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... יש איזושהי חובה שלנו בעניין שאילתות. ברוכים הבאים, אדוארד   מר ניר ים:

 ככה עלו, שני נושאים חוזרים ועולים.

ניגוד עניינים. מה שמצאנו לנכון לצרף לחומרים,   יועמ"ש, והעניין של  אז נושא אחד, זה הנושא של 

 לא מודה...  למעשה זאת הצהרה של חי בעניין הייצוג, שהוא

 

 מתחילים בשאילתות?     מר דודי אלון:

 

למעשה     מר ניר ים: זאת  אז  אחת.  דקה  אז  שלנו,  חובה  זו  מתקן,  אני  רגע, 

, שבו הצהיר גם בהסכם שהוא  2017-ההצהרה שלו. מעבר לזה, גם חזרתי להסכם שהוא חתם עליו ב

 . לא נותן שירותי ייעוץ משפטי

 

 בר להצהרה שלו, יש גם בדיקה אובייקטיבית של העניין? מע : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

נשלח     מר ניר ים: לפחות  למליאה,  שהוצג  שאמרנו  נייר  אותו  שלו,  לעניין  מעבר 

, שהתגלגל לאורך השנים. לטענתו, 2014אלינו בווטסאפ, זה הנייר הזה, שהוא מדבר על אירוע משנת  

נכון לעכשיו אני רק יכול להגיד, שאלה תשובותינו בעידודה של המועצה בזמנו. ככה הדברים עומדים. 

 כרגע. 

 

 זו התשובה של המועצה, או של חיימסון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 זו התשובה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא, זו התשובה שלנו.     מר ניר ים:
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 התשובה של חיימסון, היא התשובה שלכם?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 התשובה שלנו היא התשובה שלנו.    ר ניר ים:מ

 

 מה היא אומרת?    מר תמיר בוקובזה: 

 

היא אומרת שלא קיים ניגוד עניינים. ככל שאנחנו מכירים ובדקנו את     מר ניר ים:

 הנושא, הדבר הזה לא קיים.

אנחנו נחכה  עם זאת, הנושא הזה, אני כן יכול להגיד, נמצא על שולחנו של מנכ"ל משרד הפנים, ולכן  

 ונראה איך זה מתגלגל.  

 

 אתה יכול לפרט מה זה נמצא על שולחנו?     מר אמיר פלג:

 

 קיבל פניה.    מר ניר ים:

 

 מכם? מהנהגת...      מר אמיר פלג:

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 לא הבנתי.     מר אמיר פלג:

 

 מהציבור.    מר ניר ים:

 

 נית למועצה. נעשתה פנייה חיצו  מר תמיר בוקובזה: 
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 כן.    מר ניר ים:

 

 כאילו, אנחנו לא מכירים אותה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

מטפלים     מר ניר ים: הם  כרגע  הפנים,  למשרד  פניה  נעשתה  אז  נכון.  כן.  כן,  כן, 

 בזה, ובוא נראה מה יוליד יום. 

 

יעוץ משפטי  ואם, נגיד, תיאורטית, יהיה עוד מקרה מובהק של ייצוג וי  מר תמיר בוקובזה: 

, זה יספק? כי פעם קודמת אמרת לי, אם הוא ייצג בבית  2017, אלא אחרי  2017-לוועד מקומי, ולא מ

קיימים,   הנתונים  כי  להביא.  כדי  לחפור,  צריך  וכמה  ללכת,  צריך  כמה  עד  להבין  מנסה  אני  משפט. 

יהיה. אז אני יכול  או  והמידע קיים. וגם היום, או מלפני חצי שנה, עדיין התקבל מידע שאומר, ייצג,  

 לחפש את האסמכתאות לזה. זה קצת יותר מורכב. השאלה היא כמה צריך ללכת רחוק כדי להביא...  

 

אז תראה, אני לפחות, בגישתי, כל עוד אני מעורב בנושא הזה, מנסה    מר ניר ים:

מתר כשאני  לחשוב,  רוצה  אני  אומרת,  זאת  אינטרסים.  ונטול  ניטראלי  כביכול,  בנושא  להיות,  כז 

שהמועצה   משהו  על  להגן  כדי  המועצה  כוח  בא  למעשה,  לא,  שאני  לחשוב  רוצה  אני  הזה,  מהסוג 

ואותו   זה.  את  להציף  צריך  מבחינתי  נכון,  לא  פעלה  עשתה,  שהיא  שימצא  ככל  לא,  או  נכון  עשתה 

ביות.  הדבר, אני גם לא מגן על חיימסון. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום מנסה לשמור על אובייקטי

ואני בהחלט מזמין   יהיה מצוין.  ככל שנקבל חומרים,  זה  נותנים אסמכתא לטענות,  כשמה שנקרא, 

 אני מסביר את זה, זה לא... 

 

 מה המועצה בדקה לפני שהיא נתנה את התשובה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 אפשר לעשות דיון?      מר אמיר פלג:
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 אישור. האמת שאין לי... לא קיבלתי    מר דודי אלון:

 

 לא משנה.    מר ניר ים:

 

 אפשר...    מר דודי אלון:

 

 כן, אמיר?    מר ניר ים:

 

ב'    –א'    –אז ככה      מר אמיר פלג: עניינים.  התשובה של היועמ"ש   –אני אגיב לכמה 

היא כמובן תשובה גרועה מבחינתי, זו התשובה שלו. ואני אחלק את זה לשניים, יש לנו פה, קודם כל,  

נ והתחיל  בעצם  גיד את זה בעדינות, נתפס באמירת דברים שהוא הטעה, כמו שאתה בעצמך הודית 

 לתת לזה פה כל מיני תירוצים והסברים. זה בסדר, אני לא מקבל את זה.  

בנוסף, אחרי זה הוא כותב, שזה דווקא קצת מראה על איזה חוסר, כנראה אין לו טיעונים טובים, 

רי מליאה שמטילים דופי. כאילו, עם כל הכבוד, אף אחד לא הטיל מתחיל להגיד על חב  –והוא אומר  

דופי, העלו פה שאלות לגיטימיות לחלוטין, הביאו אותן עם מסמכים. עוד פעם, אתה אומר, אם יביאו  

זאת   נוספים.  מסמכים  הבאתי  יישובים,  מארבעה  מפורטים  מסמכים  הבאתי  אני  מסמכים,  לנו 

 דים מקומיים, זה חד משמעי. אומרת, זה שהוא מייצג או ייצג וע

  –עכשיו, אני לא מבין למה הנהגת המועצה, מדודי וגדי, ואתה כבא כוחם, לא עושים שתי פעולות. א'  

תיגשו אתם, אני לא   –שיבוא הנה כבוד חיימסון, ישב פה ויענה לכל השאלות בצורה הכי פתוחה. ב'  

 דון שנים.  יודע מי הגיש תלונה למשרד הפנים, וכמה זה יכול גם להי

שנזרקה   הבטחה  לא  זו  במליאה,  פה  הבטיח  המועצה  ראש  סגן  אגב,  לי,  שהבטיח  כמו  אתם,  קחו 

תאשר,   המליאה  תחליטו,  אתם  אמיתי,  אובייקטיבי,  מקצועי,  גורם  שיובא  פרטית.  שיחה  באיזו 

זה,   לבדוק את  אלינו, אדם מהתחום המשפטי, שיכול  ולא קשור  לחיימסון  תביאו אדם שלא קשור 

 תת תשובה חד משמעית האם יש פה ניגוד עניינים. ול



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 9 
 

היה   זה  שם  שלו,  ובבן  בתברואן  שעסק  המבקר  דו"ח  את  מזכיר  אני  עניינים,  ניגוד  פה  יש  אם  כי 

נפוטיזם. בסופו של דבר, אני אגיד לדודי, באמת באומץ, חשף את זה, ויחד נעשה מהלך, שבסופו של  

 דבר הפסיק את הדבר הזה. 

דבר, עם מסמכים מפורטים וברורים, שמעלים לכל הפחות את התהייה המאוד   גם  פה נחשף איזה

מאוד ברורה, שמשהו פה לא מסתדר. ומשהו פה יכול להיות בעייתי, כי הוא מייצג גם יישוב, וגם ועד 

שיטת  הכול  זה  וכו'.  וכו',  יישובים  בהרחבות  מתערבב  והכול  וכו',  וכו'  בניה,  חברת  וגם  מקומי, 

 , כשעוד היה קיים.1לזה פעם בערוץ השקשוקה קראו 

מסמכים   שהופרכו,  האשמות  סתם  לא  זה  עכשיו,  קורה.  מה  ולתמיד,  אחת  באמת,  נשמע  בואו  אז 

הועברו, היה זמן לענות. אני מבקש, פעם רביעית אני מבקש, ואני מבקש גם פעם חמישית אם צריך,  

 תנו לזה מענה אחד רציני ואמיתי, שנוכל להתקדם. תודה רבה. 

 

 שהמענה יהיה מהמועצה, ולא מחיימסון. זה לא הגיוני לשאול.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא מילה כנגד מילה כנגד מילה כנגד מילה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הגיעו שני ניירות השבוע במייל, מוועד עין הבשור ומוועד תלמי יוסף,     מר דודי אלון:

שחיימסון לא מייצג את הוועד המקומי. זאת אומרת, כרגע,  בעצם עם אמירה מאוד ברורה שהם לא,  

 אקטיבית... 

 

 למה זה לא מובא פה?      מר אמיר פלג:

 

 זה מה ש... אני לא יודע, זה הגיע במייל אתמול.     מר דודי אלון:

 

 מי לא מייצג?  חיימסון לא מייצג את הוועד המקומי.    גב' מזל ערוסי:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 10 
 

 מייצג את הוועד המקומי, חיימסון לא... חיימסון לא    מר ניר ים:

 

מהוועדים,     מר דודי אלון: מי  להבין  כרגע  מנסים  אנחנו  אקטיבית,  שבפעולה  אחרי 

 גם את התשובה שלהם...  

 

מה זה את התשובה שלהם? הוועד של עין הבשור, לצורך העניין, כתב     גב' דנה אדמון: 

וגשה השאילתא, הוא כתב שהוא לא מייצג. אז כמה חודשים אחורה, כתב שהוא מייצג. עכשיו כשה

 יש פה איזשהו עניין.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 צריך לפרק אותו.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון,    מר ניר ים:

 

 למה אתכם זה לא מטריד?   –אני שואלת    גב' דנה אדמון: 

 

 בדיוק.     מר אמיר פלג:

 

 ך? למה זה מטריד אותנו? אי    גב' דנה אדמון: 

 

 אותנו זה לא מטריד מסיבה נורא פשוטה.     מר ניר ים:

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 
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שאנחנו בטוחים, לפחות אני בטוח, אני לא... אני אדבר בשמי, ברמה     מר ניר ים:

 , 100%של 

 

 שמה?    גב' דנה אדמון: 

 

גוד שלא קיים ניבזה    –בשני דברים. אחד    100%אני בטוח ברמה של     מר ניר ים:

 אינטרסים. יכול להיות שאני טועה, אני לא... 

 

 לפי מה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 נו באמת, ניר, אתה לא מומחה משפטי, עם כל הכבוד.     מר אמיר פלג:

 

 אני לא מומחה.     מר ניר ים:

 

 אז אם בדקת, אז תשתף אותנו בבדיקה.     גב' דנה אדמון: 

 

קתי, אין פה עניין לניגוד אינטרסים, אוקיי?  אני אומר, ככל שאני בד   מר ניר ים:

 ולכן אני כל כך בטוח, מצד אחד. 

משרד   מנכ"ל  של  הפנים,  משרד  של  שולחנו  על  מונח  זה  לפחות,  כרגע  אומר,  שאני  כמו  שני,  מצד 

 הפנים, וכנראה שהוא ייקח את הדברים יותר ברצינות, 

 

 ,  לא יודעים מה הוא הגיש לו אנחנו לא יודעים מי פנה אליו, אנחנו    מר אמיר פלג:

 

 זה לא משנה.    מר ניר ים:
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 תפנו אתם כהנהגה. תפנו אתם כהנהגת המועצה ותבקשו...     מר אמיר פלג:

 

אנחנו עכשיו בקשר איתם. את כל החומרים שמתבקשים הם יקבלו,     מר ניר ים:

 ואותה בדיקה, כביכול מקצועית ואובייקטיבית, כנראה שתיערך. 

 

של    ניה אווקרט: מר חנ המכתב  עם  אחד  מחדל  לנו  היה  כבר  מחדלים.  לנו  היו  כבר 

הכשיר את כל הטעויות והמחדלים שהיו בוועדת בחינה של הגזבר, ושבסוף המועצה  חיימסון, שהוא  

חזרה בה, והוא נשאר להמשיך לעבוד, הכול רגיל. והוא עוד פעם מוציא לו מכתב על זה. איך אפשר  

 ?  לסמוך על מהכתב שלו

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

בנושא,   מר תמיר בוקובזה:  רביעית  או  שלישית  או  רביעית,  שאילתא  זו  ניר.  מזה,  יותר 

אלא   כזה,  מכתב  לא  כתב  חיימסון  אפילו  מהם  חלק  מחיימסון,  הייתה  התשובה  הקודמות  כשבכל 

.  21ילתא, מרץ  השא  20חיימסון, אוקיי? אם אני זוכר נכון ממרץ    –בשם עונה השאילתא היה רשום  

 והוא כתב שם תשובה מאוד ברורה ומפורטת, שהוא לא מייצג, ולא ייצג ועד מקומי.

זה לא נראה משהו שמריח לא   רגע, נכון, ייצגתי פעם.  –עכשיו התשובה הזאת לקחה צעד אחד ואומר  

אומר   טוב? הראשונה  בשאילתא  היית  בוא,  אח  –כאילו  בעניין  לא  אני  נגמר,  אחת,  פעם  ד.  ייצגתי 

בואו, כמה שתחפרו, אני אתן לכם תשובה רק על זה. אוקיי? אני אשים לכם מסך    –לבוא ולהגיד לנו  

 שחור, אוקיי?  

 

 לא, להיפך.    מר ניר ים:

 

לא, לא להיפך, זה בדיוק מה שהוא עושה. אם הוא היה קורא בצורה   מר תמיר בוקובזה: 

י לייצג, אני מחויב לא לייצג ולא ייצגתי מאז,  כן, בשאילתא הראשונה ייצגתי, סיימת  –שקופה ואומר  
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זה עניין אחד. זה שעכשיו הבאנו את המסמכים, אחרי שהתשובה שלכם לשאילתא הזאת הייתה של  

שאומרת   שורות  זאת    –ארבע  נקודה.  עניינים,  ניגוד  אין  יותר,  בזה  לעסוק  מתכוונים  לא  אנחנו 

 יאה. אוקיי? התשובה שגדי נתן לשאילתא, אוקיי? והוקראה פה במל

רגע, היה פעם אחת, היה אבל נגמר, ואם תגלו עוד בהמשך, אז נדבר על זה גם    –אז עכשיו פה לקבל  

זוכר,  אתה  כי  היחסים,  את  גם  להבין  מנסה  אני  להמשיך?  מה,  אז  פה.  שכתוב  מה  בערך  זה  כן. 

שלך. אני יכול מישהו שיקר, לא יודע מי. אוקיי? זה מילים  –במליאה הקודמת אמרת לי, אתה אמרת 

 להשמיע לך את זה בהקלטה, תראה, זה הכול בווידיאו. 

 

 אני בדרך כלל לא משתמש במילים האלה.     מר ניר ים:

 

אני לא יודע מי שיקר... אני  –אני יודע, אבל אמרת את המילים האלה   מר תמיר בוקובזה: 

מישהו שיקר, אני לא יודע   –שאלתי אותך מי שיקר, חיימסון שיקר לך? אתה שיקרת לנו? אמרת לי  

 מי, צריך לבדוק את זה. אז אם מישהו שיקר, צריך לבדוק את זה, ולא להסתפק בתשובה כזאת.  

 

אוקיי. אז הנושא בהחלט, בוא נקרא לזה, מטופל. יקבלו חומרים, גם     מר ניר ים:

   נתקדם.  עם זהאתם תתבקשו להזרים חומרים, ככל שאתם מכירים את הדברים. ובסדר. אז בואו 

 

 דודי, אתה הבטחת איזושהי בדיקה חיצונית.     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע,    מר ניר ים:

 

 זה טופל באיזשהו אופן? או שאנחנו משאירים את זה למשרד הפנים?     גב' דנה אדמון: 

 

 משרד הפנים זו בדיקה חיצונית.    מר דודי אלון:
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 משרד הפנים זה הגורם...     מר ניר ים:

 

 לא, זה לא מה שביקשנו.    מיר בוקובזה: מר ת

 

 לא משנה.    מר ניר ים:

 

הזה,    גב' דנה אדמון:  המצב  האם  המועצה.  ראש  סגן  בתור  אותך  שואלת  אני 

 הסיטואציה שפרוסה לפנינו, לא מטרידה אתכם, כהנהגת המועצה?  

די, ברור שחיימסון מייצג כי הדברים מאוד מאוד ברורים. יש, ברור לכולנו, לי ולניר ולך דודי, וגם לג

את הוועדים המקומיים. יש זהות ועדים בחלק גדול מהיישובים. רוב היישובים שדיברנו איתם, אמרו 

כן, כשיש לנו שאלות של ועד מקומי, חיימסון משיב    –בצורה הכי פשוטה, הכי גלויה ואינטואיטיבית  

ם בבתי המשפט, אבל לכל הפחות, הוא להם. הוא מייעץ לנו. אני לא יודעת אם הוא מייצג בכל המקרי

 מייעץ והוא נמצא ומצוי בכל הפרטים.

בנוסף לזה, אנחנו יודעים שיש חברת בנייה, שאני לא יודעת, אני לא מצויה בפרטים של מה שקורה  

לא   זה  שואלת,  אני  השאלה,  בה.  שותף  שהוא  מכירים  אנחנו  ביישובים.  הרחבות  עושה  אבל  שם, 

ניר אומר שהוא לא מוטרד, כי הוא בדק, אבל הוא לא   צים לבדוק את זה?מטריד אתכם? אתם לא רו

 רוצה לשתף אותנו מה נבדק ומה בדיוק התגלה בבדיקה.

אבל אני, בתור מי שאתם מייצגים אותי, לי חשוב שאתם תהיו מוטרדים מהסיפור הזה בדיוק כמוני.  

ני אוכל להיות רגועה כמוכם, זה  למה? תרגיעו אותי, שא  –ואם זה לא מטריד אתכם, אז אני שואלת  

 הכול.  

 

על פניו, הכי קל עכשיו בעום,    –שנייה. אני חושב ככה, אני אגיד ככה     מר דודי אלון:

לבדיקה   החלטה  הצעת  ונצא להביא  רוב,  לא  רוב,  לזה  יהיה  ידיים,  נרים  מי/מה/מו,  נחליט   ...

  לאיזושהי בדיקה חיצונית, כי זה מה שהמליאה מבקשת. אפשרי.
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 אוקיי, בוא נעשה את זה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יאללה.     מר אמיר פלג:

 

אני     מר דודי אלון: זה.  את  לבדוק  שלי  האמירה  את  הזנחתי  לא  רגע.  שנייה  שנייה. 

הנתונים מיישובים, כי זה בעצם לשמוע את היישובים, לא רק מה קיימתי שיחה גם עם חי השבוע, גם 

לי  שהוא אומר, אלא לשמוע א מייצג, לא מייצג. ככל שאחרים    –ת היישובים, שהם בעצם אומרים 

 שמייצגים.

כרגע, הגיעו שני מכתבים. ניר כרגע עדכן על הסיפור של משרד הפנים. אני חושב שבשלב הזה, בואו  

בודק,   הפנים  שמשרד  התשובות  את  לקבל  המליאה,  על  שמקובלים  זמנים  לוחות  שהם  איזה  נקבע 

 ת זה בזמן, נקבל את המכתבים משאר היישובים...  ניתן לזה, נתחום א

 

 אנחנו ניתן למשרד הפנים?    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו כן. אנחנו נגדיר לעצמנו כמה זמן אנחנו מוכנים כרגע להמתין.     מר דודי אלון:

 

די כבר, אנחנו רצים עם זה שנה. מבחינתי לא צריך לחכות. לא צריך      מר אמיר פלג:

 ה זה...  לחכות, שנ

 

דודי, המכתבים שקיבלתם מהיישובים, הם כתבו היישובים, במקרה,    מר תמיר בוקובזה: 

חיימסון לא מייצג. כי אם אף אחד לא מייצג את הוועד  –מי מייצג את הוועד המקומי? או שרק אמרו 

ב משפטי,  יעוץ  צריכים  הם  כי  מתקבל.  כן  שהייעוץ  להניח,  מסביר  יותר  יסוד  לי  יש  כל  המקומי, 

 ההרחבות שיש עכשיו, בכל המועצה, מישהו שם נותן ייעוץ משפטי.

זה אגודה, וזה    הנה,  –ואם אף יישוב לא כתב לך מי היועץ המשפטי של הוועד המקומי, ולא אמר לך  

ועד מקומי, כנראה שזו תשובה שקיבלו עליה תדרוך מצוין, אוקיי? ממי שרצה לתת את התדרוך הזה,  



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 16 
 

 יצגים... אנחנו לא מי –ולהגיד 

 

 אחד הדברים שנאמרו פה, זה שנלך ליישובים ולשאול אותם.    מר דודי אלון:

 

 כן, תשאל אותם מי כן מייצג, לא רק מי לא.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נעשה גם את השאלה הזאת.    מר דודי אלון:

 

 תראה לי יישוב אחד שיש לו שני עורכי דין.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חייבים לענות לך, דרך אגב.  הם לא    דובר:

 

זה ועד מקומי, חייבים לענות. ועוד איך שחייבים. אגודה זו רשות, גוף   מר תמיר בוקובזה: 

 פרטי. ראש המועצה? סגן ראש המועצה? בוודאי שחייבים. 

 

 טוב. לי יש בקשה...     מר ניר ים:

 

 למה שלא יענו? אם יש להם תשובה...   מר אריק דניאל: 

 

 חייבים, ועוד איך שיש.    בוקובזה:  מר תמיר

 

 לוועד מקומי יש חובה. ועד מקומי זו זרוע של המועצה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ופה קבור הכלב. זה כמו שאתה חייב להגיש להם את התקציב שלך.      מר אמיר פלג:
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 בדיוק.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 גיש למועצה. ועד מקומי אתה חייב לה    מר אמיר פלג:

 

צריכה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב היא  לדעת,  המועצה  זכות  עושה,  שהוא  דבר  כל  מקומי,  ועד 

 לדעת. 

