמון: 

 

 גנים, שהם גנים של המועצה.  2מגרש החנייה עומד לשרת    גב' כבי שקולניק: 

 

זו הסיבה, אז לא לקשור את זה לפה. ואם זו באמת הסיבה, אז    : מר תמיר בוקובזה אם 

   -לא להגיד שזה תקציב

 

₪. ההפרש    107,000, ניר הסביר בהתחלה. הייתה לנו התחייבות של  2  גב' כבי שקולניק: 

לנו   נתנו  והרווחה  העבודה  משרד  אמרת,  שאת  חצי  460,000למה  לבקש  פנינו  ה-₪.  כולל  -חצי, 

עונה לשאלות שאת שאלת. למה זה לא זה. אפשר להגיד, אוקי, משלמים, את ההפרש   ₪. אני 107,000

₪, פחות זה, תעשי חצי, אפשר להגיד הכל על חשבונם, אפשר להגיד מה    107,000-₪ ל  460,000-בין ה

שרוצים. אנחנו חשבנו שזה נכון להביא את זה בצורה הזאת. לא ניסינו להסתיר כאן שום מידע, אם  

פה?  לזו הכוונ עוד שאלת  גדולים,  ה. מה  פרויקטים  בבעלות המועצה.  הגנים הם  זהו, המגרשים של 

  -אמרתי. אה, ובמקרה שהיישובים יחרגו בעתיד, את יודעת
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 אין, אין. זה לא של היישובים, כבי.    מר גדי ירקוני: 

 

מע  גב' כבי שקולניק:  אבל  חינוך.  של  וזה  המועצה  של  זה  היישובים,  של  לא  זה  בר א', 

 לזה, גם לפעמים אנחנו עוזרים ליישובים. אנחנו מביאים את זה. ולפעמים, עוזרים ליישובים.  

 

 כבי, מושב מבטחים קיבל חלק מהפרויקט של החנייה?   מר איתן אהרון: 

 

 ₪. הוא עוד לא ניצל אותו.   100,000קיבל תקציב של   גב' כבי שקולניק: 

 

 עוד לא ניצל?   מר איתן אהרון: 

 

 לא. אבל יש תקציב. יש תקציב, אני בדקתי.    בי שקולניק: גב' כ

 

 על החנייה.   מר איתן אהרון: 

 

 הוא ניצל חלק. חלק עוד.    גב' כבי שקולניק: 

 

ולא לשפץ את המבנה היביל     מר אלון דודי: גן חדש,  והוא צריכים לבנות  בסוף היא 

 הזה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 מעון.    גב' דנה אדמון: 

 

 מעון.    דודי:מר אלון 
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 זה מעון.    גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

 טוב, חברים. תקשיבו.     מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

אבל נעשה את זה מסודר. אבל בוא נדבר רגע, אין לנו הרבה זמן. יש     מר ניר ים:

חנו לא חייבים, לא  דקות. אז בוא נדבר בצורה מסודרת, בסופו של דבר, קחו בחשבון, אנ  22לנו בדיוק  

השני.   את  אחד  לשכנע  להתאמץ  לשכנע,  אחד  חייבים  כל  שנקרא,  מה  יש  הכל.  על  תשובות  תקבלו 

 ודעתו, כל אחד ועמדתו, והכל מכובד. אז בבקשה, בואו נתקדם. תמיר.  

 

של    גב' דנה אדמון:  המבנה  עכשיו,  שהתקבלו  התשובות  מכל  הבנתי  לא  עוד  אני 

  -היישוב

 

   -אז אני אומר עוד פעם   מר ניר ים:

 

  -כי לי יש הרגשה, חד משמעית   גב' דנה אדמון: 

 

 את שאלת?    מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אז אתן תשובה מהירה.     מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 
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התשובה המהירה היא כזאת, מי שמגדיר את בעלות על הנכס, ותמיר     מר ניר ים:

 ון, זה בעל הקרקע. בעל הקרקע הוא המועצה. יגיד שזה נכ

 

זה   מר תמיר בוקובזה:  כי  נכון  לא  הקרקע.  בעלת  היא  שהמועצה  לנכון  לא  לא,  נכון.  לא 

 מבנה יביל, אוקי? זה הבדל מהותי. 

 

נבנה,    מר ניר ים: הזה  היביל  המבנה  העניין,  לצורך  אוקי?  הזה,  היביל  המבנה 

עם   אוקי?  בנייה,  היתר  עם  המגרש.  שופץ,  ההיתר,  על  כתוב  מסודר.  בנייה  היתר  ויש  בנייה.  היתר 

מועצה   והבעלים,  כתוב.  הכל  הגוש.  יש?  שם  עוד  מה  ההיתר,  על  כתוב  החלקה.  ההיתר,  על  כתוב 

 אזורית אשכול.  

