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ם כל  ערב טוב לכולם, אני רוצה לפני ההתחלה של הישיבה, קוד   מר גדי ירקוני: 

להשתתף, באמת, באבלם של משפחת מישוב על פטירתו של אפי,  אחרי מלחמה במחלת הסרטן. 

 לצערנו, המחלה ניצחה אותו והיום, איזה יום זה היום? יום רביעי, הוא נפטר. 

אפי היה פעיל במועצה בכמה וכמה תחומים, בנושא של חינוך, בנושא של סיירת הורים, היה איש 

 , אחרי זה הוא גם התחרה להיות ראש מועצה.  צבא הרבה שנים מאוד

הכרתי אותו אז, כבר לפני זה הכרתי אותו מאוד, גם אז הכרתי אותו, גם ההתמודדות מולו הייתה  

מאוד הגונה, מאוד נחמדה. הכרתי אותו גם כשהוא היה חולה וראיתי איך הוא מתמודד בגבורה עם  

 ושלא ידעו יותר צער. אני מקווה שיתחזקו.   המחלה הזאת, ואני רק מפה רוצה לחזק את המשפחה,

לצערי הרב, אני צריך לבשר, למרות שכולם כבר יודעים, על תאונת דרכים שהייתה עוד פעם בצומת  

שלוש, משהו כזה. לצערנו, יש הרוג גם מהמועצה. השם  עוד   –לפני כשעתיים  232של גבולות, בכביש 

י על ידי... עוד לא הודיעו לכל המשפחה, אז למי  לא לפרסום. אתם יודעים את השם, אני נתבקשת

שיודע את השם, זה בסדר. אני, כל עוד אין אישור, אני מבקש פה במליאה לפחות, אני לא אומר את  

 השם.

שהכביש הזה עדיין לא מקבל את תשומת הלב שאנחנו מצפים   עוד תאונה נוראית בכביש הזה. חבל 

ים עוד פעם, יוצאים עוד פעם בזעקה. אנחנו מנסים גם  שהוא יקבל. אנחנו נראה איך אנחנו כותב

לעשות, בלי שום קשר לאירוע של היום, מנסים לעשות עוד איזו החלטת ממשלה, אולי עוד עם  
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הממשלה הקיימת, לכיוון של הכביש הזה. זה דבר שאנחנו מטפלים בו בלי שום קשר, עוד הרבה לפני  

חנו קוראים לו, ואנחנו יודעים שכל תזוזה הכי לא היום. הכביש הזה, כביש שלא סלחן, כמו שאנ

 נכונה בכביש הזה, יכולה להביא לאסון.

לצערי הרב, אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, אני מקווה שבאמת כל הגורמים שערים לנושא  

הזה, משרד התחבורה, השר, ראש הממשלה שבסוף אצלו בתקופה הזאת, המפתחות לכל הפתרונות  

לה, ימצאו את הדרך לעזור לנו בכביש הזה. אבל אני מאוד סקפטי אם נצליח לעשות של הדברים הא

   את זה לפני הבחירות.

 

  –אני מזכיר שהתשובה שנתנו לך, כשביקשת לטפל בצמתים, הייתה    מר משה טל:

 נטפל בצמתים.  –כשנרחיב את הכביש 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

את צריכה להיות במליאה כאן, זאת אומרת,  אני חושב שהתשובה הז   מר משה טל:

 שהמליאה תטפל בזה, ולא שר התחבורה, לא ישראל כץ ולא סמוטריץ'...  

 

 לא הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

אני חושב שהתגובה למה שאמרו לך שם, לי זה נראה פוגע, מה שהם     מר משה טל:

יכה להחליט מה עושים מול משרד  אמרו, שהתשובה צריכה להיות נדונה במליאה כאן, והמליאה צר

 שמתעלם, ממש מתעלם ומזלזל בתנאי התחבורה שלנו, זה הכול.  זה לא לעכשיו, רק... 

 

לא לעכשיו, טוב. זה בשני הדברים האלה אני רוצה להגיד. אז נעבור     מר גדי ירקוני: 

 לדברים אחרים.  