 

לי בקשה לחברי המליאה. כל חומר שאתם רוצים שיעבור בערוץ    מר ניר ים: יש 

עוד השבוע,    –למשרד הפנים, כחלק מהבדיקה שלהם את הנושא, בבקשה   תעבירו אליי. אם אפשר 

כל טענה שאתם חושבים שהיא רלוונטית, כל  י שנוכל לרכז את הדברים. אין צנזורה, הכול פתוח,  כד

מסמך שנראה לכם שהוא לעניין, בבקשה תעבירו אליי. כמו שאני מקבל את זה, ככה אני מעביר את  

זה אליהם, עם עוד כמה חומרים מתוך המועצה, כל הנהלים שעשינו פה, ואני מציע שנתקדם בערוץ 

 זה. הוא הערוץ, לדעתי, הכי נכון במקרה הזה.  ה

 

 כולל להעביר גם את השאילתות שנשאלו, עם כל הפירוטים.    מר דודי אלון:

 

 זה אני מעביר, כי זה חלק מהפרוטוקולים.     מר ניר ים:

 

 אבל משרד הפנים פנה אליכם בבקשה לקבל חומרים? משרד הפנים?      מר אמיר פלג:

 

 כן, כן, כן. בהחלט.   כן,   מר ניר ים:

 

 מעניין.    מר אמיר פלג:

 

מהנהלת   : רוויטל דג'אווי בן יעקב בקשה  לבקש  רוצה  אני  מהמליאה,  לבקשה  בתמורה  אז 
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פונג    –המועצה   בפינג  ולא  אחת.  בתשובה  ותיסגר  אחת  בתשובה  תענה  שאילתא  שכל  אפשר,  אם 

אחת כמו שצריך, מסודר, ולגמור  לבדוק אותה פעם    –המשכי ותחנונים, ומשיכות ומריחות, שאלה  

 את זה. 

 

זה    מר אריק דניאל:  נהיה ממש מביך.  כבר  זה  רוויטל.  לדברים של  חייב להצטרף  אני 

פעם אחת זה עלה, צריך    –פעם רביעית או חמישית, או אני לא יודע כמה, ובאמת, די, דברים כאלה  

פונים פה,  שנעשה  הזה  התהליך  כל  ש...  מה  את  עושים  לא  פונים    לסגור.  תשובה,  מחזיר  הוא  לחי, 

 אליו, עוד פעם...  

 

אני לא מסכים.     מר ניר ים: אגיד למה  ואני  הזה אני לא מסכים,  דווקא במקרה 

וניתנות   זו, גם בעבר, לפחות אני מכיר, נשאלות שאילתות  ולא רק  זאת אומרת, נשאלות שאילתות 

 תשובות. 

לא משמעיות.  חד  מאוד  מאוד  תשובות  ניתנות  לא    אגב,  אולי  מי  מרוחות,  של  דעתם  פי  על  נבדקו 

משמעיות.  חד  תשובות  הן  שניתנות  התשובות  אבל  הכיוונים,  ומכל  העומק  ולכל  הסוף,  עד  ששאל 

ניגוד   אין  ולחיימסון  מקומיים,  ועדים  מייצג  לא  חיימסון  משמעית,  חד  תשובה  ניתנה  פה  למשל, 

 אינטרסים עם המועצה. אז התשובה היא מאוד חד משמעית. 

 

 אבל זו תשובה שלו, היא לא תשובה שלכם.    מר אריק דניאל: 

 

את     מר ניר ים: סוגרת  מבחינתנו  היא  משמעית,  חד  מאוד  היא  התשובה  דקה. 

השאילתא. עכשיו, יכול לבוא חבר מליאה ולא להסכים עם התשובה הזאת, וזה בסדר, וזה לגיטימי.  

את אותה תשובה, או תשובה דומה לזה, וגם    אז הוא יעלה את זה עוד פעם, יכול להיות שגם תהיה

 איתה אולי הוא לא יסכים.

תשובות   שניתנות  לזה  אחראי  להיות  יכול  אני  אומרת,  שלנו  זאת  היכולת  לגבי  וחלוטות.  סגורות 

שהוא   מה  לעשות  יכול  הוא  זה  ועם  במגרש,  אצלו  נשאל  כבר  זה  ככה,  אכן  שזה  השואל  את  לשכנע 
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גורם חיצוני, ללכת עם זה ללא יודע לאן, אוקיי? אז לכן אני אומר, גם  רוצה, לחזור ולשאול, לפנות ל

 זה לא לגמרי ככה,  

 

אתם  : רוויטל דג'אווי בן יעקב מה  אז  עובדה.  מתבקשת  דעה,  מתבקשת  לא  בשאילתות  אבל 

חושבים, או מה אנחנו חושבים, זה לא רלוונטי. רלוונטי מהן העובדות. אז צריך לבדוק, לא לכתוב  

ח אתם  המה  את  ולהגיש  אין,  או  יש  לבדוק  לגשת,  צריך  מאמינים.  אתם  ומה  את ושבים  להציג   ...

 העובדות כמו שהן.  

 

של     מר ניר ים: בעניין  פתוחה  שאילתא  נשארה  גם  הבא.  לנושא  רק  אחת,  דקה 

שמעון מארק, מי שזוכר, המועדון, הממ"מ באבשלום. זה נושא שכמו שהוא נשאל, וחזר ונשאל, כך  

 קר המועצה לבדיקה, כחלק...  הועבר למב

 

 זה פה? זה בדפים?     גב' דנה אדמון: 

 

מבקר     מר ניר ים: של  לבדיקה  עבר  מארק  שמעון  של  הנושא  פה.  בעל  מוסר  אני 

, אוקיי? הוא כבר נכנס  2022המועצה, הוא לוקח את זה, זה יהיה חלק בדו"ח מבקר המועצה לשנת  

 וב. ככל שהוא ימצא מה שהוא ימצא, מובן שזה...  לבדיקה הזאת, אני מקווה שנסיים אותה בקר

 

 הבנתי שהנושא חתום כבר.    גב' דנה אדמון: 

 

כבר     דובר: אולי  הקודם,  הנושא  עם  הדבר  אותו  זה  את  עושים  היינו  אם 

 היינו... 

 

 אולי.    מר ניר ים:
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לשאילתא,    מר דודי אלון: שנייה  חוזר  אני  במידע,  חברים,  ממשיך,  שאני  לפני 

מליאה   חברי  של  הסיפור  של  כאן,  שנאמר  ממשפט  להסתייג  רוצה  אני  כי  חיימסון,  של  לתשובה 

שמנסים להטיל דופי. אני רוצה שזה ירשם גם בפרוטוקול וגם בהקלטה, שזה משהו שהוא לא מקובל, 

וחברי המליאה רשאים, באמת, להגיד את דעתם, ושדברים יבחנו בצורה מקצועית, ולתשובה הזאת 

 ם. אני גם אמרתי את זה באופן אישי לחי. חשוב לי היה להגיד את זה.  אין מקו

 

 מידע.  .1

 

בהתאם למה שעלה פה בשבוע    כמה עדכונים קצרים ממני, וסדר יום.   מר דודי אלון:

העניין  חוץ.  תושב  אותו  של  מסודרת,  הלא  שם,  הבניה  של  הסיפור  עם  גרעין  מתחם  לגבי  שעבר, 

מטעם המדינה, שהיה אמון על הדבר הזה, כבר נכח שמה, ביצע דו"ח    בטיפול מתקדם, צוות אכיפה

 חקירה, דו"ח פעולה, ונאמר לי שזה יטופל בהקדם ובצורה יסודית. 

 

 זה אומר שמי ששם יוצא מהמקום?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בדיוק ככה.     מר דודי אלון:

 

 מי אמר את זה?      מר אמיר פלג:

 

ל   מר דודי אלון: זה יש  יחידת הפיקוח שאחראית על התחומים האלה,  זמנים.  וחות 

 מדינת ישראל במשרד האוצר. 

כל   את  ולשקם  לחזק  שם  רוצים  הם  הביטחון.  ומשרד  קק"ל  עם  פלדה  באנדרטת  סיור  לנו  היה 

שנספיק התשתיות הברזל, את כל המדרגות, את כל מה שהולך שם, יש תקציב מאוד גדול. לא בטוח  

הברזל... כ   מבחינת  אבל  פשוטים,  לא  סוף    500-מאוקראינה  עד  מושקעים  להיות  שהולכים   ₪ אלף 
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 שנה בחיזוק האנדרטה וסביבתה. 

 

 ... לא בסדר, הטופ אולי יכולים להיכנס שם.  רק   : אדוארד קוברסקימר 

 

את    מר דודי אלון: שם  יש  הרי  לזה.  גם  ויתייחסו  יתכן  המאגר,  של  לסיפור  שיכנסו 

    . המאגרשל  הבניין

 

 התקצוב ממשרד הביטחון.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

יש    מר דודי אלון: מקודם,  בווטסאפ  גם  לכם  העברתי  לחייל.  ההנצחה  יחידת  נכון, 

אנחנו   גדולה  מאוד  מאוד  היענות  לו  יש  מריצים,  כרגע  שאנחנו  ציבורית,  תחבורה  של    150סקר 

 תושבים, וזה חשוב שגם אתם תפיצו, כי... 

 

 להפיץ את זה?   פקטור: מר שמואל ס

 

טוב, נועם גל לא פה, אז אני לא מתייחס.   בוודאי, כן. שלחתי לכם...   מר דודי אלון:

 בדקנו שהוא מוביל, מתקדם מאוד יפה, כשהוא יבוא הוא ידבר.

סתם משהו בהכרת הטוב. השבוע היה פה צוות של ועדת פרס חינוך ארצי, שהסתובבה פה בקריית  

יה סיור מאוד מרגש, ובאמת היו גם דברים שהם טובים ויפים שקורים פה, שהיה החינוך ובתיכון. ה

ככה נחמד לראות אנשים מבחוץ, איך הם מסתכלים עלינו, עם כל המורכבות שיש כאן, אז משהו יפה 

 שהיה. 

 

 רגע, הכרת הטוב, תודה רבה על הסיור ביד מרדכי. היה מאוד מוצלח.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 הלאה, סדר יום. פרוטוקול.  המדריכה נהדרת.    ן:מר דודי אלו
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 11.4.22מיום  2022#4אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

מ   מר ניר ים: מאפריל,  פרוטוקול,  בעמוד  11.4-אישור  הערות,  11-3,  לו  שיש  מי   .

 זה הזמן. 

 

 ל. יש לי הערות על הפרוטוקול ששלחת, זה תמלול, זה לא פרוטוקו : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לי     מר ניר ים: הייתה  היום  עד  זה. תראו,  על  העיר  ברזילי  דני  וגם  נכון,  זה  יפה, 

על ביכורים, ועכשיו הדיון    הזכות לרשום שני פרוטוקולים כאלה, בנוסח הזה, אחד בסופו של הדיון

 על הביטחון.

הדברים כפי    עכשיו, יש בעיה לסכם פרוטוקול כזה, יש בעיה לתקצר אותו. לפעמים נכון להביא את

שהם כלשונם, ומי שמעניין אותו באמת, מה כל אחד אמר וזה, יכול לקרוא וזה מעניין. אבל סוג של 

כזה,   אני חושב שזה דיון  אינפורמטיבי,  דיון  בעיקר  והוא בהחלט  דבר, החלטה  בו, בסופו של  שאין 

 נכון. 

מישהו עולה  תמיד  כי  מאוד,  רע  הוא  כאלה  נושאים  בלתמצת  שלי  שאומר  הניסיון  מאחד  ויותר   ,– 

רגע, אני אמרתי ככה, למה זה לא רשום, או למה זה רשום הפוך ממה שהתכוונתי. אז אני חושב שזה 

 נכון. אבל אם אתם רוצים...

 

 תשתדל לא לחזור על זה יותר מדי.    מר דני ברזילי: 

 

 אני משתדל לא. אני אומר, זכיתי לעשות את זה פעמיים, ו...    מר ניר ים:

 

 אתה יושב ומקליד את זה?  : וויטל דג'אווי בן יעקבר
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עובד ככה:   מר ניר ים: זה  רונן,  יושב  רונן, לרוב רונן, ומקליט את    לא, לא,  יושב 

הישיבות המליאה מהמילה הראשונה שנאמרת, עד שאני אומר לנסוע בזהירות הביתה. והוא מצמיד  

ת השם של מי שאמר. אחר כך יושבת, או לכל משפט שנאמר, או לכל קריאת ביניים, הוא מצמיד א

יושב מישהו, לא יודע מי, עושה עבודת פרך של לשמוע מצד אחד, ולכתוב מהצד השני, וזה בסופו של  

 דבר מגיע כפרוטוקול כתוב. 

אגב, הפרוטוקול הכתוב הזה תמיד נשתל באתר, יחד עם כל החומרים של המליאה. אז במקרה הזה  

ומשהו עמודים. ברשותכם, ככה    50כיווצתי אותו, אחרת זה היה יוצא    לקחתי אותו כמו שהוא, קצת

 זה קרה. 

לפרוטוקול   הערות  היד.    4אז  את  שירים  בבקשה  הפרוטוקול?  את  לאשר  בעד  מי  לנו.  בעד,    17אין 

 נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין. תודה.  

 

 11.4.22  מיום 2022#4פרוטוקול מליאה  בעד( לאשר את 17: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 אפשר שאלה רק לדודי על סדר היום, לפני שמתחילים?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    מר ניר ים:

 

בסעיף הבריכה צוחר, ידון או יידחה, צפויה פתיחה ביוני של הבריכה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 כי אם כן, 

 

   ין בכלל.על סמך מה תפתח בריכה? עוד לא דנו בעני   גב' מזל ערוסי:
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אז אני אומרת, מתי מתכוונים לדון על זה? אם פתיחת הבריכה צפויה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 בחודש הקרוב? בחודש הבא. 

 

חשבתי שיהיו לי תשובות טובות אחרי איזושהי בדיקה שאנחנו עושים    מר דודי אלון:

משפטיי עניינים  כמה  לנו  יש  לי.  יהיו  לא  הזאת.  למליאה  והחוזה מקצועית  הקודם,  המפעיל  עם  ם, 

שהוא בעצם, באופן רשמי פג תוקפו בסוף מאי, אוקיי? ואז כדי להיכנס, לעשות בדיקה מקצועית של 

 מצב התשתיות בצורה יותר יסודית, מצריך מאיתנו... 

 

 ? 21סוף מאי    גב' מזל ערוסי:

 

 . שעשו... בכל מקרה, 22כן.    מר דודי אלון:

 

 ל דודי, אולי זה נותן לך את הזמן לגשת ליישובים ולייצר שיח? אב    מר אמיר פלג:

 

נייר     מר דודי אלון: גם  יש  היישובים,  עם  מה מפגש  כל  של  למליאה,  אספר  אני 

שעשינו... אנחנו בכל מקרה מעדיפים להביא את זה למליאה הבאה, אם וכאשר התנאים יבשילו ו...  

 זה עדיין יש אפשרות שזה יפתח, אבל, 

 

 אם איזה יישובים נפגשתם?   רונית בן רומנו:  גב'

 

 שלחנו מייל לכל היישובים, בכתב.    מר דודי אלון:

 

 אז בחודש הקרוב.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 . 30.5-כן, המליאה של ה   מר דודי אלון:
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דודי, זה לא מספיק. צריך לבוא ליישוב, יש שם שישה יישובים, שדה   מר איתן אהרון: 

 יא מהתמונה.  ניצן הוצ

 

 ומה להגיד להם?     מר דודי אלון:

 

יותר    מר איתן אהרון:  הרבה  תהיה  אתה  זה.  מה  ולשמוע  הוועדים  עם  איתם,  ולשבת 

 לך בשיחת טלפון, אבל...  חכם אחרי זה, מאשר מכתב שוואלה, בסדר, אני הגעתי

 

 למה זה צריך להיעשות?     גב' דנה אדמון: 

 

 א בסדר יום כרגע. דנה, זה ל   מר דודי אלון:

 

אותם    מר איתן אהרון:  ולשאול  ליישובים  בריכה?    –לבוא  שתהיה  מעוניינים    –אתם 

 צריך לשים כסף... 

 )מדברים ביחד(  

 

איתן, דנה, תעצרו את הדיון הזה, אני לא רוצה לדבר עליו כרגע, הוא     מר דודי אלון:

 מסודר. הלאה. לא בסדר היום. כשנגיע אליו, יש לי דיון 

 

 למה אמרת...?    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

 לפנות ליישוב לא במייל, זה לא...   מר איתן אהרון: 
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 חברים.    מר ניר ים:

 

 מייל ושלום...   מר איתן אהרון: 

 

 , שבו...  12חברים, ברשותכם, בואו נדלג לעמוד    מר ניר ים:

 

 שפעלה, בריכה לא פעלה, אנשים לא באו.  לא הייתה בריכה   גב' מזל ערוסי:

 

 אנשים לא באו, זה פיל לבן שעולה לנו מאות אלפי שקלים.     מר אמיר פלג:

 

חבר'ה, יש לנו המון עבודה על הדבר הזה, ויש מה להגיד בדיון, שיהיה     מר דודי אלון:

 נמתין עם זה עכשיו, תודה.  מסודר. דיון על זה 

 :2022#5סעיפים נדחים ממליאה  .4

 החלפה בין גזברים בוועדות המועצה .4.1

 

, שבו יקיים את רשימת הוועדות שבהן 12ברשותכם, בואו נדלג לעמוד    מר ניר ים:

הייתה משולבת כבי כגזברית המועצה, ומתבקש בצורה מסודרת להחליף אותה בעידו ליבנה, שכבר  

 התחיל את תפקידו. כבי, אגב, סיימה. 

 

 היא סיימה כבר? היא כבר לא גזברית המועצה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

  היא כבר לא גזברית המועצה.   מר ניר ים:
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 מהשבוע?    גב' דנה אדמון: 

 

לא     מר ניר ים: כבר  היא  שעבר  השבוע  מאמצע  למעשה,  שעבר  משבוע  כן.  כן, 

 גזברית המועצה, הגזבר הוא עידו. 

 

 מה היא עושה היום?    מר איתן אהרון: 

 

יוני,    ם:מר ניר י סוף  לקראת  אגב,  למועצה,  תחזור  היא  נחה.  קצת  עכשיו  היא 

 להשלים עוד איזה פרויקט או שניים שנשארו פתוחים. 

 

 אולי שתיקח את הבריכה.    מר איתן אהרון: 

 

יהיה  ו   מר ניר ים: לסיום העסקתה, מה שנקרא, הסיום הפורמאלי של העסקתה 

 .  30.6-בסוף יוני, ב

 

 מה, לא עושים לה מסיבה? מה עם מסיבת פרידה?    מנו: גב' רונית בן רו

 

 אז עכשיו עובדים על התכנון שלה.    מר ניר ים:

 

 אנחנו המוזמנים הראשונים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 עכשיו עובדים על התכנון שלה.    מר ניר ים:

 

   חבר'ה, יהיה פסטיבל...   מר דודי אלון:
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כל     מר ניר ים: תעיפו  הוועדות חבר'ה,  ברשימת  מבט  תעיפו  שלו,  בעיניים  אחד 

 שבהם מתבקש לשלב את עידו. תנו לי הערות אם...  

 

שהגזבר   מר איתן אהרון:  כמובן  אשכול.  לפיתוח  הכלכלית  החברה  עיני  את  צדה  כן. 

לא   למה  חסר.  שהוא  והבנתי  שם,  להיות  שצריך  מליאה  נציג  איזשהו  יש  גם  אבל  שם,  להיות  צריך 

 ?  ממלאים את זה

 

מליאה,     מר ניר ים: חבר  יהיה  לא  שזה  אגב,  נשתדל,  אנחנו  קורא.  קול  יצא  אז 

 אנחנו נשתדל שזו תהיה חברת מליאה, לשם שינוי.  

 

 אין בעיה.   מר איתן אהרון: 

 

 וגם מהטעם,    מר ניר ים:

 

 להשתדל...    גב' דנה אדמון: 

 

ינוי מין לאחד החברים. אז אנחנו נמצא אחת, ואם לא, אנחנו נעשה ש   מר ניר ים:

 ואנחנו גם לזה מחויבים.   ,גם רשות התאגידים מתעקשים לפעמים שיהיה ייצוג נשי בדירקטוריונים

 

 קיבלנו פניה רשמית לזה?     מר דודי אלון:

 

 לא. אנחנו מכירים...     מר ניר ים:

 

נש  מר איתן אהרון:  יש המון  הנשים.  בולטת במנהלות  ים, דווקא המועצה שלנו מאוד 

 אני לא בטוח שפה חייבים... 
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 לא חייבים, הוא שואף לזה.    גב' דנה אדמון: 

 

אז     מר ניר ים: בנמצא  יהיה  לא  אם  כמובן,  לזה.  לשאוף  צריך  אבל  חייבים,  לא 

 זה... אבל בקיצור, יצא קול קורא, למלא את מקומות של ראובן. 

 

 שאלה לגבי הוועדות,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 בכל הוועדות האלה היום, היא הייתה נציגה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 או שבוועדות שעכשיו יכנס אליהן גזבר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחד לאחד.    מר ניר ים:

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 איפה שהיא ישבה, שמה...    מר ניר ים:

 

 ת אחרות שכבי ישבה ולא מופיעות פה?  יש ועדו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    מר ניר ים:
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 זאת אומרת, זה בעצם מחליף מראה, אחד לאחד.    מר תמיר בוקובזה: 

 

את     מר ניר ים: נאשר  בואו  אז  נוספות?  הערות  לאחת.  אחד  לאחד.  אחד  לגמרי. 

בוועדות במקומה החלפתה, בואו נראה בזה בנק אחד של כל הוועדות, מי בעד לאשר את עידו כחבר  

 בעד.   18של כבי? 

 

 חסרה לך פה ועדה, ניר.    מר איתן אהרון: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 ועדת השלושה, לא?    מר איתן אהרון: 

 

 בעד... נמנעים אין.  18בסדר. אמרנו    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 נמנעים אין, מתנגדים אין.    מר ניר ים:

 

 גזברים בוועדות המועצהההחלפה בין העד( לאשר את ב 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ניר, מה עם ועדת השלושה? לא קיימת?   מר איתן אהרון: 

 

 ועדת השלושה,     מר ניר ים:
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 איפה היא נכנסת פה.    מר איתן אהרון: 

 

 זה מה שקורה אצלנו... לא. רכש זה רכש.     מר ניר ים:

 

 בקר.  ועדת השלושה, זה בדו"ח המ  מר איתן אהרון: 

 

 יש לזה שם אחר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ועדת התקשרויות.    מר איתן אהרון: 

 

נשמט,    מר ניר ים: זה  אולי  למה,  יודע  שלא  נגיד  בוא  אבל  התקשרויות...  ועדת 

 אולי מסיבה אחרת,  

 

 יופי, היא לא תוכל להתכנס עכשיו, זה לא רע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ת   מר ניר ים: היא  לא,  למינימום, לא,  פעילותה  את  צמצמה  היא  אמנם  תכנס. 

 כידוע, אבל עדיין יש לה מקום. אז ברשותכם, אני מוסיף את זה, מה שבטוח, את ועדת התקשרויות.  

 

יהיו   מר תמיר בוקובזה:  שלא  השלושה,  ועדת  בסוגריים  התקשרויות,  ועדת  תרשום 

 טעויות בעניין.  