 

 של המבנה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 של הקרקע.    מר ניר ים:

 

 מבנה.  לא שאלנו על הקרקע. שאלנו על ה  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 זה מעון עם סמל מעון?     גב' דנה אדמון: 

 

 המעון יהיה, בסוף יהיה לו גם סמל, ברור.     מר ארז צברי: 

 

 שלא יהיה סמל של מועדון אזורית אשכול, של הר חברון.    גב' דנה אדמון: 

 

 משרד העבודה והרווחה, הוא אישר את השיפוץ של המבנה.    מר ארז צברי: 
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   -כן, אבל המעונות   ב' דנה אדמון: ג

 

 כדי שבסוף הוא יקבל סמל.    מר ארז צברי: 

 

יישובי     גב' דנה אדמון:  של  המעונות  כל  של  חברון,  בהר  עדיין  הם  הסמלים  אבל 

 החלוצים. 

 

לא     מר גדי ירקוני:  שהם  אמרו  חברון,  הר  זהו,  כי  המעון,  שסמל  חושב  אני  לא.  אני 

 לוקחים את הסמל.  

 

 הם מפעילים רק את המעון.    אלון דודי:מר 

 )מדברים ביחד(  

 

שיש     מר ארז צברי:  זה  עצמו.  בפני  סמל  מקבל  מבנה  כל  המבנה.  סמל  הוא  הסמל 

פיקוח של דרום הר חברון, זה לא קשור לסמל. לא קשור בכלל. הסמל הוא סמל של מבנה. כל מבנה  

 מקבל סמל בפני עצמו.  

 

ו קובעים את הסיוע ליישובים, בפערי התב"רים? אמרה כבי, איך אנחנ   גב' דנה אדמון: 

שלפעמים אנחנו מסייעים ליישוב ככה, וליישוב אחר. איך אנחנו קובעים? זאת אומרת, אנחנו ניגשים  

לדיון. אמרת שיש לנו פה טווח רחב של החלטות. אנחנו יכולים או לממן באופן מלא, או לממן באופן  

י מה אנחנו אמורים לקבע את מידת הסיוע ליישובים? אנחנו מחליטים  חלקי, או לא לממן בכלל. לפ

הסיוע? אחרי  שעוקבת  טבלה  איזושהי  יש  אצבע?  מספר  נסייע  איזה  שאנחנו  היישובים    רואים  בכל 

  -במידה

 

אנחנו קצת, לדעתי, בתב"ר הנקודתי הזה, קודם כל אמרנו, זה מקרה,    מר ניר ים:

ש הגדיר  כמו  דמדאותו,  גדי  רגילים  מקרה  לא  ואנחנו  מבינים  לומים.  של  כאלה    יבילים פרויקטים 
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מה חלק  על  מראה  גם  זה  ומשתפים.  של  שמביאים  המחיר.הסתבכות  אחד    הערכת  באמת,  תראו, 

הדברים שבלבלו אותנו, אחד הדברים שלדעתי שבלבלו אותנו, זה שבא היישוב ואמר, אני משתתף  

 ר את זה. בחצי מהפער, אוקי? בד"כ, היישוב לא בא ואומ

 

 כי בד"כ היישוב לא משפץ.    גב' דנה אדמון: 

 

פה     מר ניר ים: יש  חברים,  ואומר,  בא  יישוב  בד"כ,  ואומר.  בא  לא  יישוב  בד"כ, 

ולכן, אני חושב  פער, יש פה מבנה חינוך, יש פה קרקע מועצה, יש פה בזה. בבקשה, תממנו את הכל.  

אנח ואמר,  נצרים  בני  בא  כי  אותנו.  בלבל  עצמנו שזה  את  מנדבים  ואנחנו  פער,  פה  שיש  מבינים  נו 

ה על  מדבר  לא  אני  בסדר?  הזה,  בפער  להשתתף  על    107,000-מראש  אלא  ההתחלה,  הייתה  שזו   ₪

מוכן חבר'ה,   אני  ואומר,  בא  היה  לא  נצרים  בני  כי אם  לדעתי, התחלנו להתבלבל.  ופה,  לזה.  מעבר 

להיו  איפה  להם  אין  ילדים,  לנו  יש  חינוך.  הטיפול  למבנה  זה  שלכם,  הקרקע  זו  אחריותכם,  זו  ת, 

על   טרמפ  נתפוס  לא  בוא  אומר,  אני  אז  המועצה.  חשבון  על  הכל  זה,  את  מביאים  היינו  שלכם. 