 

 . מידע 1
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של מנכ"ל משרד החינוך, ביקור   היה לנו ביום שישי ביקור נוסף   מר גדי ירקוני: 

שלישי בתקופה האחרונה, מנכ"ל שמאוד מאוד פעיל במשרד, בא לראות עוד פעם את הקשיים ואת 

הדברים המיוחדים שיש לנו פה באזור, ולראות אם המענים שנותנים לנו מכיוון משרד החינוך, 

ם לנו, האם זה עונה על כל  בנושא של כוח אדם ושל תוכניות מיוחדות שהם נותנים לנו, והם נותני

 הציפיות? על חלקן? האם זה בכלל נותן תשובות למה שאנחנו צריכים? 

ישב גם עם הנוער שלנו, וגם עם המנהלות של בתי הספר, הפגישה הייתה מאוד עניינית, העלינו מולו  

ל בזה.  גם את נושא התקציבים, שתקועים לנו, בייחוד בבנייה, במשרד החינוך, הוא הבטיח שהוא יטפ

מיליון ₪, שיש לנו הרשאות כאלה או אחרות, או הבטחות כאלה  26-אני מזכיר לכם, יש לנו קרוב ל

ואחרות שנקבל. הקצב די איטי עכשיו, בעקבות... היא הממשלה שיש לנו. אבל המנכ"ל הבטיח שהוא 

עזה   יטפל בזה. בדרך כשהוא מבטיח, הוא גם מצליח לקיים, וגם לתקציבים המיוחדים שמעוטף

אמורי להתקבל, קוצצו בחמישים אחוז, הוא אמר שהדבר הזה יתוקן, שזו תקלה, זה לא משהו שהיה  

מכוון. ובהחלט היה סיור, אני כל פעם אומר מנכ"ל, זה בין המנכלים הרציניים שיש לנו, אנחנו  

וקבות,  רואים שהם באים הנה, הוא עושה שיעורי בית, הוא יודע גם מה לשאול אותנו את השאלות הנ

 והסיורים האלה בהחלט בהחלט מוסיפים לנו הרבה. 

אני חושב שהיה חשוב שפה ידעו שהיה הביקור הזה, וגם את המשמעויות שלו, בגלל שבאמת זה לא  

זהו   ביקור של לבוא ולהיות וללכת, אלא זה ביקור בשביל לבוא, ללמוד ולתת גם מענים למה שצריך.

 לעת עתה, ניר, סע.  

 

, יושב כאן איתנו 2020ערב טוב. המליאה הראשונה בשנה הזו, שנת    מר ניר ים:

נפתלי לדר, מצד ימין של גדי. נפתלי, יועץ ארגוני, גם עזר לנו וגם יעזור לנו, בכל מה שקשור למבנה  

הארגוני, כפי שנציג אותו היום. המבנה הארגוני של המועצה האזורית אשכול, וגם יעזור לנו בדיון 

שלושה מהיום, שבה   –ליאה שתהיה ונקרא לה מחוץ למניין, בסדר גודל של שבועיים שאנחנו נכין למ

אנחנו נרצה לדבר על יחסי עבודה בין חברי המליאה ובין הנהלת המועצה. זה נושא שכבר עלה, ויש 

 טעם לקיים איזשהו דיון ושיח, כדי להתקדם ולעבוד בשיתוף פעולה רב ככל האפשר.
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"צ קיבוץ רעים, כנציג הרבש"צים, ואילן קב"ט המועצה, והם יתנו לנו  בשנמצא איתנו גם הראל, ר 

עדכון על מה קורה עם הרבש"צים, איפה עומדים העניינים. עוד מעט תצטרך אלינו גם בשמת, כי יש  

איזשהו סעיף של טיפול בנושא הווטרינרי, שאנחנו צריכים את אישור המליאה, ואני מבקש מכם, 

אלינו, באורחים שבאו אלינו, וקצת לשנות את סדר היום, ולאפשר להם  להתחשב באנשים שיצטרפו 

אז ברשותכם, נתחיל. נתחיל   להגיד את מה שצריך, להשתתף במה שנדרש, ולנסוע הביתה בזהירות.

 דווקא עם הראל, בבקשה.  