 

 ועדת השלושה.  –בסוגריים    מר ניר ים:

 

 עכשיו צריך להצביע שוב, ניר.   מר תמיר בוקובזה: 
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 ממונה עמדת מידע לציבור  .4.2

 

   ת מידע לציבור.וממונה עמד –עכשיו מתקדמים    מר ניר ים:

 

 זה לא רכש?   מר איתן אהרון: 

 

 זה היה בדו"ח המבקר, הוא דיבר על זה...      מר אמיר פלג:

 

 זה לא ועדת רכש?    מר איתן אהרון: 

 

לא, יש ועדת רכש ויש ועדת השלושה. ועדת השלושה זה גזבר, מנכ"ל      אמיר פלג: מר

 ויועץ משפטי. 

 

זה     מר ניר ים: יעודי להעמדת מידע לציבור.  על מינוי ממונה  רגע  אנחנו מדברים 

, התקבלה פניה. עד היום, מי שעשה את התפקיד הזה, זה מנכ"ל המועצה. זה מוגדר, 13כאן בעמוד  

ידי   שיהיה  על  ייעודי,  ממונה  למנות  התבקשנו  דנה,  ולכן  רצוי,  ולא  חריג  כמצב  המשפטים  משרד 

אחראי על התחום הזה. בעיקר מדבר על חופש המידע, ועוד העמדת מידע לציבור, ככל שהרשות רוצה 

 באמת להיות שקופה, ואנחנו רוצים להיות שקופים. אנחנו מציעים את מתן.  

 

 כשיו ברצינות, היה צפוי שתגיד את זה.  אפשר, ע  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אפשר לקבל את רשימת התפקידים של מתן?    מר תמיר בוקובזה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 33 
 

 

 הוא יגיד אותם.     מר ניר ים:

 

כי היא כבר הולכת ומתארכת, ואני כבר חושש שזה הופך להיות לא    מר תמיר בוקובזה: 

 כאילו, בן אדם אחד...   יעיל, תפסת מרובה לא תפסת, כי אי אפשר.

 

 ביקשנו בהנהלה.     גב' דנה אדמון: 

 

שדורשים   מר תמיר בוקובזה:  מאוד,  מהותיים  תפקידים  לו  יש  יהיו,  לא  הדברים  ובסוף 

שאם לא מוסיפים לו  להפיל עליו. בטח    –התייחסות וריכוז, ולא יכול להיות שכל דבר שצריך לעשות  

 בשכר, אבל זה בינינו.  

 

 למרות שאת כל התפקידים שלו עד עכשיו הוא עושה מצוין.   ן רומנו: גב' רונית ב

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 חס ושלום, מילה רעה אין לי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה חשוב להגיד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

יגיע   מר תמיר בוקובזה:  שזה  עד  ולהעמיס,  ולהעמיס  להעמיס  אבל  נהדרת,  עבודה  עושה 

 לקריסה. 

 

 בסוף הוא יישבר.    ב' דנה אדמון: ג
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 לא, לא, בסדר. רק רציתי להוסיף שהוא באמת עובד מצוין.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני הייתי מבקש ממתן לסקור ככה,    מר ניר ים:

 

 לסקור את תפקידיו?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לסקור את תפקידיו הרבים באמת, זה נכון. ובבקשה.    מר ניר ים:

 

יומיומית.    מר מתן שטרית:  פעילות  מצריכים  באמת  לא  הם  האלה,  התפקידים  רוב 

 התפקיד הזה, לדוגמא, גם הוא חלק מאוד מאוד קטן מהיומיום. 

בסוף, הכול פה זה עניין של ניהול זמן ומשימות. אני חושב שאני יודע לעשות את זה די טוב, ולכן אני  

רד, אני ארים דגל, אני אסמן, ואני אגיד שזה יותר מדי. לא מוטרד מהתוספות. ברגע שאני אהיה מוט

 קידיי.אלה תפ –כי אני לא רוצה להיכשל בתפקידיי, לא תפקידי 

אני מוכן לכתוב, אני צריך לשבת על זה ולראות כל מה שאני עושה, ולהעלות את זה על דף, כי ככה  

מוד בו. זה לא משהו שמונע ממני בשלוף אולי זה יותר קשה, אבל יש עומס, אבל הוא לגמרי, אפשר לע

 לעשות את מה מהתפקידים בצורה לא מספיק טובה. 

 

בעניין התפקידים שאתה אומר שמבחינת ניהול הזמן הם... אין להם     גב' דנה אדמון: 

את  מוסרים  שבעצם  דברים  או  כנסים,  או  הכשרות,  להם  שיש  מניחה  אני  יומיומית,  הגדרה 

האלה.   התפקידים  של  מבחינתי  המקצועיות  זו  לשם?  להגיע  בשביל  פנוי  אתה  אם  היא  השאלה 

 השאלה ש... 

 

 עד היום נעדרתי מכנס אחד כי הייתי במילואים.    מר מתן שטרית: 

 

צריכה     גב' דנה אדמון:  לא  אני  להבין,  רוצה  רק  אני  הזה,  הדו"ח  את  צריכה  לא  אני 
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 לנהל את הזמן שלך, זה בטוח לא. 

 

 ה...  אז את יכול  מר מתן שטרית: 

 

השאלה היא האם אתה יכול להיות, בגלל שיש הרבה תפקידים, אני    גב' דנה אדמון: 

מניחה שגם יש כפילויות של דברים. האם אתה חושב שאתה תוכל להיות בכל ההכשרות המקצועיות  

נמסר   הידע  שרוב  ממשלתיים,  משרדים  מטעם  ממונים  הרבה  הם  כי  דורשים?  האלה  שהתפקידים 

 שרות האלה. בכנסים, או בהכ

 

ולא בכל דבר   מר מתן שטרית:  אז עד עכשיו שום תפקיד לא דרס אחר, לא בהכשרות 

 אחר. אם זה יקרה, אני אסמן. 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

אני אפנה שאלה עכשיו להנהלת המועצה. אתם מעמיסים עליו המון    מר תמיר בוקובזה: 

ם ידע נצבר, ומה קורה ביום שבן אדם כזה מחליט  תפקידים, שכמו שנאמר, דורשים הכשרות ודורשי

הכול  ביזור.  אין  כי  ביחד  איתו  נעלם  הארגוני  הידע  וכל  לגמרי,  לגיטימיות  מסיבות  עוזב?  שהוא 

נוצר חלל מאוד  ופתאום עכשיו  בן אדם אחד,  מרוכז, כל התפקידים הקטנים האלה, מרוכזים אצל 

 גדול, כי הכול נוח לשים על צוער, על... 

 

 אני מזכירה לך את רם.     מזל ערוסי: גב'

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

אני מזכירה לך את רם, איש המחשבים, אני מזכירה לך, הוא בטוח    גב' מזל ערוסי:
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 זוכר את זה בוקר צהריים וערב. 

 

 בדיוק,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זו פשוט הייתה דוגמא.     גב' מזל ערוסי:

 

צעיר, בסוף  מר תמיר בוקובזה:  בחור  גם  אבל  בכלל,  להשוות  בשביל  לא  ושלום,  חס   ,

זה   פשוט.  נעלם  נעלם.  הארגוני  הידע  וכל  פה,  עוזב  והוא  עיר,  ראש  להיות  רוצה  שהוא  מחר  יחליט 

הרבה   שיהיו  זה,  את  לבזר  צריך  רחוק.  לטווח  בונים  ככה  ולא  עליו,  הדעת  את  לתת  שצריך  משהו 

 עם כל התפקידים, ואז נכנסים לברוך. מאוד אנשים עם הרבה תפקידים, ולא אחד

 

צריכים    מר ניר ים: שאנחנו  חושב  אני  שני,  מצד  צודק.  אתה  אחד  מצד  תראה, 

את  שומרים  אנחנו  איך  של  בכיוון  אלא  אדם,  לוקח  תפקידים  כמה  של  לכיוון  לא  הדעת,  את  לתת 

שהוא לפחות, בכל  זאת אומרת, איך אנחנו בונים מערך ארגוני כזה    האינפורמציות בתוך המערכת.

 מה שקשור להיסטוריה ולתיעוד, הוא לא תלוי פרסונה, אוקיי? 

 

 לא היסטוריה ותיעוד, אלא ידע כיצד לבצע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

תהיה   מר תמיר בוקובזה:  היא  בסדר,  ההיסטוריה,  כי  הקריטי,  הידע  זה  אומרת,  זאת 

 ת הדברים מחר,  רשומה איפשהו. אבל איך לבצע א

 

 אבל מתחלפים הרבה אנשים.   גב' רבקה בן ארי: 
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נכון. אבל אם אחד מחזיק כל כך הרבה תפקידים, ברור שמתחלפים   מר תמיר בוקובזה: 

זה בסדר. להחליף אדם אחד עם עשרים    –הרבה אנשים, אז להחליף תפקיד אחד, זה בסדר. שניים  

 וד...  תפקידים, זו כבר משימה שיכולה להשפיע מא

 

תפקידים,    מר ניר ים: ריבוי  על  מדברים  לא  של...  בהקשר  גם  לא,  עדיין  אנחנו 

אנחנו מדברים... לא שאין לו מה לעשות, יש לו ברוך השם, אבל עדיין אנחנו מדברים על מצב, לדעתי 

זה   ברשות, באמת,  לציבור  מידע  נגיד, להעמדת  וכל מה שקשור,  לדעתו, סביר לחלוטין.  גם  לפחות, 

 תפקיד קטן. 

 

 יכול להיות שבמקרה הזה, יכול להיות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן. על זה מדובר כרגע. כן, אריק?    מר ניר ים:

 

אני, סליחה, רואה פה איזשהו ניגוד עניינים, אמיתי, בין התפקיד הזה    מר אריק דניאל: 

פרטיות. זאת אומרת, הרי תקנות   של פרסום מידע, הנגשת מידע, לבין התפקיד השני של תקנות הגנת

 הגנת פרטיות, מן הסתם, אני מניח שבהיבט הזה צריך לפקח על ההוא, שרוצה לפרסם את המידע.  

 

 לא, אז ההיפך.   מר דני ברזילי: 

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, זה...    מר אריק דניאל: 

 

 יכול להיות שכל הסיפור זו אפליקציה שהוא מוביל.     מר דודי אלון:

 

רצון   מר אריק דניאל:  של  תחום  איזשהו  מן  פה  שיש  זה  על  רגע  תחשבו  אבל  בסדר, 
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 לפרסם את המידע, שקיפות, ומהצד השני יש פיקוח של תקנות הגנת הפרטיות, ואז, 

 

 הוא יודע את החוקים, זה בסדר. זה מצוין.    גב' רבקה בן ארי: 

 

יושב כמנהל מחלקה בתוך אגף מנכ"   מר דודי אלון: ל. חלק מהכול הסיפור של  הוא 

חופש המידע, וחומרים, וניירת ותוצרים, יש גם היגיון בפוזיציה הספציפית הזאת, אני מדבר כרגע על 

 התפקיד הזה. השאלה המערכתית שאתה מציע,  

 

 אומר בנושא הזה.   נקודה למחשבה, אני  מר אריק דניאל: 

 

יד   מר דני ברזילי:  הוא  כי  ימנעו מראש,  הגיוני הבעיות האלה  לי  נשמע  זה  לא.  ע מה 

 לגמרי. 

 

 או שהוא יפרסם...    מר אריק דניאל: 

 

 הוא לא ידע מה הוא מפרסם?    מר דני ברזילי: 

 

בעד?   מר ניר ים: מי  הזה.  לתפקיד  מתן  את  לאשר  מציע  אני  חברים,   16  אוקיי, 

 בעד. נמנעים? אחד. מתנגדים? אפס. תודה.  

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לתפקיד    0נמנע,    1ד,  בע  16:  שטרית  מתן  של  מינויו  את  לאשר  נגד( 

 .ממונה עמדת מידע לציבור 

 

   ,15חבר'ה, עמוד    מר דודי אלון:
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 לא מדברים על הבריכה עכשיו?   מר אריק דניאל: 

 

 לא, לא. הבריכה לא. הבריכה נדבר עליה בפעם הבאה. הלאה.   מר דודי אלון:

 תב"ע למתחם הבשור  .4.3

 

כאן גם מצגת, טוב, אני אדבר על מתחם הבשור לרגע ברשותכם. יש     אלון: מר דודי

אתם יכולים להסתכל וגם בתוצרים וגם על המסך. בגדול, הרציונאל שלנו כרגע, אני אלך רגע אחורה,  

 תסתכלו שנייה.  

 )מדברים ביחד(  

 

מהאחריו   מר דודי אלון: חלק  במסגרת  בדברים,  סדר  של  מהרציונאל  כחלק  ת  ככה, 

להבין  פה, התחלנו  גם במאמר מוסגר, שדווקא הרציונאל שעשינו  אגיד  אני  על מתחם הבשור,  שלי 

את   שם  נעשה  שגם  האחרים  וכל  הבשורה  ומעלה  ביכורים  כמו  במועצה,  אחרים  שמתחמים 

התהליכים של הסדרה ואיזשהו מיפוי, כדי שבאמת ילמד לנהל יותר נכון את הנכסים של המועצה. 

מכירים, מי שמכיר את המבנה, מבנה איפה שהגילדה היום, ואיפה שמועדון מופת,  אתם    –אז ככה  

 כל המתחם הזה.  

סך הכול, המצב היום, עם כל השדרוגים שנכנסו בשנים האחרונות, בגדול כל המצב הוא לא מזהיר  

,  , הוא ישן, מבנים אולי אפילו חלקם יש שם סכנה בטיחותית. עשינו איזשהו מיפוימבחינת המבנים

 הרציונאל שלנו הוא, בעצם, לקחת את המקום הזה, 

 

 מה המצב הסטטוטורי של ה...?   מר רותם בוקסבאום: 

 

 זה בדיוק...    מר דודי אלון:
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 נגיע לזה?   מר רותם בוקסבאום: 

 

הוא,    מר דודי אלון: הרציונאל  כל  המטרה.  בדיוק  זו  המצגת.  של  המטרה  בדיוק  זו 

והאזור גדל, הצרכים של התושבים גם למקומות בילוי, גם למסחר,  בעצם, ככל שהמועצה מתפתחת  

 300גם למוקדי משיכה, אם אנחנו מדברים על תיירות בעתיד, וכל כך הרבה דברים שבעצם מדובר על 

 דונם שאפשר להשתמש בהם.

פחות או יותר, הנקודה האדומה כאן, רק כדי להסביר, זה המיקום שלו, זה מפת הנוף המועצתית, או  

מכירים   כולנו  באזור.  היום  שחסרים  דברים  יש  לזה.  שתקראו  איך  התיירות,  האטרקציות,  מפת 

 משרדים, מרכזי בילוי, אפילו מקומות לינה עם...  

 

 חסרים משרדים?     גב' דנה אדמון: 

 

כן, חסרים. את מסתכלת כרגע בצד של פלח ועניינים, צריך להסתכל    מר דודי אלון:

רחבה.   יותר  ברמה  האחרונה,  רגע  השנה  לאורך  מסודר  מאוד  מאוד  הסדרה  תהליך  איזשהו  עשינו 

 שכלל בעצם גם מיפוי של מי נמצא איפה,  

 

דודי, יש איזה צוות שעוסק? כאילו, איך זה עובד? מי אחראי למתחם     מר אמיר פלג:

 במועצה? 

 

שכביכול     מר דודי אלון: צוות  הקמנו  קהיבעקרון,  ממרכז  מהרווחה,  לתי,  מהחינוך, 

מהנדסה, שנפגש מעת לעת. אני מתכנן את זה, אני אלך שנייה צעד אחורה, ברמה של שעון מים עובר  

את זה, או שעון חשמל שלא היה נמצא בכל בניין, כיתה או מבנה כדי שאפשר יהיה להפריד ולנהל את  

 זה נכון. 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 41 
 

 הייתה פניה לציבור? למה הציבור רוצה שיהיה שם?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לא. הייתה פניה לבעלי מקצוע, שיעזרו לנו לחשוב ביחד, איך המקום    מר דודי אלון:

הזה יכול לענות על עירוב שימושים של כלל הצרכים, גם של החינוך, גם של הקהילה, גם של תרבות,  

היום   קיים  מה  להם  הראנו  במקום,  לסיורים  אותם  לקחנו  בעצם,  תיירות.  של  גם  אומנים,  של  גם 

ה השאיפות והרצונות במה שחסר באזור, והציגו לנו חמישה משרדים שונים. זה היה פה,  במקום, מ

לנו כל אחד את החזון שלו, את המצגות שלו, איך הוא בעצם רואה את המקום.   בחלל הזה, הציגו 

 לפיתוח שלו. 

 

 חמישה משרדי אדריכלים שבהתנדבות...     גב' דנה אדמון: 

 

את זה, כי זה היה קול קורא של חשיבה. יכול להיות    בהתנדבות עשו   מר דודי אלון:

גם לגמרי,  בעתיד.  להשתתף  יוכלו  וכאלה,  תב"ע  של  לשאלות  כשנתקדם  בעתיד,  מהם,  ...    שחלק 

 תושבים מקומיים שאכפת להם, אז זה חלק מהעניין. 

הסדרה  הופתענו, באמת, לטובה מהויז'ן שאנשים עשו. אני לא אחזור על הכול, עשינו מיפוי, עשינו  

 של כל המבנים מבחינת...  

 

 הכול כרגע מוסדר? מבחינת מה?    גב' דנה אדמון: 

 

מה שלא מוסדר, אז יכול להיות שהליך משפטי כזה או אחר. כאילו,     מר דודי אלון:

 אין משהו שהוא ואקום.  

 

 יש הליכים משפטיים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מכתבי   מר דודי אלון: הליכים,  כן.  כמה.  אתה  יש  זה...  אם  יודע  לא  אני  וכאלה,  ם 
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 עורך דין, זה נקרא כבר הליך? 

 

 לא, מכתב זה לא הליך.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש,    מר דודי אלון:

 

 מכתב זה...    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, אז יש כמה גם כאלה.    מר דודי אלון:

 

 כמה אחוז?    גב' דנה אדמון: 

 

רגע   מר דודי אלון: לב  מרכז שימו  יהיה  שהמרכז  מנחים.  קווים  על  עשינו...   ,

למעורבות חברתית קהילתית סביבתי, גם של ספורט, גם שמחבר בין השוכנים בתוכו ובין הקהילה. 

השלושה   מעון  את  שם,  השכן  במתחם  לנו  שיש  ותזכרו  תיירותי.  וגם  סביבתי  פיתוח  שיאפשר  גם 

   שבעצם הולך לקום.

 

 ים פצועים בשטח בצד השני.  ולא מפקיר  מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר דודי אלון:

 

 דודי, כמה עסקים יש שם?    גב' דנה אדמון: 

 

שם     מר דודי אלון: יש   ... בעצם  אנחנו  כרגע.  עסקים  מדי  יותר  שם  אין  נגיד,  בוא 

 דברים שכולם מכירים, תגידו לי וכדומה, וכל מיני דברים חברתיים. אבל אין שם איזה משהו חדש. 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 43 
 

כשיו אנחנו רוצים את אישור המליאה, בעצם, לצאת לתכנון של תב"ע, כי אתם מבינים, היום כל ע

חלום שרוצים להגשים, על כל מיזם שרוצים להקים, צריך סטטוטוריקה מאוד מסודרת, ומי כמוכם  

עושים   ובעצם  שבאים  הגורמים  וכל  והמנהל  אוכף,  האוצר  משרד  איך  לאחרונה,  קורה  מה  יודעים 

 א פשוטים, לפעמים שלא בצדק, לעסקים במרחב.חיים ל

א'   לייצר  ביותר,  החשוב  התפקיד  על  עונה  מועצה  של  התפקיד  חושב,  יצרו    –ואני  שבהם  מקומות 

ב'   תעסוקה,  גם    –מקומות  ביותר  אולי המשמעותי  צמיחה,  מנוע  שזה  קטנים,  עסקים  של  מקומות 

 לארנונה, אבל גם לפיתוח קהילתי. 

 

 איזה ייעוד הוא יהיה?    גב' רבקה בן ארי: 

 

אנחנו רוצים שהוא יהיה מעון שרב... עירוב שימושים, מסחר, תרבות,    מר דודי אלון:

 תיירות, 

 

 אפשר?   גב' רבקה בן ארי: 

 

   אפשר, בוודאי, כן.    מר דודי אלון:

 

 צריך לבחור בתב"ע...    : אדוארד קוברסקימר 

 

 עכשיו זה חינוך?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 עכשיו זה רק חינוך. חינוך ופעילות קהילתית, כמו מנהל קהילה.    דודי אלון:מר 

 

 אז כל מה שדיברת זה פעילות קהילתית?    גב' רבקה בן ארי: 
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רצינית,     מר דודי אלון: תב"ע  פה  צריך  מסחר,  זה  מסחר  תיירות,  פה  יש  לא.  נכון, 

 מסודרת, שגם תסתכל על הכול בצורה הוליסטית.  

 

הייעוד    בן ארי: גב' רבקה  שיודעים מה  לפני  על תב"ע,  היא אם אפשר להחליט  השאלה 

 של כל אחד מה...  

 

ומספיק    מר דודי אלון: רחבה,  ומספיק  גמישה,  מספיק  שהיא  תב"ע  עושים  אז 

 מותאמת, כדי שיהיה אפשר לייצר שם את כל מה שחולמים. 

לנ יזדמן  יותר מזה, התב"ע צריכה לאפשר שגם אם  יזם כזה או אחר, שיגיד  ואני אגיד    –ו איזשהו 

כמו   תיירותי,  ותרבות  פנאי  המתחם  את  הבא,  הסמינה  את  דוגמא,  אתן  אני  הזה  המקום  וואלה, 

שנפוץ היום בעולם, אחרי הקורונה, אז שיהיה לו גם אפשרות, שהוא יכול לבוא ולעשות את המיזם 

 הזה. 

 

עוש  גב' סילביה גרין:  אתה  התב"ע  גמישה?  תב"ע  זה  סיפור מה  כך  אחר  אותה,  ה 

 מההפטרה לשנות משהו שם. 

 

אז זה בדיוק העניין, גמישה שבעצם בפנים יהיו בה מספיק אפשרויות,    מר דודי אלון:

 זה אפשרי.  והיא תוכל... לכן, עוד פעם, אני לא אדריכל בעל מקצוע. ברגע שלוקחים איש מקצוע, 

 

 כלל, לוקח עד שיש תב"ע?  דודי, כמה זמן הליך כזה, בדרך    מר אמיר פלג:

 

גם     מר דודי אלון: וחצי. שנתיים מקסימום, תלוי  בקצב  יכול לקחת גם פחות משנה 

 שהם עובדים. 