   -ההתנדבות שלהם ו

 

שהם    מר אמיר פלג: אומרים  שהם  המקורי  המסמך  את  גם  יש  כי  מתנדבים,  הם 

 ום מתנדבים?  בכלל לא מעוניינים בשום כסף מועצתי. אז איך הם פתא

 

נכנסים להרפתקאות של מבנים     גב' דנה אדמון:  אנחנו  פה  למה  גם   יבילים והשאלה, 

  -ש

 

   -כי במסמך המקורי   מר ניר ים:

 

 שניה, תן לי לסיים את המשפט.    גב' דנה אדמון: 

 

 107,000-אני אומר עוד פעם, במסמך המקורי, הם אמרו, אנחנו, את ה   מר ניר ים:
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נגז שזה  לא  ₪,  רואה,  הייתי  לא  תאורטי,  עקרוני,  עצמם.  על  לוקחים  הם  המכרז,  מביצוע  מידית  ר 

הייתי רואה בעין נגיד שלילית, את האמירה של בני נצרים, אם היא הייתה שאומרת, חבר'ה, אנחנו  

₪. בבקשה, שימו את זה, מועצה. הם באו בטובם,    ₪350,000. עכשיו צריך עוד    107,000-התחייבנו ל

 ו ליותר. זהו. זה בגדול הסיפור. והתנדב

 

אני שואלת, למה שוב אנחנו נגררים להרפתקאות של מבנה יבילי? אם    גב' דנה אדמון: 

זו באמת אחריות המועצה, אז היינו בדיון גם בתקציב הקודם, וגם בתב"ר של כיתה יבילה, של בתי  

ששמנו   יביל,  מבנה  ועוד  בנווה.  בנות  סלי  500,000ספר  סליחה,  ששמנו  ₪.  סליחה.  סליחה,  חה, 

של    500,000 הדמוגרפי  הצפי  איפה  המועצה,  של  פרויקט  זה  אם  אומרת,  ואני  כזה.  מבנה  כל  על   ₪

המועצה? שיעקוב אחרי כמויות הילדים, ויעמיד מבנים בזמן. ואנחנו לא נצטרך להיכנס להרפתקאות 

 האלה, ולשאול את עצמנו שאלות כאלה, שהן לא רלוונטיות. 

 

 בואו ניתן לתמיר, אני לא רוצה להפריע בתשובה.     ירקוני: מר גדי 

 

החומרים    מר תמיר בוקובזה:  למה  והשקיפות,  האמון  שוב,  נחזור  לגבי,  כל,  קודם  אז 

זה   נשלחו.  לא  זה  האלה  המליאה.  לכל  נשלחו  לא  שלחת.  ואכן  אליי,  ששלחת  שאמרת  חומרים 

₪. יש פה גם חשבון    107,000-בני נצרים על החומרים שרלוונטיים לכולם. יש חוזה, יש התחייבות ל

₪ האלה. שבעצם,    107,000-ששלחת לי. יש פירוט חשבונאי, ששם בפעם הראשונה בעצם גיליתי את ה

₪. הדברים האלה לא היו על השולחן במליאה הקודמת, כשזה עלה לדיון.    353,000ההפרש הוא רק  

יודע שיש את כל הדברים האלה בפנים. אנחנו  ואם לא היינו מבקשים את החומרים, אף אחד לא היה  

ולמה זה אחרת. הדברים   דיונים, למה זה כך  זה  ואז לנהל על  ואז לגלות,  צריכים לסחוט חומרים, 

להגיד   שלו.  בהתחייבות  לעמוד  רוצה  לא  היישוב  התחייב,  היישוב  להגיד,  שקופים.  להיות  צריכים 

 הכל, זה בסדר.  

 

 הוא לא רוצה. הוא לא אמר ש   מר גדי ירקוני: 
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אותו    107,000-ב  מר תמיר בוקובזה:  עכשיו שהמועצה תממן  רוצה  כי הוא  מכל    ₪50%? 