 

צ של ניר ים, מי שהיה בתפקיד נעים מאוד, קודם כל אני רבש"    הראל:

ת התפקיד, קיבלתי אותו. מאז עברו ארבע שנים, אני רבש"ץ ברעים. בעצם בקיבוץ רעים, הציע לי א

הבנתי שהייתה פה שאילתה לגבי נושא הרבש"צים. אני אפתח ואני אומר שהרבש"צים אוהבים את  

העבודה, גאים להיות רבש"צים במועצה אזורית אשכול, אוהבים את הניהול בהובלתו של אילן, 

, ואנחנו יש פה עניין של, בעצם, בעיית הרבש"צים נובעת מכמה  שהוא מפקד ומנהל משכמו ומעלה

 דברים.

אין לנו מעסיק אחד, שאנחנו יכולים לבוא אליו ולהביע את דרישותינו. התקציב התשלום   –אחד 

עבור משכורתינו, מגיע ממשרד הביטחון, היום זה דרך המועצה, ואל היישוב. משרד הביטחון, בעצם,  

א עבור רבש"צ, ולא מתגמל את הרבש"צים עבור כל הדברים שהם עושים  לא מציין שהמשכורת הי 

, אם זה מענה מעבר למענים של פעילות חבלנית עוינת, אני חושב 24/7מעבר לזה, אם זו כוננות של 

שהמועצה האזורית אשכול נהנית מאוד מהנוכחות של הרבש"צים, כולם מכירים אותנו, אנחנו 

נות הדרכים, בכיבוי שריפות, בנושא של אפילו חלוקה של מצרכים  נמצאים בכל מקום, אם זה בתאו

 לנזקקים בזמני החגים וגם באופן השוטף. 

מנהל אחד, שהוא זה שמתגמל אותנו, זה   מה בעצם אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים שיהיה לנו

  שמפטר אותנו, זה שמקבל אותנו לעבודה, זה שבעצם אומר לנו מה לעשות, מאמן אותנו. הבעיה 

שהיום משרד הביטחון מושך את ידיו, או גורר את רגליו, ובעצם לא מאפשר את המצב הזה. משרד  

הביטחון מעביר משכורת, ובזה נגמר הקשר שלו עם הרבש"צים, וזה, דרך אגב, לא בעיה של המועצה 

 האזורית אשכול, זו בעיה כלל ארצית.

רוחקים, בדרך כלל, שזה בפריפריות  מיותר לציין שבעצם, רבש"צים נמצאים בגבולות המדינה המ
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ובזה. ולכן, הוחלט שרבש"צים ימלאו תפקיד במקומות שצריך זמינות יותר גבוהה לכיבוי אש, להגיע  

 לתאונות, לפתרון של בעיות של פח"ע.

בעצם כשיש מישהו זר מסתובב ביישוב, למי מתקשרים? אני  –הייתי רוצה לשאול איזושהי שאלה 

צ. כשיש רכב שאנחנו לא מכירים, רכב שנוסע מהר ביישוב, למי חושב שמתקשרים לרבש"

מתקשרים? לרבש"צ. אפילו כשיש כלב משוטט ביישוב שנושך, אז מתקשרים לרבש"צ, יבוא ויושיע,  

אנחנו עושים את כל העבודה הזאת באהבה גדולה ובמסירות, ואנחנו  ייקח אותו בטנדר למכלאה. 

ו את העבודה הזאת באהבה, ואנחנו רוצים להמשיך לשרת  חושבים שזה חלק, אנחנו מקבלים עלינ

את הקהילה היקרה הזאת, ובעצם מה אנחנו מבקשים מהמליאה, או בעצם מהאנשים היקרים 

שיושבים פה, או בכלל מהמועצה? אנחנו מבקשים תמיכה. אנחנו מבקשים את תמיכתכם במאבק 

 שלנו. 