 

 אפילו לא היתר בשנה וחצי.   גב' סילביה גרין: 
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 איך?    מר דודי אלון:

 

 אצלנו, בשביל לקבל היתר בניה, זה יותר משנה וחצי.   גב' סילביה גרין: 

 

עכשיו דודי, בהתייחס לשלב שבו נמצאים עכשיו, סטטוטוריקה ושינוי   : דג'אווי בן יעקב רוויטל

 תהליכים שבמקביל מקודמים. תב"ע. יש שקופית, אני חושבת, אחת או שתיים קדימה, 

 

 אלה.    מר דודי אלון:

 

 איך אלה מקודמים כשעוד אין הסדרה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ני אומר, יש דברים שאנחנו עדיין עושים את זה בתוך ה... בסוף,  אז א   מר דודי אלון:

זה כמו מתקן ספורט,   כמו אולם  מתחם סקייט פארק,  זה  אז  חינוך,  מן קריית  בגלל שזו  שבתב"ע, 

 ספורט ובריכה. יש דברים שהתב"ע מסדירה כבר היום. למשל, הסיפור של...  

 

 על זה, אין סיכוי.   לא לא לא. אם אתה תגבה תשלום  גב' רבקה בן ארי: 

 

 לא, לא. מה זאת אומרת תשלום?    מר דודי אלון:

 

 הסקייט פארק יהיה בתשלום?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 לא. זה כמו שעושים לקהילה עכשיו גן שעשועים נינג'ה, אני לא יודע.     מר דודי אלון:

 

 טוב, בסדר.   גב' רבקה בן ארי: 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 46 
 

 

שכתובי   מר דודי אלון: הדברים  ציבוריים,  כל  מוניציפאליים,  דברים  הם  פה,  ם 

 שבעצם יכולים גם בעבר, הוועדה החקלאית ישבה במתחם... 

 

 אז הכיוון שלהם לא תלוי בשלב הנוכחי.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 נכון, בדיוק.     מר דודי אלון:

 

לך     גב' מזל ערוסי: כשיש  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  מועדון  צריך  למה  דודי, 

יש להם את כל המענים לבעלי במקבי ליובלי, ושם  ל שם את כל המרחב הענק של החברה שנכנסת 

  צרכים מיוחדים?

 

אחרי     מר דודי אלון: בשבוע  פעמיים  היום  יש  שעלו,  הדברים  אחד  זה  כל,  קודם 

מגיעים   הם  למועצה,  מחוץ  שלהם  המסגרות  שמקיימים את  מיוחדים,  צרכים  עם  ילדים  הצהריים, 

וזה היום למועדו ן מופת, ומקבלים את אחת הכיתות שם של האומנות, ושם עושים איתם פעילות, 

 ממש משהו שגם נורא עוזר למשפחות ולהורים. 

ילדים שצריכים את המקום שלהם. יש גם    13או    12זה לא מתאים, זה גם לא מספיק מכבד, יש שם  

כ לכניסה. זה משהו שהרווחה,  נגישה, ממש קרוב  נשים  כיתה שהיא מתאימה,  אולי  רגע, מקדמים. 

הזה.   לעניין  תורם  איזשהו  מוגבלות כאן  בעלי  של  למעון  קשור  לא  זה  מאוד,  מכבד  שזה  חושב  אני 

המועצה,   של  שלנו  צעירים,  ילדים,  על  מדובר  פה  השלושה.  מעון  של  להיות  שהולך  בינונית  שכלית 

 .  שצריכים איזושהי מסגרת צהרון כזה אחר הצהריים, וזה משהו שהוא חשוב

פחות או יותר, מי שמכיר את המתחם, אני גם יכול שנייה להסביר, כאילו גם כולם מכירים את זה  

של  המבנה  זה  צוחר.  מרפאת  זאת  סליחה,  פה  צוחר,  מרפאת  זאת  הכדורגל,  מגרש  זה  פה  פה,  בעל 

שדה ניצן שם, של איפה שהיה פעם המתחם של שטראוס. זאת אומרת, החשיבות בתב"ע, מעבר למה 

פרתי כרגע על כל הפיתוח הכלכלי, והציבורי, זה שזה צוחר ג'. צוחר ג' בעצם נמצא בתוך התב"ע,  שסי
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ב' בתוך היישוב. זאת אומרת, בהסדרה של כל המתחם, אולי ימצאו  -וגם יש שם איזשהו נתק בין א' ל

ב הזה,  דרכים גם תחבורתיות וכאלה, גם לחבר את היישוב, ולייצר שם משהו גם נכון יותר לכל המרח

 ולהרוויח מזה גם עוד משהו.

עולה, שאנשים אומרים   פעמים  עוד משהו שהרבה  אגיד  אני  כל   –עכשיו  וצריך  צריך פארק באזור, 

ואפשר גם לפנטז, שילד מתלמי יואב או שדה ניצן, ירכב באופניים וילך    מיני דברים יותר מעניינים.

  לעמיעוז למטה. או לישע. וזה משהו שהוא   לאיזשהו פארק כזה נחמד, ויגיע ללא יודע, למבטחים או

 יכול... 

 

 יש תוכנית שהתקבלה כבר, מתוך כל ההצעות שהוגשו לכם?     יפעת:

 

לא, התוכניות שנעשו לנו הן בעצם רעיוניות. לקחנו חלק מהמקומות    מר דודי אלון:

חייב לעשות שם שאתם רואים כאן, זה בעצם מתוך המצגות שהכינו לנו. זה זיקק לנו את העניין ש

 תהליך תב"עי מוגדר, כדי שאחר כך יהיה אפשר לעשות את כל הרצונות.  

 

אופניים     מר אמיר פלג: שבילי  מתכננים  גם  אתם  שאמרת,  מה  לאור  אבל  דודי, 

גם  בעתיד  לחשוב  אפשר  אופניים?  שבילי  איזה  מתוכננים  האם  מעניין,  מאוד  משהו  העלית  באמת? 

 בסוף זו לא נסיעה כזאת.  שביל, אולי, לכיוון הפתחה.

 

אז היה במליאה, אני לא יודע אם אתה זוכר או אל, שדקלה אני חושב     מר דודי אלון:

עדכנה את זה, או גדי, שבעצם הוגש לקק"ל תוכנית סדורה של שבילי אופניים במועצה, חלקם שרת  

שביל אופניים לצידו.    ... מתכנןהתחבורה הנוכחית, גם כל תכנון של כביש חדש, היום, שנת"י עושה,  

והכול נגיד שזה כבר משהו שהכספים הגיעו,  יש כבר בטח רצון פה במועצה,  ... זאת אומרת, לגמרי 

 מאיפה לאיפה, אבל יש תעדוף. 

 

 מתוך... לא, אז אם עושים תוכנית, אז זה יכול להיות חלק     מר אמיר פלג:
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, נכון. ויש תוכנית, רצון לעשות  נכון, אבל זה משהו שהוא פנים אזורי   מר דודי אלון:

 מהפתחה לניר יצחק, מניר יצחק לצוחר, למועצה, מה... למועצה.  שבילי אופניים בכל המועצה, לחבר 

 

 מה קורה באזורים רעים ובארי, אנחנו כל הזמן אופסייד?   גב' רבקה בן ארי: 

 

אנ   מר דודי אלון: ולראות,  אותה  למצוא  צריך  הקיבוצים,  של  רשימה  זוכר  יש  לא  י 

 בעל פה. 

 

 אשמח שתבדוק.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 זהו.    מר דודי אלון:

 

 אתה על השטח של התכלת?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 דודי?    גב' דנה אדמון: 

 

 תחזיר בבקשה, אתה יכול לחזור רגע אחורה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

 כל השטח בתכלת, זה השטח שהולך לתב"ע?    ה אווקרט: מר חנני
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 דונם.  300כן,    מר דודי אלון:

 

אני מבין שזה כולל גם את האזור איפה שהמשטרה, תחנת המשטרה,    מר חנניה אווקרט: 

 נכון? 

 

 נכון, זה גם שטח מועצתי.     מר דודי אלון:

 

 גם שטח מועצתי.    מר חנניה אווקרט: 

 

כן. גם שמה, וגם איפה שהחורשה היום, מול המרפאה, זה גם שטח.     מר דודי אלון:

אמרו   כאילו  כולם  זה,  את  שראה  מי  וכל  שהיו,  האדריכלים  כל  זאת    –חבר'ה,  כאלה.  דברים  אין 

ההיתרים, עזוב את מה שקורה היום. פוטנציאל כזה של   אומרת, גם המרחב, גם הגודל, גם המבנים

 כלכלית, גם למרחב וגם בכלל.  –טוב עסקית  מתחם, זה יכול לעשות, באמת, גם

 

 דודי?    גב' דנה אדמון: 

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

קודם כל, כל הסדרה שהיא, אני מברכת עליה. מיפוי, עבודה יסודית,     גב' דנה אדמון: 

כל הכבוד. לי חסר קצת שיח על הצרכים שאנחנו מכירים שיש. זאת אומרת, דיברנו על החלומות של 

הציבור  כמה  יודעת  לא  אני  משרדים,  בנייני  שם  היו  כי  מהציבור?  עולים  צרכים  איזה  אדריכלים, 

 זקוק להם. 

 

וכדומה,    מר דודי אלון: ניהול של קומות  בנייני משרדים של איזשהו  זה לא בהכרח 

ז כן,  אבל כן היה לצורך העניין, שאנחנו עכשיו עושים את כל הסיפור של החקלאות, ויוצרים פה... א
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ל מקום שבאים, יכולות לבוא גם חברות בינלאומיות, וגם משקיעים שיכולים, או  חסר איזה האב, ש

חברות שנמצאות או רוצות לפתח. להיות קרוב גם לחקלאות, וגם עם איזשהו מרחב עסקי שיש בו גם  

 אולי קצת פנאי, וגם... 

 

כים שעולים? לא רק...  אז באיזה אופן בתהליך הזה הגדרתם את הצר   גב' דנה אדמון: 

 זאת אומרת, אני מבינה את ה... 

 

 הוא אמר שלא פנו לציבור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא,    מר דודי אלון:

 

 לא הייתה פניה לציבור, לבקש מה הרעיונות שיש, מה חסר לנו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

הת   מר דודי אלון: של  מהתהליך  חלק  אוקיי,  תב"ע.  שתהיה  אחרי  יהיה יפה.  ב"ע, 

 תהליך גם של שיתוף ציבור, על האזור בכלל.  

 

 זה לא צריך לבוא לפני התב"ע? כדי לתכנן את התב"ע בהתאם?   מר תמיר בוקובזה: 

 

בדיוק    מר דודי אלון: זה  הזה.  התהליך  את  בתב"ע,  שעושים  מה  בדיוק  זה  כי  לא. 

...  התהליך. זה התהליך, יש פה כמה אפיונים שהתייחסנו, גם מענה ר גילאי לקהלים השונים. גם  ב 

 שיתחבר לדי אנ איי המועצתי, שיתופי פעולה רחבים.פעילות, גם 

לצורך העניין, אחד מהאדריכלים, זה הסיפור של איך הפסטיבל של אינדינגב, לצורך העניין, מתחבר  

ד לכם למתחם ולאומנים, ואיך... זאת אומרת, יש המון אירועים במרחב שיכולים להתחבר. אני אגי

הגענו...? כשעשינו סיור במשרד התיירות, על כל יותר מזה, בסיור שעשינו למשרד התיירות, הרי איך  

המתחמים במצגת הזאת, שנייה, את המפה הזאת, זאת מפה שהכנו בזמנו לסיור שעשינו עם החברה  
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היינו בדרום לפיתוח... של משרד התיירות. ובאנו לצהריים בגילדה. עשינו סיור במתחם הפסטיבלים,  

 המועצה, היינו בכל מיני מקומות. 

 

 איפה זה באמת עומד התהליך מולם?    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אבל תסיים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה נושא אחר, זה לא קשור כרגע לשיחה.     מר דודי אלון:

 

 לא כי... אם יש איזשהו תהליך.    גב' דנה אדמון: 

 

עוד  ה   מר דודי אלון: פלח  יש  נכון  הרחבה,  בתפיסה  בסוף  תקשיבו,  לכול.  קשור  כול 

גדולים,   עוגנים  נייצר  לא  אם  אבל  עסק?  שלו  הבית  מאחורי  לעשות  יכול  אחד  כל  ואז  מעט, 

מאחורי   משהו  לעשות  קטן  יזם  לאותו  כלכלי  יהיה  לא  אנשים,  מספיק  לכאן  שימשכו  משמעותיים, 

לנצל   זה  את העוגנים הגדולים האלה, אם זה הפסטיבלים חוצה  הבית. זאת אומרת, התפקיד שלנו 

 גבולות של אינדינגב, בגבולות, אם זה מתחם כזה שיודע לייצר מגוון רחב של... 

 

אני מצפה, כשאנחנו הולכים לאשר עכשיו סכום כסף כזה גדול בשביל     גב' דנה אדמון: 

ם לייצר. איזה מרחב אנחנו על מה אנחנו הולכי  –תב"ע, אז אני מצפה לראות את התמונה המלאה  

הכלכלה  את  שיניעו  כדי  עכשיו,  שאמרת  משפט  עכשיו,  שאמרת  מה  בדיוק  במועצה,  לייצר  הולכים 

 המקומית. בגלל זה אני שואלת אותך על התהליך מול, איך קוראים להם? חלי? 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

סת את הדבר הזה,  כי חסרה לי התמונה הרחבה של איך המועצה תופ   גב' דנה אדמון: 
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 איך אנחנו מניעים, בגדול, את הגלגלים. 

 

אפשר לקיים על זה דיון אחר, אבל בסוף מדובר פה על פרויקט, אני    מר דודי אלון:

אקטין את העניין, על אזור מאוד מוגדר, עם צורך מאוד ספציפי, אוקיי? שיש בו  עכשיו  שנייה  בכוונה  

סדר אותו ולהביא אותו לעשור הבא. בסוף זה חלק מתפיסה היום כבר איזשהו מרקם חיים, וצריך ל

 איפה התפיסה? אני רגע שנייה בכוונה ממקד את זה חזרה למטה ואומר...   –כוללת. את שואלת 

 

אבל בואו תביאו לנו תפיסה כוללת, לפעם הבאה שנדון במשהו. זאת     מר אמיר פלג:

 ה כוללת. אומרת, אם יש איזה כיוון כזה, או אם אכן יש תפיס 

 

 אז אני אומר,     מר דודי אלון:

 

 לא כרגע, אני אומר, אולי לעשות על זה דיון.      מר אמיר פלג:

 

 זה בדיוק כמו ש...     גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני אומר,     מר דודי אלון:

 

 זה בדיוק כמו ש...     גב' דנה אדמון: 

 

אולי   מר דודי אלון: מהמקום,  בא  זה  דנה.  רגע  גבוהות    שנייה  במילים  השתמשתי 

מדי. כשציירתי את זה פה, זה בעצם הסיפור התיירותי הפוטנציאלי, אוקיי? אז זה יש לנו את דרכי 

הנוף, יש לנו את דרך השדות, יש לנו את דרום המועצה, את כל מה שקורה שם במדרשה, ואת הפלח  

לה יכול  הבשור  מתחם  איך  בעצם  הראנו  ואת...  היישובים.  כל  יהיה  שלאורך  שבעצם  כזה,  עוגן  יות 

אבן שואבת, ויאפשר פיתוח אחר כך. מרחבי. אז זה לא, זה אולי סוג של אבן ראשונה משמעותית, 
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 שתעצר, וגם תענה על צרכים שחסרים היום במרחב הזה. 

 

דודי, אני רוצה משפט. נראה לי שלפעמים מנסים לרתום את העגלה     מר דני ברזילי: 

להגדיר את המתחם.   –שצריך תב"ע, ב'    –ה שאנחנו צריכים להחליט פה, א'  לפני הסוסים. למעשה, מ

ע, משרד אדריכלים, אני עברתי תהליך כזה  כל היתר זה תהליכים שהם כבר חלק מהעבודה של התב"

בקיבוצים במשך ארבע שנים. יש משרד אדריכלות שיזכה במכרז, הוא צריך להוביל את כל התהליך 

 ת יהיו, איזה דרכים יהיו וכו', וכו'. הזה, כולל איזה פונקציו

 

 נכון.    מר דודי אלון:

 

 אנחנו צריכים היום לאשר את העיקרון.     מר דני ברזילי: 

 

 לאשר תקציב, לתת אור ירוק לצאת לדרך.     מר דודי אלון:

 

 אם זה חשוב, אז נאשר את זה. כל היתר, זה שלבים יותר מאוחרים.     מר דני ברזילי: 

 

 תודה דני.    אלון:מר דודי 

 

באמת במה אנחנו דנים? אם   –דני, אתה צודק, דבר ראשון. דבר שני    מר רותם בוקסבאום: 

 דנים באישור התב"ע, אני חושב שיש קונצנזוס שכולם בעד לאשר תב"ע.  

 

 לא אישור תב"ע.    מר אריק דניאל: 

 

 לא אישור תב"ע,    מר רותם בוקסבאום: 
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 קציב.  אישור ת   גב' דנה אדמון: 

 

 אישור תקציב להכנת תב"ע.   מר אריק דניאל: 

 

 אני יכול גם לאשר לך את התב"ע הזאת, מה זה משנה? אני אישרתי.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 אין תב"ע.   מר אריק דניאל: 

 

 אני אישרתי, מה אתה לא מקבל את האישור שלי?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 עוד שנתיים.   מר אריק דניאל: 

 

 בסדר, אז ייקח שנתיים.    תם בוקסבאום: מר רו

 

 מעולה.    מר דודי אלון:

 

אבל לגופו של עניין, כשאתה מדבר על תקציב, אז בו צריך לדון יותר    מר רותם בוקסבאום: 

 לעומק. 

 

 הנה, זה כתוב.     מר דודי אלון:

 

צת יותר אלף ₪, מאיפה זה ימומן, זה נושא ק  700-מאיפה זה הגיע ל  מר רותם בוקסבאום: 

 בוער מלדון או לא לדון.  

 

בואו רגע נראה, נראה רגע לגבי התהליך. לפחות מה יבוצע כאן. תראו,    מר ניר ים:
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  700או    600בואו, שיהיה ברור. אנחנו כרגע לא מאשרים תקציב של  אנחנו כרגע לא מאשרים תקציב.  

מבינים את הקונספט, ואנחנו אלף ₪ כמו שכתוב כאן, כדי לבנות את התב"ע  הזאת, אוקיי? אנחנו  

נותנים אור ירוק לדבר הזה, זה יגיע בצורה מסודרת, בתקציב פעולות של השנה, או של השנה הבאה,  

 או בתב"ר כזה או אחר, בסדר? אנחנו לא יכולים כרגע לאשר את התקציב, ומחר דודי ייתן...  

 

 ?  אלף ₪ 700אז כרגע אנחנו לא מאשרים הוצאה של     מר אמיר פלג:

 

של     מר ניר ים: הזה,  לשולחן  תב"ר  כשיגיע  הקונספט,  את  מאשרים  אנחנו 

 המליאה, 

 

 למה שאני אאשר את זה ולא את בית הספר, זה נראה לך יותר חשוב?     גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, רגע, בואו מסודר, כל אחד זורק, שנייה.    מר רותם בוקסבאום: 

 

של     מר ניר ים: לשולחן  התב"ר  שהתקיים  כשיגיע  תיזכר  המליאה  אז  המליאה, 

 דיון, ואמרנו שיש לנו...  

 

לא על התקציב. לא התקיים פה דיון על התקציב, התקיים על תב"ע     גב' מזל ערוסי:

 או לא תב"ע. 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 לא על תקציב.    גב' מזל ערוסי:

 

 אנחנו לא מאשרים תקציב.    מר ניר ים:
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 ם אני צריכה עכשיו לחשוב על תקציב, אז יש דברים אחרים בקנה.  א   גב' מזל ערוסי:

 

 אנחנו לא מאשרים תקציב.    מר ניר ים:

 

 שאנחנו צריכים לחשוב מה עדיף על מה.     גב' מזל ערוסי:

 

ואת    מר דודי אלון: הזה,  הפרויקט  את  לקדם  שרוצים  מחליטים  אנחנו  אם  מזל, 

מן הסתם יש לזה נגזרת של צורך תקציבי, לקחת משרד המתחם הזה, ואת כל מה שמשתמע ממנו,  

להגיד   אפשר  אי  התב"ע.  את  שעושה  רציני,  רוצה    –אדריכלים  לא  אני  אבל  הפרויקט,  לי  מתאים 

 לתקצב אותו.

 

 לא, לא, זה לא נכון. שנייה, מותר להגיד,    מר תמיר בוקובזה: 

 

כז   מר ניר ים: הוא  הרעיון  אוקיי?  הסדר,  לגבי  רגע  לי  גם  תנו  אנחנו  תראו,  ה, 

באיזשהו מקום, עם הזמן גם נענים לבקשתה של המליאה. זאת אומרת, בין היתר, אל תבואו לנו... 

אלף ₪, על תב"ע למתחם הבשור, על    700בקשה של המליאה, אל תבואו לנו עם תב"ר, עם סכום של  

נו מקדימים, באמת,  משהו שלא שמענו, על משהו שלא ראינו, על משהו שלא דיברנו, אוקיי? אז אנח

 ...  את העניין הזה, 

 

 אבל זה לא מה שכתוב במצגת.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 זו הכוונה, זה הרעיון.     מר ניר ים:

 

 ניר,   מר רותם בוקסבאום: 
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ולהגיד     מר ניר ים: לבוא  המליאה  עכשיו  אותנו    –יכולה  מעניין  לא  זה  תקשיבו, 

ולהגיד  בכלל, בבקשה להוריד את זה מסדר היום יכולה המליאה לבוא  נוריד בשמחה.  זה ראוי,    –. 

לא   תקציב  או  תב"ר,  יהיה  הבא  השלב  הבא.  לשלב  מתקדמים  אנחנו  נתקדם.  בואו  ראוי,  זה  דקה, 

משנה מה, וזה יבוא שוב לאישור. לכן, אנחנו כרגע לא נרים יד על הכסף. אנחנו נרים יד על הרעיון.  

 זו, עם השלבים האלה. אז זה הדיון הראשון. עכשיו, בואו נלך, נזרום עם הדרך ה

 

 אתה סותר את מה שדודי אמר.    גב' מזל ערוסי:

 

הדיון    מר ניר ים: הראשון,  הדיון  יהיה  זה  אחד.  אף  אסתור  לא  אני  דקה,  רגע, 

הבא יהיה דיון על כסף, הדיון הבא אחריו, יהיה כנראה מכרז ומישהו שזוכה. ואז יבוא הנה אדריכל  

נחמד, ויהיה כן נכון, לפני שהוא מתחיל את העבודה, להושיב אותו מול המליאה, לשאול אותו איך  

 ן, לקבל קצת תובנות, ולצאת לעבודה. אתם רואים את העניי

 

 שאלה.   מר אריק דניאל: 

 

שבעצם     מר דודי אלון: כזה,  היה  שלנו  הסיכום  ניר?  אוקיי  אדייק,  רק  אני  בסדר, 

עשינו את העבודה הראשונית, כן אנחנו נביא להחלטת מליאה, אחרי שנאשר היום עקרונית שרוצים  

דרת לאחת המליאות הבאות, כדי, כתוב בצורה מאוד  לקדם את הדבר הזה, נביא תב"ר בצורה מסו

ואפשר   –ברורה   יותר,  עולה קצת  להיות שתב"ע  יכול  לדרך עם תכנון. הרי  על מנת להתחיל לצאת 

להשיג גם מקורות חיצוניים של משרד השיכון, ועוד... כדי להניע את התהליך הזה. זה מה שסיכמנו 

 ה, אריק. בעבודה הפנימית במועצה, וניצמד לזה. בבקש

 

כן, אני רוצה קצת לדבר ברמה העקרונית על הנושא. אנחנו ישבנו פה   מר אריק דניאל: 

 במליאה הקודמת, הציגו בפנינו עבודה מאוד מאוד מקיפה על צמיחת האוכלוסייה, 
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 זה לגמרי מתחבר.     מר דודי אלון:

 

כיתות    X-אלה וכיתות כ  X-ובתי הספר שנידרש כבר עוד עשר שנים ל  מר אריק דניאל: 

ההגדלה  כל  את  להכיל  יוכל  לא  כבר  החינוך,  קריית  של  היום  שהמתחם  הסתם,  מן  וברור,  כאלה, 

 הזאת, כבר בעוד עשר שנים.