   -50%החריגה, ולא 

 

 ₪.   107,000-הם מבקשים אבל להתחלק גם ב גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

   -לא, לא. מה שרשום פה, ואני יכול להראות את זה  מר תמיר בוקובזה: 

 

   -₪, כלול 107,000-ה בן יעקב: גב' רויטל דג'אוי 

 

 . ₪50%, אז הם מבקשים  107,000-לפני ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

תקשיבו     מר ניר ים: להם,  להגיד  יכולים  אנחנו  כמליאה.  שלנו  אמירה  זו  עזוב, 

עוד    107,000-חברים, אנחנו לוקחים עכשיו את ה ₪    ₪350,000 שהתחייבתם. אתם לוקחים עכשיו 

 תעזבו אותנו. שלא התחייבתם. ו

 

אבל זה היה במליאה הקודמת עוד פעם. עזוב רגע את מה שהיה, אני    מר תמיר בוקובזה: 

 מדבר עכשיו. 

 

  -אז אני מסביר. אז אני רוצה להגיד   מר ניר ים:

 

  -אבל המידע זה לא הוגש למליאה  מר תמיר בוקובזה: 

 

ד   מר ניר ים: כל  תקשיבו.  אוקי,  המידע,  הזה,  המידע  דבר זה,  כל  שמובא,  בר 

של   ים  של  קרחון,  קצה  קרחון,  קצה  שזה  אומר,  אני  מראש  בחשבון,  קחו  למליאה,  שמובא 

עמודים,    47-אינפורמציה, שעומד מאחורה. והרבה מאוד דברים לא מביאים, כי הדף לא היה נגמר ב

 עמודים.   4,700-כמו שכאן בחוברת. היה נגמר ב
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 זה לא המקרה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

  933,000עכשיו, גם למשל בתור דוגמה, התחייבות משרד הרווחה על     מר ניר ים:

לי בעיה. מבקשים  נדרש, הוא היה מוצג. אז אין  וזה חומר שאם הוא היה  גם זה לא הובא פה.   .₪

 להציג חומר, אנחנו נציג כל דבר. 

 

 באופן אישי.  גם כשביקשתי, לא נשלח לחברי המליאה. נשלח רק אליי   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כי אתה ביקשת באופן אישי, קיבלת באופן אישי.     מר ניר ים:

 

 לא, אני ביקשתי לכל החברים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 וזה גם לא קרה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אז בוא נשפר. תרשה לי, אנחנו לא צריכים לשפר. אני, אחד הדברים     מר ניר ים:

במיוחד באירוע האחרון, שאנחנו צריכים לשפר את התקשורת בינינו. בוא נעבוד על הזוגיות שלמדתי, 

דבר,   של  ובסופו  ד'.  ג',  ב',  א',  חומרים  אותך  שמעניינים  ממך  הבנתי  אני  כי  העניין.  לצורך  הזאת, 

דבר, קיבלת א', ב', ג', ד'. את כל מה שביקשת. נכון, לקח, כל דבר סופק ביום אחר, אבל בסופו של  

יישלחו  האלה  שהחומרים  ורוצה  המליאה,  בשם  מדבר  אתה  אם  שביקשת.  מה  כל  את  קיבלת 

 למליאה, פה לא הבנתי אותך. אז אמרתי, נעבוד על הזוגיות. 

 

חברי    מר תמיר בוקובזה:  לכל  לשלוח  חשוב  כי  הבאה,  לפעם  מזה  יותר  אגיד  אני  אוקי, 

ומרים שהיא קשורה לגנים אחרים בכלל, אוקי?  המליאה. ולגבי זה שמכניסים עכשיו את החנייה, שא
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קשר   לזה  אין  אז  המועצה,  של  אחרים  גנים  של  היא  אם  המועצה.  של  אחרים  גנים  משרתת  שהיא 

 לפרויקט ולמכרז הזה.  

 

  -לא. משרתת גם את זה וגם את  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 מחובר, הכל ביחד. זה קומפלקס.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה מחובר. זה גם.    בסקי: מר בוריס נמירו

 

 נו באמת.   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 זה סמוך לגנים של המועצה.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 חבר'ה, מה זה משנה? אני משתגע.    מר גדי ירקוני: 

 

כל    מר תמיר בוקובזה:  את  נממן  שאנחנו  שאומרת,  היישוב  של  התחייבות  פה  יש  טוב, 

ו יש תקציבים שאנחנו מביאים, ואנחנו מבקשים מהמועצה רק לנהל את המכרז. כי  הפרויקט הזה. לנ

בלי לנהל מכרז דרך המועצה, לא נוכל לקבל את התקציבים. זה מסמך התחייבות של היישוב. עכשיו, 

המסמך הזה הופך להיות חסר חשיבות. הכסף הופך להיות כסף מועצתי. כל ההשתתפות, המועצה  

לפרויקט שוב  במעשה    נגררת  ועכשיו,  אפילו.  אותו  בדקה  לא  בחשבון,  לקחה  לא  תכננה,  לא  שהיא 

וזו לא פעם ראשונה שזה קורה.   על עצמו,  זה חוזר  עשוי אומרים, תאשרו עכשיו את הכספים שוב. 