הגיע לאיזשהו פתרון בנושא ההסקה שלנו.  המאבק שלנו הוא מאבק צודק, שבעצם אנחנו מנסים ל

שיהיה מישהו שבעצם, מבטח אותנו, משלם לנו, מאמן אותנו, מקבל אותנו לעבודה, וזהו. מה בעצם  

ראשי המועצות, בכל הגזרות הולכים ובעצם יותר ויותר ראשי מועצות וראשי רשויות, תומכים 

המועצה ובאינטרנט וברשתות  במאבק הזה, ומביעים תמיכה במאבק, בפרסומים רשמיים של 

המדיה, ובעצם זה. זה בעצם מה שאנחנו מבקשים. אנחנו מבינים שבעצם המועצה פה, לא תוכל  

לעשות הרבה שינויים, מה שאנחנו מבקשים, זה שבעצם יהיו בקו אחד איתנו, ובעצם יהיו לעזר, 

 פקיד שלנו. זהו, תודה.  להגיע לקו הסיום, עם שיפור בתנאים, ובעצם, אם בכלל, החלת תנאים על הת 

 

 תודה הראל.    מר ניר ים:

 

 אפשר רק להסביר מה הרקע? מה קרה? מה השאילתה?     מר אמיר פלג:

 

 יש לנו פה,    מר ניר ים:

 

 אילן אחרי זה יגיב,     מר גדי ירקוני: 
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 תודה.     מר אמיר פלג:

 

. אבל נרחיב מספיק  את אילן, שיגיד כמה מילים, אנחנו נקצר בעניין   מר ניר ים:

   כדי שזה יובן. 

 

הרבש"צים עבדו ישירות   – 1994טוב, אני אעשה את זה בקצר. עד   מר אילן אייזיקסון: 

השנים   26 -, זה החוזה האחרון. כלומר, ב1994 -מול משרד הביטחון, כשכירים של משרד הביטחון. מ 

 משרד הביטחון מעביר את הכסף ליישוב.   האחרונות

 

 והיישוב הוא המעסיק.     : וןאהרמר אלי 

 

היישוב הוא המעסיק, המעטה המקצועי זו החטיבה, ואני סתם   מר אילן אייזיקסון: 

שנים אחורה ולהיות שכירים של משרד הביטחון,   26הרבש"צים החליטו שהם רוצים לחזור באמצע. 

שגם את זה  וזה בגדול המאבק שלהם, שככה הם רואים שיהיה מעסיק אחד, שהנושא של הביטוח, 

לא יהיה שוני בין יישובים, קיבוצים, מושבים, יש שוני כמעט בכל סידרנו, אבל שיהיה מסודר, תנאים 

 יישוב. עוד פעם, זה כלל ארצי, אין קשר למועצה אזורית אשכול, אבל זה כלל ארצי.

  רק לפח"ע, גם באמת לתאונות דרכים, הראל הוא  הרבה דברים, לאאנחנו משתמשים ברבש"צים ל

חובש, חובש מדא, אז גם למדא, וכיבוי אש, לעוד ועוד משימות שהם עושים. ואז קורה מצב שסתם, 

לדוגמא, מתחלפת ההנהלה ביישוב, ולא בא לה טוב עם הרבשצ, והוא יכול גם להגיד לו ללכת הביתה. 

ועצה,  זה לא קורה הרבה, זה בקושי קורה, אנחנו גם מתערבים, אבל הם מעדיפים שלא יהיה ישוב, מ

צבא, שיהיה רק משרד הביטחון. זה בגדול מה שהרבש"צים בכל הגזרות. בקשר למה שהראל אומר,  

שהמועצה פחות נותנת תגובות בנושא הרבש"צים, אז קודם כל משרד הביטחון, הם הלכו למועצות  

ם, האזוריות, המועצות האזוריות ייצגו אותם מול משרד הביטחון, עשו חוזה חדש מול ארבעה חודשי

שהכסף, קודם כל, לא יעבור ליישובים, שהכסף יבוא למועצה, ואנחנו נעשה גב אל גב. האמת, זה רק 

עבודה קשה, גם שלי וגם של הגזברות. אנחנו מתעסקים עם זה בכל שבוע, אבל זה נעשה. אנחנו  

ה עשו את מעבירים גב אל גב לכל יישוב, זה עדיין לא פותר מה היישוב נותן בסוף לרבשצ. לא יודע למ
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, תוספת קטנה, ופה זה נסגר. הם לא מרוצים 4.2%זה, אבל זה מה שהוחלט, קיבלו תוספת של 

 מההסכם הזה. 

אמר את זה לכל הפורומים. עכשיו, קודם כל, מבחינת המועצה האזורית אשכול, גדי מהיום הראשון, 

י הצבא, פיקוד העורף,  יש פורומים, לא רק במדיה, יש פורומים שאנחנו נפגשים, גם עם הצבא, נציג

פיקוד דרום, שאם יתאפשר ומשרד הביטחון ייקח את הרבש"צים, אנחנו כמובן נתמוך במהלך הזה.  