אז אם אנחנו עכשיו, את המתחם הזה, מתחילים לעבוד עליו עם תבע שייקח את השנתיים שלו, ואני 

ת עצמנו, כי אנחנו כנראה, עוד כמה שנים  לא יודע כמה זמן, אנחנו קצת באיזשהו מקום מסנדלים א

על בתי הספר שצריך להקים, בגלל   ויתחיל לדבר  ישב פה במליאה,  נשב, לא אני, אולי מישהו אחר 

 גדילת האוכלוסייה. ואז נתחיל לחפש את המקום הזה, ו... 

 

 דונם, ומגן יסכימו...   50יבקשו ממגן עוד    מר דני ברזילי: 

 

הזאת בקיצו  מר אריק דניאל:  העבודה  כל  להבין,  כדי  לדבר,  רגע  רוצה  אני  זה  על  ר, 

עוד   יקרה  ומה  כרגע,  יודע,    Xנעשית  לא  או  לטובת בתי ספר.  הזה  צריך את המתחם  שנים, כשאני 

 מתחם אחר, אין לי מושג.  

 

 לדבר על התמונה הרחבה.  זאת הסיבה שאני מבקשת    גב' דנה אדמון: 

 

 רותם רצה.   מר דודי אלון:

 

בשנת    ותם בוקסבאום: מר ר הזו שהוכנה, בטח  שוב, התוכנית  רק    21אני  לפי  לפני,  לא  אם 

אלף ₪.    700... תכנון, ואישור מנהל התקצוב של  אנחנו כאן לצורך    –מה שכתוב במצגת, ונאמר שוב  

זאת אומרת, ואני חוזר שוב למה שאתה אומר, ואז תצטרך גם לענות לאריק... שזה לא נכון שאנחנו  
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רים קונספט, כי לאשר קונספט, אני חושב שאין ויכוח. כולם בעד. כולם בעד לקחת מתחם רק מאש

שעומד כרגע נטוש, ושלא מייצר הכנסות, ושלא מייצר שום תועלת סביבתית, ולהגדיר אותו מחדש,  

 כדי שיוכל לתת פוטנציאל כמעט לכל דבר אפשרי, התב"ע פה בטח תהיה מאוד רחבה.

מאו  תקציב  נדרש  כן  משמעותי,  אבל  שולל  ד  לא  אתה  הכנה.  איזושהי  עשיתם  לזה  שגם  בטוח  ואני 

אם יבוא תב"ר. זה לא אם יבוא תב"ר, עכשיו בעוד שלוש שנים אז לא נעשה כלום. יש כבר    –ואומר  

דברים בקנה, סביר להניח. זאת אומרת, שאנחנו הולכים לאשר פרויקט שיש לו איזושהי היתכנות, 

המספ נזרקים  היו  לא  בצורה  אחרת  לזה  ולהתייחס  השולחן,  על  זה  את  עדיף לשים  אז  האלה.  רים 

 'אם יגיע'.  –כזאת. לא להגיד 

 

הסתם,     מר דודי אלון: מן  בעצם,  שאנחנו  דייקנו  אנחנו  יגיע.  לא  יגיע  הכסף...  לא, 

... בצורה מסודרת, כמו שרגילים להביא לכאן  מקרנות מועצה, ולכן גם יגיעו הקרנות, יגיע במסגרת

רוצה אני להשקיע. זה    –ישור תקציב. אבל כל הרציונאל היה, באמת, לקבל אור ירוק שאני אומר  לא

ברור לנו שיש איזו עלות של מתכננים, ואחר כך מביאים בצורה מסודרת, למליאה הבאה, או אחת  

 אחריה את העניין התבעי, בצורה סדורה.  

 

שלא מגיע הפירוט של מה מצב  אבל מה שקורה בתב"רים בדרך כלל,    מר תמיר בוקובזה: 

 קרנות המועצה,  

 

 בדיוק.     מר אמיר פלג:

 

של   מר תמיר בוקובזה:  לא  הקודמת,  במליאה  כמו  רשימה,  מגיעה  הכלכלי.  המצב  מה 

מיליון ₪. ואז זה    2הביטחון, אחת לפניה, שאני לא זוכר אפילו באיזה עניין, שנשאל שם בשורה, ועוד  

מיליון, בדרך    2ועוד    2.5זוכר, ניר. כי זה אפילו לא בר אישור. אישרנו  ירד גם מסדר היום, אם אתה  

 אגב שהיו רשומים.  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 60 
 

 ולכן אמרתי שזה יגיע עם פירוט מסודר.     מר דודי אלון:

 

רגע, שנייה, אין בעיה. אז זה אומר שעכשיו אנחנו, אין בעיה להתקדם    מר תמיר בוקובזה: 

מצוינ  –ולהגיד   תוכנית  נהדר,  נשמע  רעיונית,  זה  לתוכנית  מעבר  דבר  שום  מאשרים  לא  אנחנו  ת. 

לא מתאים, אין מספיק כסף. אני אפילו לא    –אוקיי? לא מאשרים כסף. יכול להיות שאחר כך נגיד  

חצי  פה,  מיליון  שני  פעם  כל  אנחנו  המועצה?  בקרנות  כסף  יש  המועצה.  בקרנות  יש  כסף  כמה  יודע 

לאף אחד פה אין מושג, למיטב ידיעתי. אז אם רוצים לאשר מיליון שם, הכול בסדר. אין לנו מושג,  

כספים, להביא את הדו"חות כמו שצריך, להבין מה קורה בקרנות, מה ההוצאות הצפויות לנו בעתיד, 

קידום,  כן  גם  בשביל  שלהם,  מהתקציב  חלק  כבר  שאישרנו  מקדם,  המועצה  שראש  פרויקטים  יש 

  ה הדברים עומדים.התחלה של להניע תהליך. אין לנו מושג איפ

 

על   מר אריק דניאל:  לדבר  שמתחילים  לפני  ברשותכם,  דודי,  שנייה,  רגע  אבל  בואו, 

 כסף, בואו נדבר קודם כל על העיקרון, על כל הקונספט. אחרי זה נדבר על התב"רים, על הכסף,  

 

 זה אומר שאנחנו מדברים רק על הקונספט, זה מה שאני אומר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ספר,    אריק דניאל: מר  בתי  בנושא  שאלה  לאוויר  העליתי  אני  עכשיו.  נפתח  בואו  אז 

 בואו נדבר. 

 

משהו    מר רותם בוקסבאום:  שזה  תב"ע  מתכננים  שאם  השאלה,  לגבי  לך  לענות  יכול  אני 

 לטווח מאוד ארוך, אז מתייחסים גם לצמיחה דמוגרפית בתוך התב"ע,  

 

 עשתה, מתייחסים אליה,  לוקחים את העובדה שנ   מר דודי אלון:

 

 שבתוך תכנון התב"ע יראו... כן.   מר רותם בוקסבאום: 
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דונם מוותרים    300זה לגמרי חלק מהשיקולים. זה לא אומר שמתוך     מר דודי אלון:

הצמיחה   על  גם  שמסתכלים  המקצוע  אנשי  בדיוק  שזה  להיות,  יכול  בתב"ע.  חינוך  מבני  על 

 כמו שהציגו לנו. הדמוגרפית, גם על החלוקה לשלוש, 

יכול  רק עכשיו למסחר. לא, היא לצרכי קהילה.  כתוב גם בפירוט, שהתב"ע היא לא אמורה להיות 

 להיות שקהילה, כמו שאתה אומר, זה גם מבני חינוך, זה גם פנאי. 

 

 חשבתי שבנינו קריית חינוך כדי למלא את כל הצרכים.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 נכון.    גב' מזל ערוסי:

 

זה נכון. אני בכוונה לא עונה על זה, כי יכול להיות שאסטרטגית    –א'     ר דודי אלון:מ

רק  זה  חדשים,  ספר  בתי  לבנות  שצריך  ואיפה  בקריה,  רק  יהיו  הם  הספר  שבתי  שבתכנון  לך  יגידו 

ב מתוכנן,  ולא  המגזרי.  העניין  בגלל  בית    20-בחלוציות,  לחדד  או  ספר,  בית  לבנות  הקרובות,  שנים 

 מתחם צוחר.  ספר ב

 

 תן לי, ואחר כך תסיים אתה את התשובות שלך.    גב' מזל ערוסי:

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

שישבנו    גב' מזל ערוסי: העובדה  לאור  במיוחד  אמר.  שאריק  במה  תומכת  מאוד  אני 

כאן אתמול, ועדת חינוך, עם אנשים שדיברו על הקמה של בית ספר חדש באזור, עם תפיסה חינוכית  

 אחרת, שונה, מאוד חיובית, ואתה תמכת בזה בעצמך. אז זה דבר אחד.  

 

 ודיברנו שזה יהיה בקמפוס, עם החקלאות, עם ההסעות,    מר דודי אלון:
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לזה     גב' מזל ערוסי: גם  יהיה.  זה  איפה  על  דיברנו  לא  יהיה,  זה  איפה  יודעת  לא  אני 

איזו כאן  שהייתה  חושבת  אני  עכשיו,  תקציב.  לתת  התב"ע,  תצטרך  את  שלאשר  מפני  הטעיה,  שהי 

לא, אישרנו את התב"ע,   –משמע לאשר את התקציב. כי אם אישרנו תב"ע, אי אפשר אחר כך להגיד  

 אבל עכשיו אנחנו לא נאשר את התקציב לתכנון.  

אתה מבין שיש כאן חוסר היגיון. ואני שואלת, מבחינת סדר קדימויות, האם באמת הנושא של בית  

ר, לא חשוב, אני לא רוצה להגיד יותר, אבל לפחות באותה מידה של להשקיע עכשיו  ספר חדש באזו

 אלף לתכנון של תב"ע. אני לא יודעת,   700

 

 אני אענה לך,     מר דודי אלון:

 

 הילדים שלנו...     גב' מזל ערוסי:

 

ללכת     מר דודי אלון: לאן  להם  שאין  היום  ילדים  יש  חינוך,  לך.  אענה  אני  מזל, 

 .. יש פערים אדירים, והוא.

 

 זאת אמירה כל כך לא...     גב' מזל ערוסי:

 

 מזל,    מר דודי אלון:

 

 תסלח לי.    גב' מזל ערוסי:

 

 מזל, את באה...     מר דודי אלון:

 

 להגיד שהיום יש לילדים לאן ללכת, אז יש גם היום,     גב' מזל ערוסי:
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 לא, אין.    מר דודי אלון:

 

 יש.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, אין.    מר דודי אלון:

 

 יש. יש מרכז תרבות, ויש בכל מקום,    גב' מזל ערוסי:

 

 אין, את טועה.     מר דודי אלון:

 

 אז זה לא נכון שאין.     גב' מזל ערוסי:

 

 אין היום מרכז ש...     מר דודי אלון:

 

אז על מה אתה    .בוא אני אגיד לך כמה דברים יש שלא מאוישים בכלל   גב' מזל ערוסי:

 מדבר? 

 

יכולה להגיד שאפשר     מר דודי אלון: אין היום במועצה שום מקום, אוקיי? שבו את 

לקיים בו, בצורה סדורה, אני בכוונה בורר את המילים שלי, אוקיי? בתי קפה, מתחמי בילוי, גלריות,  

א שמעלים  תעסוקה,  מקורות  שמהווים  דברים  לינה,  מקומות  אטרקציות,  הנכסים  תיירות,  ערך  ת 

טלפונים, חנות  אוקיי?  ולגור,  להיקלט  לבוא  והרצון  נורא   והפוטנציאל,  נורא  לכם  שנראים  דברים 

אלף    20אולי לא חשובים או קטנים, כי זה לא חינוך, אבל באזור כמו שלנו, שמתפתח עם עוד מעט  

 תושבים, 
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 בלי. דיברנו על זה לפני שאישרתם את מעון השלושה ביו    גב' מזל ערוסי:

 

 חייב,    מר דודי אלון:

 

 אז באמת, תתחילו לעשות שיקולי דעת.    גב' מזל ערוסי:

 

 אז אני לא מסכים איתך.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי, בסדר.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא מסכים איתך, אני רואה הכול רחב או מספיק...    מר דודי אלון:

 

 תראו לנו,    גב' דנה אדמון: 

 

 הנה, חבר'ה גם אפשר להגיד שלא רוצים, זה גם בסדר.    ודי אלון:מר ד

 

 לא, זה לא העניין.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני, בואו נסיים רק את ה...    מר דודי אלון:

 

אני,    גב' דנה אדמון:  מציעים,  אנחנו  רוצים.  שלא  להגיד  אפשר  האלה,  האמירות 

 הבקשה היא פה,  

 

 מהשטח, זה נולד מצורך. זה נולד    מר דודי אלון:
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 להיות חלק מהחדש...     גב' דנה אדמון: 

 

 גם ... נולד מהצורך. שכבר קורם עור וגידים.     גב' מזל ערוסי:

 

אוקיי.   מר דודי אלון: מבחינה   בסדר.  כרגע  זה  על  הצבעה  נקיים  אנחנו  מקרה,  בכל 

   עקרונית, אוקיי? 

 

 .. דודי, אם אפשר רק להגיד.     מר אמיר פלג:

 

לאחר מכן אנחנו נביא את התקציב בצורה סדורה, ואם תרצו נקיים     מר דודי אלון:

 דיון נוסף, ובהתאם לזה נחליט. 

 

אני רוצה רק לחזור על מה שאמר תמיר ואחרים, זה חשוב מאוד. לפני     מר אמיר פלג:

לאה של התב"רים, מעל שנתיים אלי אהרון ביקש, וממש בכל דיון על כסף מתב"רים שתובא תמונה מ

מפורטת, מאזן של הקרנות. והתחושה היא שזה לא קורה תמיד, אני מבקש ממש שזה יחזור להיות. 

 משהו ממש נוהל קבוע וברור. 

 

מקובל, ויושב פה עידו, הגזבר החדש, הוא בתהליך שלו כרגע,  זה    –א'     מר דודי אלון:

כנס עם כלי ניהול כמו שהוא בעצם רוצה.  של ההחלפה, יבצע לא מעט פעולות, כיאה למישהו חדש שנ

 חלק מזה, זה באמת המעקב הזה של הקרנות. גם למליאה יגיע דיון מסודר על נושא כספים, קרנות,  

 

 הכוונה היא בכל פעם שיוצא כסף מהקרנות, לראות מה מצב הקרנות.      מר אמיר פלג:

 

 הרון.  אריק הוא הראשון שאמר את זה, לפני אלי א   מר דודי אלון:
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 כן, נכון.     מר אמיר פלג:

 

 וזה נופל על אוזניים פתוחות וטובות.    מר דודי אלון:

 

של     מר ניר ים: הנושא  עם  להתקדם  ירוק  אור  מתן  על  מצביעים  אנחנו  אוקיי, 

 תב"ע מתחם הבשור. מי בעד האישור העקרוני?  

 

 ש כסף, או שאין.  למה לא להביא את האישור בצמוד לכסף? או שי    מר אמיר פלג:

 

...תראו, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים,  אני אומר עוד פעם, זה לא ש   מר ניר ים:

לצורך העניין, כל אחד במקומו אפילו, במשפחה הפרטית שלי, אני מאוד רוצה, אבל מה לעשות, אני 

 השנה לא יכול לממש את זה. אולי בשנה הבאה, ואולי בכלל לא. קורה בחיים.  

 

אז אתה אומר, אנחנו עכשיו מצביעים בזה שאנחנו בעד שיהיה לנו תא     ה אדמון: גב' דנ

 .  2023-משפחתי, ב

 

נראה    מר ניר ים: גם  נראה את הכסף, אנחנו  בעד. במימוש, אנחנו  ברעיון אנחנו 

המקור  אם  הכספיים,  המקורות  מה  נראה  גם  אנחנו  האפשרות,  את  נראה  גם  אנחנו  הקרנות,  את 

וני, אם המקור הכספי הוא פנימי, גם זה שיקול. גם זה שיקול שיעמוד מול העיניים הכספי הוא חיצ

 שלנו, כשיבוא להחליט אם כן מוציאים את הכסף או לא.

עכשיו, אנחנו משתדלים באמת, משתדלים באמת את כל הפרויקטים הגדולים, להביא מקדמית. אם  

דיברנו עליהם עקרונית, לפני שהבאנו את  תיזכרו, דיברנו על שדה התעופה של רותם שמה בגבולות,  

 הכסף. 

לפני  עוד בתוך תהליכים  הוועדה, שכרגע  והקמת  לפני שהבאנו את הכסף,  עקרונית,  דיה  על  דיברנו 

  שדיברנו על הכסף. אני חושב, לפחות, שזה נכון, מדבר קודם כל על העקרונות, לראות מה...
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 צביע? זה נהדר, אבל למה צריך לה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה צריך להצביע אם אין תקציב?     מר אמיר פלג:

 

צריכים   מר תמיר בוקובזה:  אנחנו  למה  רק  מקסים.  מצוין,  עכשיו,  עד  שקרה  מה  כל 

 להצביע, מה יש להצביע פה? 

 

אנחנו מצביעים על זה שאנחנו מאשרים להתקדם. שמליאת המועצה,     מר ניר ים:

 י? רואה את הרעיון הזה חיובי, אוקי

 

 מה זה אומר להתקדם? מה אתה עושה מחר?     גב' דנה אדמון: 

 

ללכת לעשות עבודה, ולהביא את המקור התקציבי לדיון להתקדם זה     מר דודי אלון:

 מסודר, 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

  –אוקיי, זה המקור, זה מה ש... יכול להיות שתגיד    –והמליאה תגיד     מר דודי אלון:

 חבר'ה, לא מתאים.  –ול להיות שתגיד כן, תמשיכו. יכ

 

לך     גב' דנה אדמון:  שנגיד  רוצה  עבודה?  –אתה  לעשות  ₪    700לאתר   תלך  אלף 

 מהתקציב? 

 

פר   מר דודי אלון: העניין  לצורך  מביא  הייתי  אם  עכשיו  עליו  כבר  מסתכלים  ויקט, 
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מאיפה, אנחנו לא רוצים    אנחנו לא רוצים דבר כזה, אל תלך בכלל להביא לנו אפילו  –כולם, אז היה  

 דבר כזה אצלנו במועצה. אז אתה בכלל לא מתקדם שלב. אנחנו בשלב שכאילו רוצים, 

 

 אבל זה לא דורש החלטה, אין שום בעיה, לא דורש החלטה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כן או לא, לדעת אם להתקדם כדי שדודי ידע אם   –זה דורש אור ירוק     מר ניר ים:

 ת הזמן שלו, או שלעשות משהו אחר בזמן הזה. לבזבז על זה א

 

המועצה,    מר עידו ליבנה:  מקרנות  שנביא  כסף  שנייה.  אחת,  נקודה  רק  אבהיר  אני 

נביא אותו בצורה מסודרת, שם את זה בצד. אבל עצם האמירה של המליאה פה גם אומרת, לצורך 

י המועצה, שאם היום פונה, הם  העניין דודי, שהוא מי שמוביל את זה, אני לא כרגע מחבר את עובד

השולחן   על  להם  להניח  יכול  והוא  מתחם,  לקדם  רוצים  שהם  בהצעה  באים  גם    –היום  רוצה  אני 

  –מי שמך לקדם את התב"ע? מי רצה את התב"ע? הוא אומר    –לקדם תב"ע. ואז הם שואלים אותו  

 שמעו חבר'ה, יש המועצה, זה בסדר העדיפויות שלה. 

בסוף הם שואלים אותנו מה המליאה החליטה, ואם אנחנו רוצים לקדם את  תזכרו שהגופים האלה  

 התב"ע שהם נותנים כסף. ואז נוכל לבוא. 

אם זה מקרנות, משרד השיכון, רמ"י וכיוצא באלה. אבל יש חשיבות שבסוף לא נלך, לא משנה, אני  

כסף. בטח לנושא מהותי, נגמר, הנה, נתנו לי    –, והוא יגיד לכם  1,2,3גם כגזבר אגיד לגוף אני רוצה  

על   איתכם  מדבר  לא  אבל    20אני  אחרת.  או  כך  במועצה  לתקן  שצריך  משהו  לטובת  בפיס,   ₪ אלף 

תשמע, תכתוב פניה לרמ"י, כי יש להם אפשרות לתת   –נושא מהותי, לדעתי לפחות, כשאומרים לי גם 

מכים בו, אוקיי? שנוכל  כסף, אנחנו רוצים לדעת שהמליאה תומכת בו. אם לא, שיגידו נושא אחר שתו 

 לחפש את הכסף. 

אלף ₪. זה כן נושא מהותי, בסוף אם רמ"י יתנו לזה, הם לא    50אלף ₪,    100אוקיי? זה לא נושא של  

יתנו למשהו אחר. צריכים להבין את זה. גם אם זה לא מקרנות מועצה. אני, זו לפחות עמדתי, לפחות 

אדע שאני  שקלים,  אלפי  מאות  של  כבדים  רוצים   בנושאים  שאתם  שלכם  בספקטרום  בכלל  שזה 
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 לקדם. 

 

 למה לא אמרת את זה בהתחלה?    מר ניר ים:

 

 בדיוק. ולמה רשום פה מקרנות המועצה? תגידו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, חנניה.    מר ניר ים:

 

 כי כרגע אין לך מקור אחר. אתה לא יכול להגיד...     מר דודי אלון:

 

אזור  אנ  מר חנניה אווקרט:  אנחנו  בפריפריה.  שאנחנו  המליאה,  לחברי  להגיד  רוצה  י 

צעיר, חדש, מתפתח וצומח. וחייבים לטפל במקביל בהרבה מאוד תחומים ביחד. אף אחד הוא לא על 

 חשבון השני.

וגם תקציבים שמגיעים, אי אפשר להשתמש בהם לנושאים אחרים. תקציבים ייעודיים, צבועים. וזה  

ל יש  ובמה  לא מצב שאנחנו,  עדיפויות,  לעשות סדרי  צריכים  ואנחנו  מיליון ₪,  שני  עכשיו בקופה  נו 

 הכי חשוב להשקיע אותם. 