לא   זה  אחר.  יישוב  בכל  או  נצרים  בבני  אחר,  או  כזה  למעון  לא  היא  ההתנגדות  ההתנגדות.  וזאת 

העניי זה  בכלל.  חלקית, העניין  בצורה  למליאה,  מוצגים  שהם  איך  והדברים,  ההתנהלות,  של  ן 

קרה.   כבר  זה  כי  זה,  את  לאשר  המליאה  את  מכריחים  ואז  ובדיעבד.  עם  מגמתית,  הבעיה  וזאת 

פעם   לא  עצמן,  על  חוזרות  האלו  וההערות  עצמה.  על  שחוזרת  הזאת  ההתנהלות  ועם  הזה,  התב"ר 
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 ראשונה. 

 

זה ללפני שאני מע   מר ניר ים: כבי, אני רק חייב בכל זאת לציין, לדעתי,  ביר את 

לפחות, אין פה שום דבר מגמתי. אין פה שום חומרים שהיו צריכים לשפוך אור ולא הוצגו. ובטוח,  

ובטוח לגמרי, שאין פה שום כוונה להכריח את המליאה. המליאה חופשית כמו שאמרתי בהתחלה, 

מליאה, להצביע על זה, וזה בסדר גמור. אז אל תספרו לי,  להחליט שלא נותנים גרוש. זכותכם כחברי  

₪, כל מספר זוכה. תביא    0-₪ ל  460,000מכריחים פה מישהו, כי ממש לא. אמרתי, המגרש פתוח בין  

ההצעה   בינתיים,  עליה.  נצביע  להצבעה,  אותה  להעלות  שראוי  הצעה  מפה  מישהו  יביא  או  הצעה, 

 ה. זה לא הכרח. ₪. זו הצע ₪230,000,  230,000אומרת, 

 

שאני    גב' כבי שקולניק:  הבעיות  ואחת  שלי,  הבעיות  אחת  משהו.  להגיד  רוצה  אני 

התפרצתי פה בנושא הזה בפעמים קודמות, זה חוסר האמון. זה המסר מכם, שכאילו, אנחנו עושים  

תנים  משהו מאחורי הגב של מישהו, בכוונה להרגיז מישהו, בכוונה להטעות מישהו. כאילו שאנחנו נו

 קריטריונים, למי שמסתובב במסדרונות יותר, מאשר למישהו אחר. כאילו שאנחנו עובדים, בלי שום  

בלי שום פתיחות, בלי שום הקשבה. אלא ככה. בגלל שארז צברי, קוראים לו צברי. אני רוצה להגיד,  

על עצמו את ה ב  107,000-היישוב באמת לקח  וריס  ₪. ראינו את זה במסמך. מה קרה? מה שקרה, 

גבוהות ממה שהם לקחו וחשבו שהם רוצים  יותר  הסביר, קרה שהעלויות בסופו של דבר הן הרבה 

ב להשתתף  חשבו  הם  ל  107,000-להשתתף.  קפץ  ההפרש  ל  270,000-₪.  סליחה.   460,000-₪,   ,₪

הזה    460,000 נתחלק בהפרש  בוא  הנהלת המועצה, אמר,  אליי, אל המועצה, אל  ₪. בא ארז אלגדי 

הייתי  חצי-חצי לו  אני,  בעיה.  שום  זה  עם  שאין  לתומנו,  באמת  חשבנו,  אנחנו  היישוב.  על  כבד  זה   ,

חושבת רגע שיש עם זה איזושהי בעיה, איזשהו עיוות, איזשהו משהו לא בסדר, אז יכול שבאמת, אז  

כבר   אני  באמת,  אנחנו  מעט,    14אולי  עוד  שאנחנו    13.5שנה  להיות  שיכול  הזמן.  כל  לומדת  שנים 

הסוף,  באמ עד  תמיד  לא  התקנותת  פי  רוצה  על  אני  אגב,  דרך  הנהלים.  עפ"י  הסוף  עד  תמיד  ולא   ,

ב המליאה  הייתה  הזאת  המליאה  שאם  בסוגריים,  על  2010-להגיד,  נצרים.  בני  ולא  לזה  לא  הדיון   ,

שנים שם. ונכון, לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת.    10-הקרקע. מה שאנחנו כבר היום אחרי יותר מ

לפעמים   אני כמנהלים,  אנחנו  דעת.  שיקול  להפעיל  אלא  גמישות,  לגלות  לזה,  קוראת  לא  אפילו 
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מפעילים שיקול דעת. אני חושבת, אחד הכשלים שלי עם המליאה הזאת, זה שאתם זכאים לחשוב  

זה   שמאחורי  לחשוב  אבל  כמוכם.  בדיוק  בנאדם  אני  בסדר.  זה  נכון,  לא  הוא  שלי  הדעת  ששיקול 

שבא משהו  המדויקת   הסתתר  התקנה  לפי  ולא  תקין,  לא  במנהל  ולשקר  ולרמות  להונות  בכוונה 

הזאת, ולא לפי הנוהל המודרך הזה. זה משהו שאני אומרת לכם, אני, ככבי, לא מסוגלת יותר לשאת.  

לא מסוגלת יותר לשאת. אני חושבת שאין פה שום מקום בהתנהלות ובמערכת היחסים בין המליאה  

מההצעה נמאס  פועלים בתום לב. לא חפים מטעויות. עכשיו, עוד משפט אחד,  להנהלה. אנחנו כולנו  

  230,000שלי, אז בסדר. אני חושבת, פה באמת, שראוי לקבל את שיקול הדעת של המועצה להצביע  

 ,₪230,000   .₪ 

 

שאנחנו     מר ניר ים: זה  עכשיו,  מצפה  שהייתי  קודם    7מה  ואז  סיום,  לפני  דקות 

הזאת היום. זה כבר נמרח, זה כבר היה במליאה. אני, יש כרגע הצעה מונחת.    כל, נסיים את הסאגה

את  הבנו  אלטרנטיבה,  תהיה  אם  אותה.  יעלה  בבקשה  אחרת,  הצעה  למישהו  שיש  להיות  יכול 

 התמונה, הבנו את הכל. כן, אמיר. 

 

ממרץ,     מר אמיר פלג: הוא  מזמן,  לא  ממש  שהוא  המסמך  את  פה  חודשים    8יש 

. וכתוב בו, פעמיים, מודגש: "לפיכך, כל העלויות וההקצאות שקשורות לפרויקט,  2021  אחורה, מרץ

שורות למטה, כנראה זה מאוד    2-יהם בלבד". ואז כתוב שוב, שוב, ביחולו עליהם בלבד וישולמו על יד

חשוב: "אני מתחייבים כי כל ההוצאות וכל העלויות הקשורות במישרין או בעקיפין לפרויקט הסבת  

ן יום, יחולו עליהם בלבד ולא על המועצה". זאת אומרת, אני באמת, א', יכול להיות שזה חוזה  מעו

בא  אתה  אם  תקשיב,  הצעה,  לך  יש  ואם  דקה,  סיימתי.  לא  שניה,  אבל  כזה.  דבר  שבכל  סטנדרטי, 

  -ואומר

 )מדברים ביחד(  

 

 אמיר, אני רוצה לדבר.    מר רותם בוקסבאום: 

 

   -כובד איך שאתם, מאוד לא מכובד ולאאבל לא מ   מר אמיר פלג:
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 )מדברים ביחד(  

 

אז אני שואל. זו שאלה באמת ברורה, יש חוזה כל כך ברור מלפני חצי     מר אמיר פלג:

   -חודשים. אז אני שואל, מה נשתנה, שפתאום 8נשה, 

 )מדברים ביחד(  

 

להפר   מר ניר ים: שניסיתי  מתנצל  ואני  אתן.  אני  שאלה,  שאלת  אוקי,  לך, אז  יע 

שאני   זה  על  התנצלתי  אני  כי  לי,  תפריעו  אל  עכשיו  אז  לא,  פה,  יש  פה,  יש  ככה,  אענה.  אני  אוקי? 