 

 אני לא דיברתי על הקופה, דיברתי על גופי ממשל.    מר עידו ליבנה: 

 

 אני פונה כרגע לחברי המליאה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

שאנ  מר חנניה אווקרט:  אומר  זה ואני  אם  אפשרי.  תחום  בכל  ולפתח  לפעול  חייבים  חנו 

בחינוך, אם זה בתרבות, אם זה בתעסוקה, אם זה בדור ההמשך, אם זה בקשישים, אם זה בתשתיות  
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של הכבישים, ובתקשורת והכול ביחד, כי אנחנו אזור צעיר, אנחנו חייבים להגביר את הקצב. אנחנו  

 נתקדם. לא יכולים לעשות את זה בצעדי צב. אחרת לא

אני מציע שנאשר את התב"ע הזו, וכשיגיע הנושא של הצבעה על התקציב, ותהיה לנו בעיה של שיקול  

 דעת, כסף אין מספיק מקום, מה עדיף קודם לעשות, אז נחליט. 

 

להמשך     מר ניר ים: ירוק  אור  על  מצביעים  אנחנו  האלה,  הדברים  ברוח  אוקיי. 

בעד. מכיוון שאלה כל האנשים, אז אין גם    18מי בעד?    התקדמות, בנושא של תב"ע מתחם הבשור. 

 נמנעים, וגם לא יכולים להיות מתנגדים. תודה.  

 

 יציאה להליך תב"ע למתחם הבשור.בעד( לאשר  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

ולמרות    גב' דנה אדמון:  דעתו,  את  אומר  אחד  שכל  אפקטיבי,  דיון  למיצוי  דוגמא  זו 

בהתחלה הביעו התנגדות, בסופו של דבר, אחרי ששמעו את כל החברים שכמעט מחצית מהאנשים  

  בקשב רב, השתכנעו והרימו ידיים.

 

 את יודעת למה, אבל?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 כי המנהלים של המועצה לא עונים.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 רכב ליסינג 16/2019הגדלת מכרז  .4.4

 

בעמוד     מר ניר ים: הליסינג  מכרז  על  רגע  לדבר  רוצה  אני  ולתת   .25חברים, 
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, למעשה ביוני  2019מכרז הליסינג, למעשה שהתחיל, המכרז האחרון שהתחיל ביוני    –הקדמה קטנה  

כלי רכב, והוא מסתיים   44, אמור להגיע לסיומו. זה מכרז על סדר גודל, התחיל בסדר גודל של  2022

 כלי רכב.   51היום עם 

אופן, זה רכב בנזין, וצריך להחליט עכשיו איך אנחנו מתקדמים עם הנושא הזה. המועצה עובדת    בכל

להעברת   היתכנות  נייר  איזשהו  לייצר  למעשה  כדי  לנסות,  כדי  עכשיו,  לרכב  קשה  המועצה  רכבי 

לנו   יש  זמן,  קצת  לנו  שלוקח  משהו  זה  יכולים    3חשמלי.  אנחנו  המכרז,  במסגרת  שעדיין  חודשים, 

ך אותו, זאת אומרת, במקום לסיים ביולי, כבר בתנאי המכרז הבסיסיים, אנחנו יכולים, יש לנו  למשו

 אופציה להארכה של שלושה חודשים. זאת אומרת, לסיים בספטמבר. 

אנחנו צריכים זמן נוסף, כדי לבחון את העניין הזה עד הסוף, וגם כדי שנצליח פיסית להזמין את כלי  

חודשים, ומי שמזמין היום,   9-10אספקה, שרכב חשמלי יהיה בסדר גודל של  הרכב. נכון להיום, זמני  

 מקבל את זה עוד תשעה או עשרה חודשים.  

אין רכב זמין בנמצא, רכב בנזין, בכלל אף אחד לא מדבר, זה סיפור שלם, אין כלי רכב חדשים בארץ,  

ת בשני  היא  ההגדלה  המכרז.  את  להגדיל  זה  מבקשים,  שאנחנו  מה  אחד, ובגדול,  תחום  חומים. 

חודשים   התשעה  ועל  חודשים.  תשעה  עוד  מספטמבר,  חודשים,  בתשעה  אותו  להגדיל  באמת, 

למה    .9.2%הנוספים, למעשה לשלם מחיר שהוא בבסיס, המחיר שאנחנו סגרנו במכרז, בתוספת של  

 שזה מביא אותנו בסופו של דבר, 

 

 רז ולהחליף את כל הרכבים, לעומת מה, ניר? ... לסיים את המכ  מר רותם בוקסבאום: 

 

וחצי     מר ניר ים: החודש  של  גודל  בסדר  החלטה  לקבל  לבחון,  גם  זמן    –צריך 

 חודשיים הקרובים,  

 

 כן, זה ברור.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 וגם לבצע את ההזמנה.     מר ניר ים:
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שלא צריך למה לא התחלתם לבחון את זה לפני תשעה חודשים? כדי   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 יהיה... 

 

זאת    מר ניר ים: זה.  את  לבחון  היה  ניתן  לא  כמעט  חודשים,  תשעה  לפני  תראו, 

 אומרת, שוק הרכב הוא משתנה ברמות של מהיום לעוד שבוע. 

 

 הוא לא ישתנה שוב במהלך התשעה חודשים?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 דות אחיזה. הוא כמובן ישתנה. אבל יש איזה שהן נקו   מר ניר ים:

 

בשנה   מר רותם בוקסבאום:  באמת,  הייתה,  החשמליים  הרכבים  של  הכניסה  אבל  לא, 

 האחרונה. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

הגדלת המכרז, אם אפשר להסביר     גב' דנה אדמון:  לא מבינה מה המשמעות של  אני 

 שוב. מה זה אומר? כרגע אנחנו, 

 

 הארכה,    מר ניר ים:

 

 רגע אנחנו נמצאים עם חברה מסוימת?כ   גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   מר ניר ים:
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 זה מכרז לשלוש שנים, המכרז נגמר וצריך להאריך.     מר דני ברזילי: 

 

 והוא נגמר?    גב' דנה אדמון: 

 

 צריך להחזיר את הרכבים ולקחת חדשים.     מר דני ברזילי: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 להאריך את המכרז לעוד תקופה.  אתה רוצה    מר דני ברזילי: 

 

 ולהשתמש ברכבים,     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, הקיימים.     מר דני ברזילי: 

 

שנים     מר ניר ים: לשלוש  מעבר  נוספת,  שנה  עוד  הקיימים,  ברכבים  להשתמש 

 שנסגרו במכרז.  

 

 מה החלופות?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 א מאשרים, מה החלופות? נגיד של  מר תמיר בוקובזה: 

 

זאת     מר ניר ים: שיקרה.  מה  שזה  לזה,  תגרום  המציאות  פשוטות.  הן  החלופות 

וצוחקים, אבל אין אומרת,   נחמד  יודע, זה הכול  נו מה לעשות. אתה  אין היום כלי רכב, אין היום, 
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ויש רשויות כאלה שהחזירו את כלי הרכב שלהם, לא קיבלו. פשוט לא קיבלו.    היום, היום רשויות, 

 ולכן רשויות פשוט לא מחזירות, כי אין רכב זמין בשוק. בעייתי. 

 

 אוקיי. עכשיו יש פה הערכה...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . C 2%, הגדלה 23%כתוב  B, הגדלה 30%כתוב  Aכתוב פה הגדלה     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 תוב ארבעים, או שמשהו לא הגיוני.  הגענו פה למעל חמישים, אבל כ    מר אמיר פלג:

 

 , 15לא,    מר ניר ים:

 

 . 15-, סליחה, לקחתי את שני ה15זה     מר אמיר פלג:

 

. תראו, המספרים קצת מטעים. זאת אומרת, אין פה  21-ו  23,  15זה     מר ניר ים:

 , כלום. 20%, אפילו לא 40%הגדלה אמיתית, באמת. זאת אומרת, זה אפילו לא  

 

 לא משלמים יותר... משתמשים ברכבים עוד שנה, זהו?    ה אדמון: גב' דנ

 

אוקיי?    מר ניר ים: חדש.  במכרז  אחרת  מחברה  ברכב  להשתמש  חליפי  וזה  נכון. 

  זאת אומרת, זאת לא הגדלה אמיתית.

 

 קיימת כבר הזמנה לרכב?    מר חנניה אווקרט: 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 75 
 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 הזמנה לרכב חשמלי? עוד לא קיימת   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 למה, אי אפשר להזמין?    מר חנניה אווקרט: 

 

 אפשר, אם עוד לא מכרו...   מר תמיר בוקובזה: 

 

בלראות    מר ניר ים: היא  הבעיה  החשמלי,  הרכב  לא  היא  הבעיה  להזמין,  אפשר 

 איך אנחנו מסדרים את כל התשתיות החשמליות. זאת הבעיה... 

 

חודשים,     דנה אדמון:  גב' בתשעה  החשמליות  התשתיות  כל  את  לסדר  מצפים  אנחנו 

 ולהזמין רכבי מועצה, תשתיות חשמליות בשביל... 

 

 גם להזמין, גם לספק, וגם לארגן תשתית.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 בתשעה חודשים?     גב' דנה אדמון: 

 

 בשנה.    מר ניר ים:
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 תשתיות,    נה אדמון: גב' ד

 

 בשנה, הכול בשנה.      מר ניר ים:

 

מזמינה,   מר אריק דניאל:  את  לא...  זה  תשתיות...  טעינה,  עמדות  תשתיות?  זה  מה 

 מחברה... רכב חשמלי, צריך להכין עמדות טעינה, צריך זה, 

 

או   מר רותם בוקסבאום:  הסביבה,  איכות  מבחינת  חשמליים?  רכבים  לקחת  הסיבה  מה 

 בחינת חיסכון בעלויות?  מ

 

 קודם כל, זה חיסכון דרמטי בעלויות.    מר ניר ים:

 

 אבל מחיר הקניה או הליסינג, בטח יהיה הרבה יותר גבוה מ...   מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא, לא, אנחנו יש לנו כבר את התחשיבים.     מר ניר ים:

 

 יש? אפשר לראות?     גב' דנה אדמון: 

 

לא   מר ניר ים: להביא אותם למליאה    אז  לפה, אבל אפשר בהחלט  הבאנו אותם 

 הבאה, כדי לחשוף אתכם. יש לנו תחשיבים ממש מסודרים, שמראים חיסכון דרמטי בעלויות, ו...  

 

 אחזקה, או עלויות רכישה?    מר דודי אלון:

 

עלות כל הסיפור, באופן מאוד משמעותי. ומעבר להיבטים של איכות     מר ניר ים:

 כמובן.   סביבה,
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עכשיו,    מר תמיר בוקובזה:  פה  לאשר  רוצים  שאנחנו  במה  פה,  שנייה  לבקש  רציתי  ניר, 

 ולפרק את זה. אנחנו מאריכים את המכרז בתשעה חודשים, שזה מה שמבקשים פה, 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

אם    מר תמיר בוקובזה:  עולה,  שהיה  ממה  אחר  משהו  לנו  עולה  לא  בפועל,  בעצם,  שזה 

היה נגמר עכשיו. כי אם לוקחים רכבים חדשים, ולצורך העניין, באותו מחיר, לא משנה כרגע,  המכרז  

גרוסו מודו כאילו, לא מדויק. אז התשעה חודשים לא רלוונטי מבחינת ההגדלה, כהוצאה נוספת. מה  

 כן אנחנו מגדילים?  

 

 . 9.2%אנחנו על התשעה חודשים האלה, מוסיפים למחיר עוד    מר ניר ים:

 

 , אבל... שזכיתם במכרז? 9.2עוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 הליסינג הוא תפעולי פה? זאת אומרת, תשלום חודשי לכל רכב?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 זה לא קניה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא, תפעולי.    מר ניר ים:
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 ה?  אז כמה כסף ז   גב' דנה אדמון: 

 

 התוספת?    מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

אלף ₪ לחודש,    161התוספת זה, בוא נגיד שאם המחיר הבסיסי הוא     מר ניר ים:

,  161על    9.5%אוקיי? אני לא סופר כרגע את ההתייקרויות, כי ההתייקרויות ישבו בתוך המכרז. אז  

 כמה זה, מתן?  

 

 , לא שעשיתי חשבון...  599, 194 ...מספר כזה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , זה לא משנה כל כך,  194. טוב 194-לא, עזוב את ה   מר ניר ים:

 

 אלף ₪.  200-מ 10%בקיצור,    גב' דנה אדמון: 

 

אלף ₪ בחודש.   20אלף ₪ בשנה. בחודש, סליחה. עוד    20יפה, זה עוד     מר ניר ים:

 זה בגדול. 

 

ש  מר רותם בוקסבאום:  טוען  אתה  עכשיו אבל  לוקחים  היינו  שנגיד  בשנתיים,  מקרה,  בכל 

יחסכו  חלק,  ילך  הכול  אם  חשמלי,  רכב  לקבל  בהן  שנצליח  הבאות  השנתיים  אז  שנים,  שלוש  לעוד 

 הרבה יותר מזה.  

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 אז, זאת אומרת, זה לטובת כולם הסיפור. אז יאללה, אנחנו בעד.    מר רותם בוקסבאום: 

 

אלף ₪ לחודש, למשך שישה חודשים,    20בסוף אנחנו מגדילים... עוד    בזה: מר תמיר בוקו

חודשים   180זה   החמישה  של  להערכה  מעבר  אוקיי?  הקודם.  מהמכרז  החריגה  בעצם  שזו   ,₪ אלף 

 נוספים. 

 

 אין אופציה אחרת.    מר חנניה אווקרט: 

 

בש   גב' מזל ערוסי: להאריך  אפשר  אי  לך,  להגיד  שרציתי  מה  בדיוק  מבלי זה  נה 

 להוסיף עוד. 

 )מדברים ביחד( 

 

 אלף ₪ לתשעה חודשים, זה מה שאנחנו מאשרים כרגע.  180   גב' דנה אדמון: 

 

 זה נובע מזה שהתחזוקה של הרכב יותר גבוהה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 ירידת ערך של האוטו.    מר רותם בוקסבאום: 

 

של עלות של רכב חשמלי, מול  תרשום גם שאנחנו נשמח לקבל תחשיב     מר דני ברזילי: 

 רכב רגיל, באופן כללי.  

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 לכל המועצה, לרכב וכו'.     מר דני ברזילי: 
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 אנחנו כבר די מוכנים,     מר ניר ים:

 

משתלם   מר רותם בוקסבאום:  שזה  באמת,  הנחה,  מתוך  זה  כל  זה  ניר,  נכונה,  הערה  זו 

 .  לעשות את כל המהלך הזה. כי אחרת..

 

זה לא משנה, כי גם אם אתה רוצה אוטו מבנזין, גם אם תחליט לקחת   מר תמיר בוקובזה: 

 בנזין, אתה עדיין....  

 

מכוניות, כאילו, מהיום   50אין אף חברה בישראל שיכולה להציע לך    מר רותם בוקסבאום: 

 להיום? אני לא יודע איזו בדיקה נעשתה.  

 

להגיד    מר חנניה אווקרט:  יכול  גדול  אני  וחצי,  שנתיים  כבר  חשמלי  רכב  לי  שיש  לציבור 

לא   זה עשרה שקלים למאה קילומטר. שנתיים  רכבים תפעוליים, שתי מזכירות,  שני  לי  ויש  אמנם, 

   אין לבדוק שמן,  רדיאטור,אין רואים, שלוש שנים לא רואים מוסך, 

 

 אין שמנים, אין כלום?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 . חשמלי  מר חנניה אווקרט: 

 

אלף ₪ יותר, יכול להיות שלא חסכת כלום. זה    30  -אם קנית אותו ב  מר רותם בוקסבאום: 

 תלוי בכסף בסוף.  

 

בעד     מר ניר ים: מי  הרכב.  מכרז  להגדלת  הבקשה  את  נאשר  בואו  אז  אוקיי. 

?  . אוקיי, שני נמנעים, מתנגדים2בעד, נמנעים? נמנעת אחת, נמנעים    14לאשר? בבקשה ירים את היד.  

 אין מתנגדים.  
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)החלטה קולות  ברוב  ליסינג    16/2019הגדלת מכרז  נמנעים( לאשר    2נגד,    0בעד,    14: הוחלט  רכב 

 . 40.9%-בשיעור של כ

 

 רונית, היינו רוצים לשמוע זה, מה?   מר רותם בוקסבאום: 

 

במליאה    גב' רונית בן רומנו:  כבר  זה  את  אמרתי  אני  הזה,  הליסינג  כל  נגד  מראש  אני 

 דמת. הקו

 

 מה את רוצה לעשות? לקנות זה?  מר איתן אהרון: 

 

רוצה     גב' דנה אדמון:  שהייתי  בגלל  רק  נמנעתי  לדברים אני  המועצה...  את  לקדם 

 האלה, קצת לפני הזמן. אם אפשר, בבקשה, לרשום את זה בפרוטוקול.  

 

 דו"ח כספים והשקעות, זה משהו שאנחנו...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 לרשום מה?    ניר ים: מר

 

תשתדל     גב' דנה אדמון:  שהמועצה  מבקשת  שאני  מהטעם  רק  נמנעתי  שאני  אמרתי 

 לחשוב על הדברים האלה מבעוד מועד, להביא אותם לפני שמגיעים לקו הסיום של מכרזים. 

 

 ראו מקרה רב המועצה.    מר איתן אהרון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 82 
 

 רה רב המועצה.  בדיוק מה שרציתי להגיד. ראו מק   גב' דנה אדמון: 

 

 איפה הרב?    מר ניר ים:

 

   רב הנסתר על הגלוי.   גב' דנה אדמון: 

 

 מתן כהנא החליט שזה פחות חשוב כרגע.     מר דודי אלון:

 

 להחליט לנו מה יותר חשוב...    גב' דנה אדמון: 

 

 זה שר הדתות. נפתלי בנט...     מר אמיר פלג:

 

 דו"ח כספים והשקעות  .4.5

 

אני אתן לגזבר, אם הוא ירצה, אם הוא  טוב, דו"ח כספים והשקעות.     :מר ניר ים

 מרגיש נוח כבר עם הדבר הזה.  

 

 איזה עמוד?   גב' מזל ערוסי:

 

מחזיקה 28  מר עידו ליבנה:  המועצה  הפיקדונות,  לעניין  ברור  דו"ח  הוא  הדו"ח   .

מש חוזה  פי  על  מחויבת  שלה,  נוספים  וחסכונות  קרנות  כנגד  שאת  פיקדונות  בפיקדונות,  הפנים  רד 

או   קדימה,  שנה  שלהם,  תהליך  הצרכים  לבצע  קדימה  שנה  אבל  מסוים,  בשלב  פחות  גם  אפשר 

השקעות. הליך ההשקעות יבוצע בהתאם לחוזר שמגדיר כמה ניתן במניות, כמה באגרות חוב, באיזו  

 רמת סיכון וכיוצא באלה.  
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ירים שמנהלת את זה, היא מנהלת את זה  המועצה עשתה התקשרות לפני מספר שנים, עם חברת אמ

בעוד מאות גופים ציבוריים במדינת ישראל, ואם... את הכסף בהתאם להגדרות של החוזר, מוציאה  

לבחון את   יום, אחת לתקופה,  כל  לא  נכון, בשוק ההון  וזה  יכולים,  ועדה שאנחנו  לנו  יש  דו"ח.  לנו 

מינ הוא  בהשקעות  השינוי  פעם,  עוד  ולשנות.  לקחת, ההשקעות  יכולים  לא  אנחנו  בסוף  כי  ימאלי, 

לעשות השקעות ברמת סיכון גבוהה, או שאנחנו לא יכולים להגיד עכשיו, שאנחנו יודעים שלא יודע 

מה, אחד המפעלים של אחד הקיבוצים, או אחד המושבים הולך להצליח, ואנחנו נוכל להשקיע בו. זה  

 לא עובד בצורה כזאת.  

וביוצאנחנו משקיעים   א באלה, בדומה לרוב, אני במקרה הייתי שם בשבוע שעבר, הרבה מאוד  ב... 

היום,  ההון  שוק  היום.  ההון  שוק  זה  אבל  בצער,  זה  את  אומר  אני  דומות,  רשויות  של  מהדו"חות 

בתקופה הזאת, לפחות ברבעון הראשון היה בירידה, בשונה מהחודשיים, בשונה מהרבעון, סוף שני,  

 . 2020את הירידות של  , שתיקן21שלישי ורביעי של 

אז כרגע השוק היה בירידה, נסגר ברבעון, אנחנו רואים מה קורה גם בעולם, אבל בעיקר בארץ בשוק 

זו תקופה קצת לא יציבה,  ... עולם, המדדים משתנים.  אגרות החוב, יש תנודתיות. אין מה לעשות, 

שעברנו ומה שקורה פה שוב,  אבל זה מה שזה מציין. השלושה אחוז, אנחנו, למיטב מה שנקרא, מה  

 -אנחנו נמצאים, בצער אני אומר, זו לא השוואה טובה, אבל בשוק ההון משווים אחוזים וביחס ל

של   הזה  ההפסד  וזה  דומה,  בדרך  שמשקיעים  הציבוריים  הגופים  לרוב  בדומה  נמצאים,  אנחנו 

 על מה שמושקע בשוק ההון.  3%השתיים פסיק משהו, 

 

בעמוד  הכסף      מר אמיר פלג: רואים  ה29שאנחנו  בעצם?  הקרנות  זה  מיליון   12-, 

 שלמטה? או ש...  

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה למעשה, מה שנקרא, לא, למטה זו החלוקה שלהם בתוך ה...   מר עידו ליבנה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 84 
 

 בסך הכול, אני מדבר על הסך הכול.     מר אמיר פלג:

 

 ם, באחוזים...  כן. מתוך סך הכול, לא במספרי  מר עידו ליבנה: 

 

 מיליון זה הסכום בקרנות?  12לא, אבל סך הכול     מר אמיר פלג:

 

  12למעלה, עמודה שנייה למטה,    28סך הכול, תסתכל, זה אומר עמוד    מר עידו ליבנה: 

 מיליון, זה מה שאנחנו מחזיקים כרגע בשוק ההון, כן. 

 

 זה שני דברים שונים. בשוק ההון, אבל זה גם מה שבקרנות? או ש    מר אמיר פלג:

 

לא   מר עידו ליבנה:  אתה  יותר,  גם  להשקיע  יכול  אתה  לאחד,  אחד  חופף  לא  זה  לא, 

חייב להשקיע את כל מה שבקרנות בשוק ההון. אנחנו מחזיקים כרגע איזושהי עתודה, גם כדי שנוכל  

מקומית, גם לאפשר לנו להתנהל בשוטף, להתגלגל, ותלוי בתקופה וגם בשנה, המחזוריות של רשות  

אחידות,  הכי  לא  שלנו  ההכנסות  אחיד.  דבר  לא  זה  מזומנים,  תזרים  של  בנושא  השנה  לאורך 

 וההוצאות הן בוודאי משתנות לאורך השנה.  