הפרעתי. נתקדם. תשמע, אם יבוא מישהו, אם יבוא מישהו ואני לא יודע אם זה אתה או מישהו אחר,  

אותנ תעזבו  עצמו,  על  לקח  היישוב  חוזה.  פה  יש  בואו,  חבר'ה,  תקשיבו  ויגיד,  לא יבוא  אנחנו  ו, 

משתתפים. זה מכובד, ואנחנו נצביע על זה. ואם נקבל בעד, המועצה לא תשתתף. זה תמיד אפשרי, 

לשים את החוזה הזה כעוגן. זה פעם אחת. דבר שני, צריך לקחת בחשבון, שהחוזה הזה נחתם לפני  

ברור שיש חריגה של   היה  זאת אומרת,  גדולה.  יותר  היא הרבה  כי   107,000שהתברר שהחריגה   ,₪

חשבנו   אוקי,  היישוב,  גם  המועצה,  גם  חשבנו,  וכולנו  המכרז.  נסגר  נסגר.    933,000ככה  המכרז   ,₪

המכרז.  יסתיים  איך  שליטה  לנו  אין  יודע,  מכרזים  בוועדת  שיושב  מי  כי  שליטה.  לנו  אין  ואגב, 

₪, יאללה בסדר.   107,000לפעמים הוא נסגר פחות, לפעמים הוא נסגר יותר. זה הסיפור, זה כל הפער, 

אנחנו מסתדרים עם זה. ולכן, דקה, לא, לא, תן לי, הבנתי. ולכן, עכשיו כשהתברר שזה הרבה יותר 

ויגיד, חבר'ה, לא מממנים, זה החוזה.  ויהיה מכובד אם יבוא מישהו  גדול, אז הסוגיה הזאת עולה, 

. הבנו את לדעתי מוצהון  . רגע, דקה. זה הולך להצבעה, חברים. הדיבאתי ואמרתי, הדיון מוצהלכן  

₪,    ₪230,000,    230,000-הכל. עכשיו, יש פה דעות. אם יש פה מישהו שרוצה להציע משהו שונה מה

 בבקשה, יציע, ונדבר על זה. 

 

 אני רוצה להציע משהו.     מר אמיר פלג:

 

 אבל בואו נתקדם, כי אנחנו צריכים, באמת צריכים לסיים.    מר ניר ים:
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 אז אולי נשמע הצעה אחרת להצבעה?    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 שאלה, בוריס. כמה עלות הרכיב של החנייה?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 . 65   גב' דנה אדמון: 

 

 . היבילישנצביע על החנייה, לא על לה ? אז אני רוצה להציע 65  מר רותם בוקסבאום: 

 

 על שווי על החנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 . יביליעל שווי החנייה, לא על   תם בוקסבאום: מר רו

 

  -לא הבנתי. סליחה, סליחה, עוד פעם   גב' מזל ערוסי:

 

 להשתתף רק בהעלות החנייה.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 רק בעלות החנייה. רגע, אתם שוכחים שמדובר גם פה בילדים.    גב' מזל ערוסי:

 

 ר גמור.  הילדים יהיו בסד  מר תמיר בוקובזה: 

 

אצלך     גב' מזל ערוסי: גם  יהיו  הם  ומחר  פה,  היום  להיות  יכולים  האלה,  והילדים 

 בקיבוץ. 

 

הילדים.    מר רותם בוקסבאום:  זה  תמיד  כי  תעבוד.  לא  הזאת  הדמגוגיה  הזאת,  הדמגוגיה 

 ואני באמת אכפת לי, אבל זה יביל. זה יביל, בוא נבנה להם מבנה קבוע.  
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 )מדברים ביחד(  

 

   -שלהם יש הרבה ילדים   מזל ערוסי: גב'

 

  -אני חושב שבסה"כ, הדיון, שמיצינו את הדיון, וזה כבר  מר אריק דניאל: 

 )מדברים ביחד(  

 

 אבל מספיק, די, כמה אפשר לטחון את זה?    מר אריק דניאל: 

 )מדברים ביחד(  

 

עצרנ   מר ניר ים: נעצור,  כבי. ברשותכם,  אני מקבל את הצעתה של  ו את  חברים, 

 הדיון. הכל בסדר.  

 

 ביקשתם הצעות. אני גם רוצה להציע עכשיו.     גב' דנה אדמון: 

 

את     מר ניר ים: לקבל  כזה.  דבר  שנעשה  מבקש  אני  אנחנו,  רגע.  רגע,  דקה,  חכי 

זה יתקבל, ₪. היה ו  ₪230,000,    230,000ההצעה של כבי. אנחנו נצביע על התב"ר הזה, כמו שהוא:  

 היה והתב"ר לא יעבור, יבואו עכשיו כל ההצעות שבעולם.  נלך לישון בשקט. 

 

 אז תמשיך את הדיון, סליחה.  אם זה ככה    גב' דנה אדמון: 

 

 כן. סליחה, מה?     מר ניר ים:

 

 המניפולציות האלה לא עובדות, ניר.    גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  
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ע  מר קובי רביבו:  אתם  סליחה,  נשמות,  עליכם,  כפרה  כי  אבל  עצמכם.  עם  דיון  ושים 

 כל הצד הזה הוא כבר מיצה את הדיון. וכל הצד הזה כבר מיצה את הדיון. אתם דנים בין שניכם.  

 

שאלות.     גב' דנה אדמון:  על  ענו  עכשיו,  מאיתנו  עד  ביקשו  עכשיו  דיון.  היה  לא  זה 

   -להעלות הצעות

 

   עד עכשיו זה לא היה דיון? אז מה זה היה?  מר קובי רביבו: 

 

 היה ניסיון להבין מה קורה פה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתם עושים דין עם עצמכם, אני לא שמים לב.    מר קובי רביבו: 

 

 אוקי, עכשיו זה בזבוז זמן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כולם    מר קובי רביבו:  זה  אבל  עצמכם.  עם  דיון  עושים  אתם  אומר.  הוא  זה  בבקשה. 

   -אחי, כאילו, אנחנו

 ביחד(  )מדברים 

 

על    מר ניר ים: עכשיו  להצביע  זה  לא,  או  זמן  בזבוז  זה  אם  לברר  היחידה  הדרך 

התב"ר. אם הוא לא יעבור, אז נבזבז את הזמן או לא. אבל אם הוא כן יעבור, אז יתברר כבזבוז זמן  

שהוא   כפי  הזה,  התב"ר  את  לאשר  בעד  מי  ברשותכם.  להצבעה  מעלה  אני  אז  הדיון.  את  להמשיך 

 מתבקש. 

 

   -ביקשת הצעות נוספת  גב' רבקה בן ארי: 

 

דקה.    מר ניר ים: דקה,  הבנתי,  אז  אבל  ביקשתי.  נכון,  ביקשתי.  נכון,  חכי, 
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  -ביקשתי. אני ביקשתי, אני מודה

 

   -אחרי שהיא תציע   גב' מזל ערוסי:

 

   -דקה, ביקשתי   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

. כי הצעות נוספות, יכולות להיות הרבה. ואם והסבירו לי שזה לא נכון   מר ניר ים:

יציע,   יציע    56,000אחד  ואחד  מנסה   ₪57,000,  אני  רבקה,  שבבסיס,  להיות  יכול  אבל  אוקי,   .₪

להסביר. יכול להיות שבבסיס, רוב חברי המליאה חושבים שנכון כמו שזה. בוא נמצה את זה. ואם  

   -חושבים שלא נכון כמו שזה, נפתח את הדיון

 

מה   תמיר בוקובזה: מר  ונראה  קודם  שהייתה  ההצעה  על  נצביע  הפוך.  נעשה  בוא  אבל 

 חברי המליאה חושבים. 

 )מדברים ביחד(  

 

לא, הוא אומר לך. מה שהמועצה מול כל ההצעות האחרות. וכל אחד    גב' מזל ערוסי:

  -מאיתנו

 

  -אני מאשר. גמרנו, תראו, אני בסה"כ, בסה"כ מנסה    מר ניר ים:

 ים ביחד(  )מדבר

 

 התקדמנו.    מר ניר ים:

 

  10%מהגרעון שיש לנו מהקיצוץ. אנחנו מצביעים עכשיו על    10%זה    מר תמיר בוקובזה: 

 מהקיצוץ בתקציב.  
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 )מדברים ביחד(  

 

הצלחתם לבלבל אותי. הצלחתם אפילו להביך אותי. זה בסדר גמור.     מר ניר ים:

הזה. בבקשה. מי בעד  האם את רוצה להציע את ההצעה שלך? לא. אני   מעלה להצבעה את התב"ר 

 לאשר אותו כפי שהוא מתבקש, להרים את היד.  

 

 מה זה, כפי שהוא?     גב' מזל ערוסי:

 

 כפי שהוא מוצע. כמו שהוא מוצע. כמו שהוא מוצע.     מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 כן, כמו שהוא מוצע.     מר ניר ים:

 

 .  אנחנו בהצבעה   מר גדי ירקוני: 

 

 .  18מי בעד לאשר את התב"ר כמו שהוא כתוב פה כרגע, בדף מספר    מר ניר ים:

 

 . 11  מר מתן שטרית: 

 

 . מי נמנע? 11   מר ניר ים:

 

 אני.   גב' סילביה גרין: 

 

 . מי נגד?  1מי נמנע?    מר ניר ים:

 

 . 6  מר מתן שטרית: 
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 התב"ר אושר. תודה רבה, לילה טוב.   מר ניר ים:

 

 

  ___ _______________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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