 

 אז מה שהציגו לנו עד היום...    גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה קרנות המועצה? זה הסכום הזה ועוד סכום?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לשאלה   מר עידו ליבנה:  הפרדה,  שנייה  אעשה  אני  פעם,  עוד  המועצה,  קרנות  לא, 

הזאת שיהיה ברור. קרנות המועצה מורכבות מקרנות הפיתוח, קרנות שאנחנו משקיעים לנושא של  

 ביוב וכיוצא באלה, מה שאנחנו מחויבים להחזיק בקרנות.

ש שמה  מצב  יהיה  לא  כנגדן,  כסף  מחזיקים  אנחנו  רישומי,  עניין  הן  צריכים הקרנות  אנחנו  נקרא, 
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מיליון, כן? ובצד שני לא יכול להיות מצב שיהיה לי בשוק ההון    10להגיע למצב שלא כתוב בקרנות  

, את 70%מיליון, משהו פה מתאזן גם רישומית. אבל הקרנות משקפות, אני אומר, בקורלציה של  100

 מה שקורה בפיקדונות שלנו בשוק ההון.  

 

 מיליון?  12-יל, הזה כסף נז    מר אמיר פלג:

 

ליועץ   12  מר עידו ליבנה:  בבוקר  מחר  לבוא  יכול  אני  כן.  אותו,  למכור  יכול  מיליון, 

לו   נגיד  ליועץ בשוק ההון,  נבוא  פעמים מסוימות בשנה,  הוא  להיות שגם הרעיון  יכול    –ההשקעות, 

 תמכור לי, אני צריך רגע כסף לשלם לגורם כזה או אחר, סכום כזה או אחר.  

 

 אז מה המשמעות של העו"ש והפיקדונות?    רותם בוקסבאום: מר 

 

תראה, היועץ מנהל את הפיקדונות, לצורך העניין. חלק מהזמן, הרי   מר עידו ליבנה: 

בסוף הדו"ח הזה, הוא דקירה בנקודת זמן מסוימת. או שזה אמנם אצלי, אמנם בתוך התיק. חלק 

מתנהל   אתה  איך  שתלוי  מי  השקעות,  יועצי  כסף מהזמן,  מוציאים  השקעות  יועצי  אותם  מולו, 

שהם  עד  בצד,  העניין  לצורך  אותן,  מחזיקים  הם  מסוימות,  חוב  אגרות  מכרו  מסוימות.  מהשקעות 

 מוצאים משהו אחר להשקיע בו. זה לא כסף שחוזר אליי באותו רגע.  

 

 מה מגבלות ההשקעה של רשויות מקומיות?    מר חנניה אווקרט: 

 

זה... אני    מר עידו ליבנה:  קצרה,  ותשובה  ארוכה  תשובה  לתת  יכול  אני  אסביר, 

המגבלות, בוא ניקח, אני אקח נושא מסוים של סיכון, בסדר? אז אני לא זוכר בעל פה, אני לא רוצה  

מגדיר את רמת הס ומורכב, אבל  מנכ"ל שמגדיר, ארוך  חוזר  יש  יכולים  להטעות, אבל  יכון שאנחנו 

 לקחת בהשקעה בשוק ההון. 

י משקיעים  באופן  שלנו,  ההשתלמות  קרנות  ועד  הפנסיה  מקרנות  רובנו,  נמוך,  סיכון  זה  חסי, 
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אגרות   גם  הון.  שוק  זה  סיכון,  יש  כן  מגבילים,  מאוד  העניין.  לצורך  גבוהים,  יותר  הרבה  בסיכונים 

 חוב, יודעות לספוג ירידות כשמצב השוק משתנה.  

 

 מה היה המצב בשנה שעברה?   מר חנניה אווקרט: 

 

לא מולי כרגע, אבל אני יכול להגיד כמעט בוודאות, עוד פעם, זה לא    ידו ליבנה: מר ע

כל שוק מולי, אבל אני אגיד כמעט בוודאות מלאה, שבשנה שעברה המצב היה הרבה יותר טוב, כי  

נכנסנו   יקר, זה העלה הכול. אנחנו  ביותר  , אנחנו  21  -עוד בההון עלה. האנשים רצו שוק ההון, קנו 

פה,    ,21לפני   שתיקנו  אחרי,  וחצי  בשנה  מהעליות  ונהנינו  קורונה,  מבחינת  כולם  כמו  סבלנו  אז 

 בירידות של הקורונה וטיפה יותר. 

 

 הרווח נשחק עכשיו?    מר חנניה אווקרט: 

 

הדו"ח   , בוודאי שיש שחיקה. זה מה שמראה31.12.21-הרווח ביחס ל  מר עידו ליבנה: 

 הזה.

 

אבל    מר רותם בוקסבאום:  בכן,  שהיא  התיק  פתיחת  על  תסתכל  סביר 18/15,  2015-אם   ,

להניח שאתה, מבחינת מונחי קרן, וההנחה שלא הוציאו שם כסף, הוציא את התשואה הרבה מעבר  

 לקרן.

 

על    מר עידו ליבנה:  דו"ח  עשיתי  לא  אני  פעם,  עוד  מעריך,  אני  להגיד,  חייב  אני  נכון. 

, 2015-לאורך התקופה הזאת. אבל כן, מי ששם כסף ב  , אבל כן הכניסו והוציאו כספים2015-המצב מ

 , עשה אחוזים מאוד מאוד יפים בשוק ההון.  2015-או כסף שנשאר מ

 

 .3מה זה מי? זה אנחנו. טוב, רבעון הבא, +  מר רותם בוקסבאום: 
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 רבעון הבא תהיה ועדת כספים למועצה.    גב' דנה אדמון: 

 

 עדת כספים אולי, באמת. יהיה נחמד. יאללה, הגיע הזמן לוו    מר אמיר פלג:

 

 תהיה ועדת כספים?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 למה שלא תהיה, רותם?      מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 טוב, ברשותכם, נדלג רגע על הניקיון ביישובים, נחזור לוועדה...    מר ניר ים:

 

 נחזור מתי?    גב' דנה אדמון: 

 

 . רק אני רוצה... עכשיו, עכשיו   מר ניר ים:

 

 .  6לפני  7הוא רוצה את    מר דודי אלון:

 

לנו     מר ניר ים: סעיף    2יש  לנו  יש  לנו  6סעיפים,  ויש  ביישובים,  פסולת  ניקיון,   ,

 , ואז...  1100. אז אני פשוט מבקש לקדם את הנושא של תב"ר 1100לתב"ר הגדלת חוזים  7סעיף 

 

 מה זה?    גב' מזל ערוסי:

 

 נסיים, נסביר. ואז נסיים את זה, ונחזור ל...     :מר ניר ים
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 אתה לא רוצה לאשר את איחוד הצלה גם? זה פה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תיכף נראה לגבי הזמן גם, מה אומר לנו.   מר ניר ים:

 

 מבטחים )חו"ד עו"ד מצורפים(. 1100הגדלת חוזים לתב"ר  .7

 

 . 40עמוד    מר ניר ים:

 

 ניר, אתה רוצה שאני אתייחס לזה?   מר איתן אהרון: 

 

 כן, בהחלט, בוא תסביר.     מר ניר ים:

 

 יש לי רק שאלה,      מר אמיר פלג:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

מדובר על מכרזים, שכל אחד מהם נקבע בנפרד? או האם מדובר פה      מר אמיר פלג:

 כומים?  על איזה פול, על איזה מכרז נקודתי שישבנו בו, ואישרנו את כל הס

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 רק להבין שלא מפרקים פה משהו שקודם היה שלם.     מר אמיר פלג:

 

עבר    מר ניר ים: שהכול  בטוח  שאני  לך  להגיד  יכול  לא  אני  בנפרד.  אחד  כל 



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 89 
 

 במכרזים, יכול להיות שחלק עבר בהצעות מחיר, כי יש פה, אני רואה...  

 

 יר זה היה. כן, נוהל הצעות מח    מר אמיר פלג:

 

אלף, אין טעם להביא את זה למכרז. אבל    50כן. יש פה סכומים כמו     מר ניר ים:

 אלף ₪, הגיע לוועדת מכרזים, כמכרז זוטא, או כמכרז פומבי.  70-אני בטוח שמה שמעבר ל

 

 אוקיי, תודה.      מר אמיר פלג:

 

 יסביר איתן.     מר ניר ים:

 

ני שלוש שנים בערך, דרך המועצה בנוהל רשויות,  מושב מבטחים, לפ  מר איתן אהרון: 

ידי משרד השיכון, סכום  על  ובהתחלה תוקצב  נחלות שלו.  בעלת  בעצם החל לקדם את התב"ע של 

 נחלות ליישוב.  140מסוים שהתאים לתוכנית המתאר של המועצה, שהיא 

, על  172-שלו ל  מושב מבטחים עבד על זה במשך תקופה לא קטנה, על מנת להגדיל את מכסת הנחלות

בעצם,   לאפשר,  עולם   86מנת  מלחמות  ליצור  ולא  משק,  לכל  לקבל  כדי  להכפיל  קיימות,  נחלות 

 מיותרות בתוך היישוב. במהלך ה...

 

 סליחה, אתה לא מתכוון לשכונה החדשה של...     גב' מזל ערוסי:

 

ם על תב"ע לא, לא, זה קהילתי נגמר. הקהילתי זה נגמר, אנחנו מדברי  מר איתן אהרון: 

על חלק, כל  חדשה ליישוב, שהיא מכפילה את מספר הנחלות של היישוב. יש מקום, אנחנו מוותרים  

בעל נחלה מוותר על חלק מחלקה א' שלו, על מנת לאפשר שמה, בעצם, את הנחלה הממשיכה, את 

 הנחלה החדשה. 

פעלנו על ומול מתכנן המחוז,  ובמשרד החקלאות,  גם עם המועצה,  לנו    במשך שנים,  מנת שיאפשרו 
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 נחלות, ואישרו לנו.  32, זה עוד 172-ל 140-לעשות את ההכפלה. בעצם, נגדיל מ

אחרי שאישרו לנו, בהיעדר תקציב מדינה בזמנו, ובחירות כל כמה חודשים, אז לא היה לנו תקצוב  

את    האלה ממשרד השיכון. מה שעשינו, התחייבנו מול המועצה שאנחנו, על מנת לא לעכב  32-נוסף ל

העבודה, נשלים את הפער, וכשיהיה תקציב מדינה, בעצם נפנה למשרד השיכון, ונבקש את התוספת. 

ושילמנו חלק נכבד מהסכום כבר למתכננים, התקשרנו איתם בחוזים, היישוב התקשר איתם בחוזים 

 אלף ₪.   200להם כבר מעל  על הפער הזה, ושולמו

ומ מדינה,  תקציב  יש  בחירות,  היו  השם  וכמובן  ברוך  בעצם,  התקצוב  להשלמת  נעתר  השיכון  שרד 

שאנחנו במהלך כבר של יש תוכנית כבר חלופה שמאוד מתקדמת, אז צריך להגדיל ליועצים האלה, על 

מנת שימשיכו כולם לעבוד על התוכנית שלנו, ולא נצטרך לצאת שוב למכרז, ושייקחו יועצים אחרים,  

 את המטרה, בגדול. שלא מכירים את התוכנית, שלא עבדו עליה. ז

 

 מי אמור לממן את התכנון? מראש משרד השיכון?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 משרד השיכון.    מר איתן אהרון: 

 

 אוקיי, אז גם את ההגדלה.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 גם את ההגדלה.    מר איתן אהרון: 

 

 אז הכספים הם לא כספי מועצה?     דובר:

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

 לא, לא, לא.   תן אהרון: מר אי
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 זה תב"ר ממשרד השיכון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

 אני יכולה להגיד משהו?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

 זה ברמה שלי, סתם מחוסר ידע שלי, אני אשמח שתשתף מידע פשוט.    גב' רונית בן רומנו: 

 

  כן.  מר איתן אהרון: 

 

ואני אמורה לצאת   גב' רונית בן רומנו:  גם, קיבלנו אישור של תב"ע  אנחנו סיימנו עכשיו 

 עכשיו להרחבה.  

 

 אוקיי.   מר איתן אהרון: 

 

 מה השלבים? בגדול.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 של מה?   מר איתן אהרון: 

 

 ועצה? שאני מתחילה לעבוד? פגישה ראשונה שלי זה עם המ  גב' רונית בן רומנו: 

 

 יש לך, את רוצה לעשות תב"ע חדשה ליישוב?    מר איתן אהרון: 
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 יש לי תב"ע חדשה, קיבלתי עכשיו אישור.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אם יש לתב"ע תוקף, אז מתחיל תכנון מפורט של התשתיות.   מר איתן אהרון: 

 

 פגישה ראשונה זה איתם,    גב' רונית בן רומנו: 

 

 דאי להגיע למועצה.  כ  מר איתן אהרון: 

 

עם    מר דודי אלון: מסודרת  לפגישה  תבואי  עכשיו,  לא  למועצה,  שתבואי  מציע  אני 

 דליה, עם בוריס, תקבלי את כל התהליך הסדור, ואת כל הליווי שצריך.  

 

 בוריס מורה נבוכים למרחיב.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 תה צריך...?  אז על מה א   גב' מזל ערוסי:

 

בכספי   מר איתן אהרון:  עובדים,  המועצה  דרך  שהם  האלה,  למתכננים  להגדיל  בעצם 

 משרד השיכון, להגדיל להם את החוזים בלי לתת לנוהל הצעות מחיר, או מכרז חדש. 

 

 יש שאלות למישהו על הגדלת התב"ר הזאת?     מר דודי אלון:

 

 לא.   גב' רונית בן רומנו: 

 

למושב    : מר איתן אהרון פה  200ולהחזיר  הסכומים  לפי  זה  כרגע  נראה.  עוד  שזה   ,



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 93 
 

 שרשמו. 

 

   מי בעד הגדלת התב"ר?   מר דודי אלון:

 

 בעד.  15   מר ניר ים:

 

 מי נמנע? תמיר נמנע.     מר דודי אלון:

 

 אחד נמנע. מי נגד?     מר ניר ים:

 

 מי נגד?    מר דודי אלון:

 

 אין נגד.    מר ניר ים:

 

 תודה.    י אלון:מר דוד

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    0נמנע,    1בעד,    15:  לאשר  לתב"ר  ההגדלת  נגד(   0011חוזים 

 מבטחים )חו"ד עו"ד מצורפים(.

 

 תמיר, למה נמנעת? אני סתם רוצה לדעת.     גב' מזל ערוסי:

 

שזה   מר תמיר בוקובזה:  פה,  אם  גם  אז  האלה.  המכרזים  הגדלות  כל  עם  בעיה  לי  יש 

וצדק, וזה נראה טוב, אז אני לא נגד, אבל כל הגדלות המכרזים שיש פה חדשות לבקרים, והסיפור  מ

 הזה עם ממ"מ אבשלום, שהוא אחד העניינים,  
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 סבבה, אבל בוא נתייחס לכל...   מר איתן אהרון: 

 

 בסדר, אז בגלל זה אני לא מתנגד, נמנע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא בפני עצמה עומדת.  כל תוכנית   גב' מזל ערוסי:

 

 הכול בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה שקרה באבשלום, קרה באבשלום.   גב' מזל ערוסי:

 

  שאלת, הוא ענה לך, בסדר. זה מה יש.    מר דני ברזילי: 

 

 מה שנשאר בווגאס?     מר דודי אלון:

 

 אתה צודק.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא להתווכח.    מר דני ברזילי: 

 

 , ברשותכם.  37עמוד    ודי אלון:מר ד

 

 תכנית לניקוי פסולת חקלאית ביישובים. .6

 

לוועדת   2022בשעה טובה, החלטת המליאה, של תקציב     מר דודי אלון:  ... להקצות 
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שאתם   כמו  הוועדה,  אז  ביישובים,  חקלאית  פסולת  לניקיון  החקלאית,  ולוועדה  סביבה  איכות 

 . 39ועמוד  38, עמוד 37רת, הכינה מתווה. בעמוד יודעים, התכנסה, עשתה עבודה מסוד

בעצם, אלה הטפסים והניירת שאתם רוצים להפיץ ליישובים, על מנת לבצע את החלטת המליאה. אני 

 אגיד שהיו בערך שלושה מפגשים של הצוות, שבעצם בנה את זה. 

 

 שלושה.    מר דני ברזילי: 

 

נצי   מר דודי אלון: צודק...  אתה  דני  חקלאית שלושה,  ועדה  נציג  סביבה,  איכות  ג 

 מתחום חקלאות, 

 

 אגף איכות סביבה.      מר אמיר פלג:

 

יחד.     מר דודי אלון: ישבו  הרלוונטיים  הגורמים  כל  סביבה,  איכות  את אגף  עבר  זה 

כרגע   רשמית  לפה  זה  את  מביאים  אנחנו  ובעצם  המועצה,  ראש  אישור  את  עבר  מצומצמת,  ה... 

ליישובים, על מנת שננסה לראות כבר בלמליאה, כדי שנוכל לה , שימוש מושכל  22-פיץ את זה כבר 

בכספים האלה. זה מאוד מפוקח, מאוד בשיתוף ומאוד סדור, עם נוהל מאוד ברור. ואני מבקש מכל  

 נציג מליאה פה, לוודא שהיישוב שלו קורא, מתעניין ומשתתף. זאת המטרה.  

 

ה   מר רותם בוקסבאום:  כל  שאם  אומר  תקציב הסכום  יש  להגיש,  ירצו  במועצה  יישובים 

 לכולם? או שיש איזו מגבלה? 

 

יש הגבלה של סכום פר יישוב, יש שישה של שני מיליון. הוועדה    –א'     מר דודי אלון:

 שתבחן כל בקשה בצורה מסודרת, היא גם תעבוד לפי תיעדופים מאוד מאוד סדורים. 

 

 , 32-ת זה לכן, אבל אם אתה מחלק א   מר רותם בוקסבאום: 
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 אל תדאג, לא ... מיליונר.     מר דני ברזילי: 

 

 אתה צודק ש...     מר דודי אלון:

 

 אני לא מגיע למאה חמישים.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא, ברור.    מר דני ברזילי: 

 

 דודי, לטובת מי שהיה ילד רע, ולא הספיק לקרוא את כל החומרים.     גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו יכולים לקרוא בבית, ואני אחזור שבוע הבא...     מר דודי אלון:

 

זה     גב' דנה אדמון:  מה  משפטים  בשלושה  עכשיו,  זה  את  מעלים  שאנחנו  כדי  לא, 

 אומר? 

 

עשינו מתווה שבעצם מאפשר ליישובים    –מה זה אומר, זה אומר ככה     מר דודי אלון:

 לאית מעורבת, ישנה, קיימת, אוקיי?  לקחת אחריות בתחומי היישוב שלהם, על מצבורי פסולת חק

 

 ציבורית, לא פרטית.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אני מסייג את זה, כי לא בטוח שדווקא המצבור נמצא...    מר דודי אלון:

 

 המצבור הוא של החברים, בסוף.   מר איתן אהרון: 
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 לא בהכרח ניתן על שטח ציבורי.    מר דודי אלון:

 

 רים האלה, על ידי החברים זה...  המצבו  מר איתן אהרון: 

 

 מישהו גרם להם.     מר דני ברזילי: 

 

 בדיוק.    מר איתן אהרון: 

 

חבר'ה, אני אומר להבדיל ממה שקורה כרגע עם הפסולת החקלאית    מר דודי אלון:

שאמור   מסין,  הגיע  שהבחור  להגיד  יכול  רק  אני  בהמשך,  עדכונים  ניתן  שם,  שהדברים  האזורית, 

את בתקווה   להרכיב  ממש  כבר  אמורים  הם  כאן,  הקונטיינרים  או  המשטחים,  את  שמייצר  המפעל 

 לעבוד עוד איזה חודשיים.  

 

 מתי חנוכת הבית כבר? די.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני הראשון שחותם על זה, את יודעת. אז להבדיל...     מר דודי אלון:

 

 לכל יישוב יש ועדה חקלאית?    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, ועד.     אמיר פלג:מר 

 

 לא, יש ועד ויש יושב ראש.    מר דודי אלון:

 

 אז פסולת ציבורית,     גב' דנה אדמון: 
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רגע, שנייה פשוט להתייחס לזה, כי חנניה אמר את התשובה. להבדיל     מר דודי אלון:

שלא   הסביבה,  להגנת  המשרד  של  בתקציבים  שיש  לטפמהדרקוניות  אותם,  לנו  לשחרר  ל  בקלות 

בערימות, השתדלנו פה, שאנחנו לא נקשה על עצמנו, אלא נאפשר את זה עם מרחב גמישות גבוה ככל 

 שניתן, תחת החוקים הברורים שנקבעו. שליש מועצה, שני שליש היישוב. 

רק   או  החקלאים,  רק  או  וגם,  גם  או  עצמו,  היישוב  או  ביישוב,  החקלאי  זה  היישוב  אם  עכשיו, 

 ב. אנחנו לא נכנסים לעניין הזה. היישוב, לפתחו של היישו

 

 תסביר את הנושא של השקל מול שני שקלים.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 יש לי כמה דברים להגיד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, אבל רגע, ביקשתי. ... שנתחיל את הדיון מאיזה יישור קו.    גב' דנה אדמון: 

 

 כל יישוב,    מר דודי אלון:

 

 אם יש לי שני שקל...   ם: מר רותם בוקסבאו

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה,    מר דודי אלון:

 

 דודי, תנהל דיון, תגיד דברים, קחו זכות דיבור. בואו, נו.     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו מפריעים לו, בגלל זה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 טוב.    מר דודי אלון:
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 באמת.     מר אמיר פלג:

 

 כות דיבור, מה זה קח? אמיר, תודה.  חבר'ה, ז   מר דודי אלון:

 

 לא, שיגיד...     מר אמיר פלג:

 

 , אני מבחינתי לא צריך ללכת בתשע, אני לא רגיל לזה.  20:00השעה    מר דודי אלון:

 

 אנחנו רוצים לסיים, אנחנו עייפים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז תן תיאור כללי, וקדימה, שאלות.     מר אמיר פלג:

 

כל יישוב אמור להכין תוכנית, להציג אותה לצוות הזה שנבחר, שהוא    די אלון:מר דו

שאומר   ומהחקלאות  סביבה,  איכות  בא   –אגף  שאני  הדרך  זו  לנקות.  רוצה  שאני  הערימות  אלה 

 לתפעול, זו העלות שבעצם, ממש, הפיקוח צריך להגיע, צריך לאשר לו את זה.  

מועצה,   נציג  להיות  צריך  הביצוע  שזה בזמן  נעשה,  זה  שאכן  רואה  שבעצם  מהפיקוח,  או  אוקיי? 

של   הכסף  את   ... היישוב  בסוף  ובעצם,  מסודר.  התהליך  כל  סדור,  שהכול  מוסדר,  לאתר  מפונה 

 המועצה, אחרי התהליך בצורה סדורה. זה בגדול התהליך, דנה. בבקשה, רותם. 

 

ה  מר רותם בוקסבאום:  של  פה  המאצ'ינג  שה  2-לטעמי,  שקל  מול  יכול  ₪  נותנת,  מועצה 

לפספס את המטרה. המטרה, בסופו של דבר, לחלק את הכסף כדי שהמועצה תהיה יותר נקייה, לא  

אלף ₪,    100אלף ₪ מהמועצה, ומול זה אני צריך לשים    50לשמור עליו בקופה. ואם אני, נגיד, צריך  

להגיד   יכול  מאוד  מהר  אני  100רגע,    –אני  למה  לבד,  לשים  יכול  אני   ₪ של   50צריך    אלף   ₪ אלף 

 המועצה? 
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 תנקה הרבה יותר.  150 -כי ב   מר דודי אלון:

 

אינסנטיב מספיק   מר רותם בוקסבאום:  לי  היה  היום, סימן שלא  עד  אבל לא שמתי אותם 

 , ולא...  1מול  1חשוב לשים אותם. ולכן, אני חושב שהמאצ'ינג צריך להיות 

 

 ל הזמן, אף אחד לא הקשיב לי.  אני אמרתי את זה כ  גב' רונית בן רומנו: 

 

  -חבר'ה, התשובה היא ככה     מר דודי אלון:

 

 כל הזמן אני אומרת את זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

המליאה.    מר דודי אלון: החלטת  את  מכבדים  אנחנו  המליאה.  החלטת  הייתה  זו 

ה בזווית רחבה יותר. כי אתה מסתכל הזה בזווית של היישוב, אני מסתכל על ז –עכשיו אני אגיד ככה 

חברים, יש לנו הזדמנות משותפת,   –היישוב יבוא לאותם חקלאים, או לאותם מצבורים גדולים ויגיד  

את   לקבל  מנת  על  שלנו,  בחלק  נטפל  בואו,  הזה.  הסיפור  שלנו  זה  משתתפת,  שהמועצה  ברגע 

 ההשתתפות.

אוקיי מובילה,  שבעצם  זו  שמסייעת,  זאת  היא  המועצה  אומרת,  באותה  זאת  אומר  אני  עכשיו,   ?

 נשימה, שיישובים שלא ישתפו עם זה פעולה, לא רק מטעמי תקציב, ויחליטו שהם לא רוצים,  

 

 זה בדיוק, אכיפה.     גב' מזל ערוסי:

 

יכול להיות שבמוקדם או מאוחר, צוות האגף, או המועצה, או כל מי     מר דודי אלון:

  –חריות, מתחילים לטפל, בואו נסייע להם. אלה לא  וואלה, אלה לקחו א  –שמסתובב ברחוב אומר  

אז יש פה כמה יישובים    –בואו, ראינו מה קרה עם צוות הניקיון, שלא לקחנו אחריות, לקחנו יוזמה  
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 שלקחו... 

 

 מה תעשה במצב כזה? באמת, מה תעשה?     גב' מזל ערוסי:

 

 במצב שמה?   מר איתן אהרון: 

 

ח אחריות. הרי אנחנו מכירים יישובים כאלה במועצה יישוב שלא לוק   גב' מזל ערוסי:

 שלנו. 

 

 יש סכנה שהתקציב לא ינוצל, זה נכון.   מר איתן אהרון: 

 

 ומצפים שהמועצה תממן. מה עושים?   גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד(  

 

ישראל    מר דודי אלון: כאן  ישב  הקודמת  שבמליאה  זוכרים  אתם  כל,  קודם 

על והסביר  גם    הפרויקטור  כרגע,  מייצרים  שאנחנו  ההסדרה  וכל  האכיפה,  רב  מדיניות  פקח  עם 

 תכליתי, וגם עם פקחים של איכות הסביבה.  

יואילו   –חד משמעית, הציפייה שלי, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה   לאכיפה. מקומות שלא 

כן, אם עד ולנסות להצטרף למאמץ המועצתי הזה לנקות את המרחב,  נמנעו    לשמור על סדר,  היום 

 מאכיפה, אנחנו... פחות נמנע. 

 

אז אני מציעה שהפסקה הפותחת של הקול הקורא הזה, תסביר את     גב' דנה אדמון: 

 המהלך הרחב. שאנחנו מקדמים תהליכים של אכיפה וזה. 

 

 זה מוסבר כאן מאוד יפה.     גב' מזל ערוסי:



 אזורית אשכול מועצה 
 16.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 102 
 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 מוסבר.   תאמיני לי,   גב' מזל ערוסי:

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 

 

 שייכנס גם העניין של האכיפה.     מר אמיר פלג:

 

 כן. שיבינו שכדאי להשתתף.    גב' דנה אדמון: 

 

 שיש מקל וגזר, כן. מסכים.     מר אמיר פלג:

 

 או שיש דיון מסודר, או שאין דיון מסודר. כי אם...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ית, בבקשה, את מוזמנת לדבר. רונ   מר דודי אלון:

 

כל, המכתב    גב' רונית בן רומנו:  להגיד. קודם  דברים, בבקשה, אם אפשר  לי כמה  יש  אז 

מכתב   קיבלתי  אני  מסוים.  באתר  ביישוב  פסולת  לרכז  משמעי  חד  באופן  אוסר  המחוז,  מנהלת  של 

 אישי שאמר,  

 

 אף אחד לא אמר לרכז פה, אמרו לנקות.     מר דודי אלון:

 

לא, אז כל יישוב תפונה הפסולת לאתר שייבחר, זה חד משמעית אוסר   גב' רונית בן רומנו: 

הסעיף האחרון    –האגף של איכות הסביבה. אני רציתי בעצמי לעשות את זה, ולא מאשרים את זה  
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 כאן. הדבר הנוסף,  

 

 איפה? תמקמי אותנו, רונית.    גב' דנה אדמון: 

 

 , הנקודה,  73בעמוד   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בכל יישוב, תפונה הפסולת לאתר שייבחר. תקשיבי,     מר דודי אלון:

 

 הם לא מסכימים,    גב' רונית בן רומנו: 

 

זה     מר דודי אלון: באתר  תקשיבי,  הפרדת  רגע  לאחר  לגרוס...  להפריד,  מנת  על   ...

ידי   על  ומוכר  מוסדר  קצה  לאתר  טבעה  פי  על  הפסולת  תילקח  הפסולת,  לאיכות  וגריסת  המשרד 

 והטמנה. למחזור הסביבה, 

 

 זה מה שאני התכוונתי לעשות אצלי, והם לא אישרו.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, זה...   מר דודי אלון:

 

 היא כתבה לי את זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

זאת אומרת, יכול   זה לא מדויק. כי פה לא אומרים, האתר שייבחר,   מר דודי אלון:

המיון  להיות   פעולת  את  עושה  את  ממנו,  מטרים  שמאה  מסוים,  עכשיו...  מעמיסה    –גם    –מיפוי, 

 משנה, אין פה אחסון של פסולת במקום...  

 

אתה   גב' רונית בן רומנו:  ההיגוי,  צוות  לגבי  עכשיו,  אחת.  נקודה  זאת  סיימתי.  לא  רגע, 
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   אומר שיוקם צוות היגוי, אתה מתכוון שזה צוות היגוי של המועצה.

 

 הוא כבר קם, הוא עובד.      מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 זה לא קשור. אז הצוות הזה כבר קיים?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 אפשר לדבר איתו?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

לגבי  אוקיי.    גב' רונית בן רומנו:  זה  זה,  סליחה  להבין,  רוצה  שאני  האחרון  והדבר 

אלף ₪, ואני חוזרת שוב    150-צריכים הרבה יותר מ  -א'  -יש יישובים ש  –הכספים. אני אומרת שוב  

 על הנקודה., 

 

 .  300יש להם, יש להם עוד   מר רותם בוקסבאום: 

 

 בר על מיליונים.לא. אני אומרת שצריך הרבה יותר מזה גם, מדו  גב' רונית בן רומנו: 

 

 אלף ₪, זה המון כסף.  450יש להם   מר רותם בוקסבאום: 
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 שיתחילו.   מר דני ברזילי: 

 

זה הכי קל להגיד שיתחילו, דני, הכול בסדר. אני רוצה לסיים מה שיש   גב' רונית בן רומנו: 

 לי להגיד, ברשותך.  

 

 כן, כן.    מר דני ברזילי: 

 

ד  גב' רונית בן רומנו:  שני  אחד.    –ברים  זה  זה  יותר,  שצריכים  יישובים  יש  כל,  קודם 

לא  או  תתעלמו  תרצו,  לא  או  תרצו  לעשות,  ומה  רותם,  שאמר  למה  שוב  חוזרת  אני  השני,  והדבר 

מקבלים   שלא  יישובים במועצה  פה  יש  כי  כל הזמן,  עדיין  זה  את  אגיד  ואני  פה  אשב  אני  תתעלמו, 

, כי ממילא אין לנו  2:1שלפחות לגביהם, אל תעשו  דברים שיישובים אחרים מקבלים, ואני חושבת  

 האלה. 2-מאיפה לשים את ה

גם   זה, כאחת שבונה תוכנית.  ביישוב, כאחת שמובילה את  זה היום  אני אומרת, אני מתמודדת עם 

לנו   והרמתי, תעזרו  אני באתי  פיניתי,  אני  אני באה,  סיורים...  אני אחרי כמה  סיורים,  היום עשיתי 

 לעשות את זה. 

אני לא מתבכיינת על שום דבר, אני עושה עבודה בשטח, אני פניתי לאיכות הסביבה, אני באתי עם 

 רעיונות, אני כותבת תוכנית, אבל תתנו איזשהו משהו. כי לבוא ולהגיד...  

 

 רונית, שנייה,     מר דודי אלון:

 

 בתור אחת שעובדת, אני יודעת שזה לא בסדר.    גב' רונית בן רומנו: 

 

ככה     די אלון:מר דו נגיד  בואי  מאמין    –רונית,  אני  הזה,  התהליך  את  נתחיל  אנחנו 

שיהיו יישובים שיראו בזה הזדמנות, ויחד עם החקלאים שלהם, מאותו יישוב, ייקחו אחריות ויבינו 
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 שיש פה הזדמנות.  

כך עם האם אני אופטימי שהתקציב הזה יגמר מהר מאוד? לא יודע. נראה לי נוכל לחזור לכאן אחר  

 מסקנות ביניים. כרגע זו החלטת המליאה, ואנחנו בואו נצא לדרך.  

 

 ... בואו נפתח את זה לדיון עוד פעם, למה   גב' רונית בן רומנו: 

 

 עכשיו לא נפתח את זה לדיון.    מר דודי אלון:

 

  -אז לא עכשיו. אני רק אומרת   גב' רונית בן רומנו: 

 

 זור אחרי... נצא החוצה, נראה את הפידבקים... אז אני אומר, נח   מר דודי אלון:

 

 צריך להתחיל, צריך לראות תוצאות.    גב' מזל ערוסי:

 

 ואז נדבר, בדיוק.     מר דודי אלון:

 

 צריך לראות מוכנות של אנשים לתת מעצמם.    גב' מזל ערוסי:

 

 זו גם דרך למשוך.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ואחר כך,    גב' מזל ערוסי:

 

 זו גם דרך למשוך זמן, ואני...  ב' רונית בן רומנו: ג

 

זו לא דרך למשוך זמן. למי שרגיל לחכות, כדי שיתנו לו, יתנו לו, יתנו    גב' מזל ערוסי:
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 לו. 

 

 מי רגיל לחכות שיתנו לו?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 יש יישובים, מה חסרים פה יישובים?    גב' מזל ערוסי:

 

 וארד, כן?  אד   מר דודי אלון:

 

קהילתיים,   : אדוארד קוברסקימר  ישובים  אנחנו,  איפה  קיבוצים?  חסרים  שכחתם...  אתם 

 גם אצלנו יש אותו הדבר, יש גזם ש... 

 

 גזם זה הולך לטיפול של גינון.    מר דודי אלון:

 

 לא.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 אין קשר בכלל.     מר דודי אלון:

 

ת  : אדוארד קוברסקימר  והכול ערימה של עצים,  בוא  סתכל גם מה עשו, עשו ערימה כזאת, 

 הכול נשאר. 

 

לפסולת חקלאית, זה לא קרטונים,     מר דודי אלון: לא קשור  זה  גננים,  גזם  זה  אבל 

 לא ריסוס, לא... ולא יודע מה עוד. 

 

 אז תפנה לאגף איכות הסביבה, אדוארד.      מר אמיר פלג:
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בו  : אדוארד קוברסקימר  היה,  רגע,  הכול  הגדר  את  כשהחליפו  גם  מה?  תסתכל,  אף  א  שם 

 אחד לא מנקה. יש ברזלים, יש זה... 

 

היה ניקוי ענק מול אבשלום, של מאות אלפי שקלים לפני חודשיים או     מר דודי אלון:

 שלושה, 

 

 נכון.     מר אמיר פלג:

 

 ועשו מהכול ערימות של גזם.    מר דודי אלון:

 

 שמו הכול בערימה. ערימה אחת.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 תודה. חנניה.     מר דודי אלון:

 

 התקציב הזה הוא עד סוף השנה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 ואם הוא לא ינוצל?      מר אמיר פלג:

 

האם אפשר לקבל החלטה שעד סוף השנה, כל מי שינצל את התקציב,    מר חנניה אווקרט: 

אלף ₪ מתוך השני מיליון, לחלק    300ויציג חשבונות מאושרים והכול, ובסוף השנה נשאר  יעשה פינוי,  

 אותם לאלה שניקו.  

 

 בהחלט.    גב' מזל ערוסי:
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 לאלה שמה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לאלה שהשתמשו.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 ה עזב. חנניה, אתה מוזמן להצטרף לצוות המצומצם, כי ידידי    מר אמיר פלג:

 

 תחלקו אותו פה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הרציונאל הוא להשתמש בזה, כמובן. נעשה מבחן ביניים.    מר דודי אלון:

 

מאוד   מר רותם בוקסבאום:  חשוב  אחד  שמצד  חושב  אני  שנאמר,  מה  עם  מסכים  אני 

מצד שני, כן, יש דברים  להתחיל, כמה שיותר מהר, חבל לחכות. זה כבר קיים, זה תוקצב, זה תוכנן. ו 

נקודת   איזושהי  לקבוע  ושווה  ראשונה,  פעם  שזו  מכיוון  יראו,  הם  איך  עדיין  יודעים  לא  שאנחנו 

 בחינה, ששם מעלים את הדברים המאוד חכמים וההגיוניים שנאמרו כאן.  

 

 בדיוק.    מר דודי אלון:

 

מחדש, כי אז פשוט לא  ובגלל זה, לא מצד אחד לחכות עד שנבחן הכול   מר רותם בוקסבאום: 

ולהגיד   כאילו,  זה  על  לרוץ  לא  לא...  אנחנו  שני,  ומצד  לקבוע    –נתחיל.  באמת  אלא  התקציב,  נגמר 

נקודה מסוימת שבה אפשר לבחון האם הסכום של ההשתתפות מתאים, כמה ניגשו, האם כדאי לתת  

 תמריץ של עבודה.  

 

שלי,     מר דודי אלון: הכוונה  הייתה  לרשולזו  גם  ספטמבר  אפשר  לאזור   –ם, 

 אוקטובר, לבוא עם...  
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 דצמבר, אני חושב שזו תחנה לבקרה.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, זה סוף שנה, אנחנו רוצים לפני.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

ומה לגבי, דודי, הכסף של אשכול רשויות נגב מערבי? יגיע הכסף הזה   גב' רונית בן רומנו: 

 אין בעיה. לא יגיע, אני כבר מבינה.   בצד,

 

 יגיע.    מר דודי אלון:

 

 הוא לא יגיע, אני אומרת לך שהוא לא יגיע.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז את יודעת הכול.     מר דודי אלון:

 

 מיליון?   34-מיליון, תהנו, הכול בסדר. מה עם ה 2  גב' רונית בן רומנו: 

 

 יע ליישובים? למה לא יגיע? תציגי תוכנית. מה זה לא יג    מר אמיר פלג:

 

 כי זה לא יגיע.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה?     מר אמיר פלג:

 

 זה לא יגיע, בוא תוציא אתה מהחקלאים האלה.    גב' רונית בן רומנו: 
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 אבל זה בעיה של החקלאים האלה, הם גם טינפו את השטח.     מר אמיר פלג:

 

 א, זו לא בעיה של החקלאים. ל  גב' רונית בן רומנו: 

 

 זו בעיה של החקלאים.      מר אמיר פלג:

 

 זו בעיה שלנו נהיית...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אין בעיה, אבל הם גם צריכים לקחת אחריות על עצמם, רונית.     מר אמיר פלג:

 

האלה   גב' רונית בן רומנו:  החקלאים  את  ותתפוס  האחריות  את  תיקח  אתה  אמיר, 

 שנה... שה

 

 זה אני מסכים.      מר אמיר פלג:

 

שלושה    גב' רונית בן רומנו:  בגלל  לסבול  צריכות  הרשויות  כל  מה,  אשמים.  כולם   –לא 

 ארבעה חקלאים?  

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

 לא, ממש לא.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אבל מה אנחנו עושים כרגע?    מר דודי אלון:
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 אנחנו...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מצד שני, אנחנו לא נאשר יותר כסף, בגלל שלושה ארבעה...    גב' מזל ערוסי:

 

 אנחנו רק מדברים.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אבל רונית, אנחנו רק מדברים.    מר דודי אלון:

 

אני רק רצה ממקום למקום, ואני לא מצליחה   –אני רואה את עצמי    גב' רונית בן רומנו: 

 . מה? בסוף, שורה תחתונה...  להסתדר

 

הפסולת    מר דודי אלון: למערך  מערבי  נגב  אשכול  של  התקציבים  בגדול  רגע, 

 החקלאית, בעבודה. המערך קם, יש קבלן, מפעל הפלסטיק עוד מעט יסיים.  

 

 אני מדברת על הפסולת הישנה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

זה מאוד, חבר'ה   מר דודי אלון: יש,  פעם,  זה עשרים    עוד  על  חזרנו  זה מאוד פשוט. 

אני    –חברים, רק כשאני אראה מערך עובד חדש    –המשרד אומר    –פעם    30פעם, אני אחזור על זה  

 ה...  אתן כסף ששייך לכספים לניקוי

ב בהוכחה,  כרגע  הסביבה,    6.6-אנחנו  להגנת  במשרד  חקלאית  פסולת  אגף  מנהלת  של  סיור  כאן  יש 

כי    –את כל המערך שכבר קם ובועט, וזה עניין של פרשנות, האם זה עובד  שכל המטרה זה להציג לה  

להם   מראים  ואנחנו  קיים,  והמפעל  משתמשים,  חקלאים  ששלושה  או  בו,  משתמשים  כבר  כולם 

 שאנחנו כבר בעבודה, כדי שישחררו לנו את שאר התקציבים. 

 

 וכשהם ישחררו, יש בשורה?   גב' רונית בן רומנו: 
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 אמורה להיות, כן. הלאה, אפשר להצביע?    מר דודי אלון:

 

 שנייה. אני רוצה,     גב' דנה אדמון: 

 

 לא צריך להצביע...     מר דודי אלון:

 

שכבר     גב' דנה אדמון:  במקביל,  אבל  נבקש  ואנחנו  זה  את  נעביר  אנחנו  נצביע,  אנחנו 

עוד   ההיגוי  לצוות  להחזיר  בבוקר  עם    –  1משימות.    2מחר  עושים  מה  בשנה  לקבוע  תקציב,  עודפי 

ו נוצל.  לא  אם  אומרת,  זאת  לגבי   2  -הזאת.  האלה  העקרונות  על  הבקרה  נקודת  תתקיים  מתי   ,

 המאצ'ינג? לגבי הפיקוח והבקרה של הזה? שיחזירו אלינו... 

 

 אוקטובר,   –אז אמרתי, נקודת בקרה ספטמבר    מר דודי אלון:

 

 ן, יש פה דד ליין,  אבל לא רשמתם פה גם דד ליי  מר רותם בוקסבאום: 

 

 שלושה חודשים.     מר דודי אלון:

 

 פה יש סימני שאלה.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 אז זה לא המסמך הסופי. דיברנו על שלושה חודשים,    מר דודי אלון:

 

 שלושה חודשים זה המון זמן, דודי.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא, עוד פעם,    מר דודי אלון:
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 זה לא המון זמן.     גב' דנה אדמון: 

 

 , יכול לקבל החלטה בחודש.  בשביל להגיש בקשה, אנחנו מתקרבים  מר רותם בוקסבאום: 

 

 אז אולי חודשיים.     מר דודי אלון:

 

 אנחנו מתקרבים לסוף השנה, ואנחנו...   מר רותם בוקסבאום: 

 )מדברים ביחד( 

 

כי אני לא יודעת עם מי לדבר  תרשמו גם למי לפנות, מי בצוות ההיגוי?  גב' רונית בן רומנו: 

 עכשיו. 

 

 בסדר. חבר'ה,     מר דודי אלון:

 

 צריך לאשר את זה?      מר אמיר פלג:

 

 כן. מי בעד להוציא את הקול קורא?    מר דודי אלון:

 

 אני. תסגננו את זה יותר טוב, ותוציאו.     גב' מזל ערוסי:

 

 מעולה.    מר דודי אלון:

 

 מנעים?  בעד. נ 13   מר ניר ים:
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 אני מתנגדת.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בעד. אין נמנעים, אחד מתנגד.   14מתנגדים?    מר ניר ים:

 

תכנית לניקוי פסולת חקלאית נגד( לאשר את ה  1נמנעים,    0בעד,    14: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 ביישובים

 

 תודה רבה.    מר דודי אלון:

 

 .  תודה רבה, סעו בזהירות   מר ניר ים:

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 מנכ"ל המועצה 
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 ריכוז החלטות
 

 

 11.4.22מיום  2022#4אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

 11.4.22מיום   2022#4פרוטוקול מליאה  בעד( לאשר את 17: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 :2022#5סעיפים נדחים ממליאה  .4

 החלפה בין גזברים בוועדות המועצה .4.1

 

 גזברים בוועדות המועצהההחלפה בין הבעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ממונה עמדת מידע לציבור  .4.2

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לתפקיד    0נמנע,    1בעד,    16:  שטרית  מתן  של  מינויו  את  לאשר  נגד( 

 .ממונה עמדת מידע לציבור 

 

 למתחם הבשור  תב"ע .4.3

 

 בעד( לאשר יציאה להליך תב"ע למתחם הבשור. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 רכב ליסינג 16/2019הגדלת מכרז  .4.4

 

)החלטה קולות  ברוב  ליסינג    16/2019נמנעים( לאשר הגדלת מכרז    2נגד,    0בעד,    14: הוחלט  רכב 
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 . 40.9%-בשיעור של כ

 

 "ד עו"ד מצורפים(.מבטחים )חו 1100הגדלת חוזים לתב"ר  .7

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    0נמנע,    1בעד,    15:  לאשר  לתב"ר  ההגדלת  נגד(   0011חוזים 

 מבטחים )חו"ד עו"ד מצורפים(.

 

 תכנית לניקוי פסולת חקלאית ביישובים. .6

 

תכנית לניקוי פסולת חקלאית נגד( לאשר את ה  1נמנעים,    0בעד,    14: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 שוביםביי

 

 