 ואנחנו תומכים. וגדי אומר את זה בכל פורום שהוא נמצא. זהו.

 אני, לי יש בכלל כיוון אחר. 

 

  Not now   מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר אילן אייזיקסון: 

 

  ot nowN   י: מר גדי ירקונ

 

. אבל אנחנו כן תומכים במאבק, אבל אם הראל, אם ראית,  Not now  מר אילן אייזיקסון: 

היו גם אנשים ששאלו קצת יותר מדי שאלות, קיבלו התראות הביתה, ואנחנו גם נזהרים מהדברים  

 האלה, כמוני, כמו קב"ט שדות נגב וכמו עוד אנשים טובים. 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 למה אתה מתכוון?      ובר:ד

 

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

 

 חברים, אם יש שאלות.     מר ניר ים:
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אני, אני קודם. אני אדבר. חבר'ה, אני אגיד לכם למה, בגלל שזה לא     מר גדי ירקוני: 

 ה.קשור אלינו. אילן אמר, אני אגיד מה הוא אמר, כי אני הבנתי שכבר אי אפשר לרדת מז

זה לא עניינך, לא מהמועצה   –יש קב"ט של אחת המועצות, שיצא בהצהרות מסוימות, ואמרו לו 

 דווקא ,אנא תירגע. אז אילן הולך בין הטיפות בזהירות רבה.

כולנו פה ערים  –אני רוצה להגיד כמה דברים, דבר ראשון, לא מהפה החוצה, אלא באמת מהלב 

כולנו יודעים, אם לא בשביל הכלב, אבל בשביל הרבה  ומוקירים מאוד את עבודת הרבש"צים, ו

  32-ראשונים, אנחנו קוראים לרבש"צים, והם באמת נענים. אין הרבה רבש"צים כמו בדברים 

היישובים של אשכול, שאנחנו שומעים גם על שיתוף הפעולה שיש ביניהם, לבין הקב"ט, לבין מערכת  

תאונה, בלי שאני יודע, בטח היו שם כמה וכמה הביטחון, לבין היישובים ובכל, גם בטח היום ב

 רבש"צים. 

 

 שמונה רבש"צים.  –לפחות שבעה   מר אילן אייזיקסון: 

 

ם... את עונת שמונה. אין מקרה שהם לא מגיעים, את –שבעה    מר גדי ירקוני: 

גביל השריפות ובנושא הזה, יש לנו רק מילים טובות. להיפך, אפילו לפעמים אני אומר, שצריכים לה

אותם קצת, שיישארו יותר בשטחי... ישמרו על היישוב. אבל באמת נעזוב את זה, באמת בנושא הזה,  

אני בתור ראש מועצה, מוריד בפניהם את הכובע והם יודעים את זה, ואני חושב שגם שיתוף הפעולה 

 שיש בינם לבין אילן, הוא טוב, הוא חשוב. 

ר, וגם הראל, יש פה שני אופנים שונים, יש פה את הצבא, עכשיו, לעצם העניין. צריך, כמו שאילן אמ

אפילו יש פה יותר. יש פה את הצבא, יש פה את היישוב, ואיפשהו גם את המועצה. עד תקופה לא  

מסוימת, שדרך אגב, אנחנו במועצה אזורית אשכול, לא רצינו שזה ישתנה, הצבא היה מעביר, 

הרבשצ, אני מעביר ליישוב חשבונית   –ה אומר ליישוב ההסכם היה בין הצבא לבין היישוב, הצבא הי

, מהחשבונית הזאת, אתה תגזור לרבשצ את המשכורת שמגיעה לו, כולל כל התנאים שאתה  Xשל 

 צריך לתת לו.

היו כאלה שהיו עושים עם זה קצת משחקים, היו כאלה שלא, ולצערי הרב, לפני כמה חודשים,  
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יות, יחד עם הצבא, אבל זה הגיע כדרישה של המועצות  ארבעה חודשים, החליטו במועצות האזור

 האזוריות, נגד עמדתנו, כמו שאילן אמר, להעביר את המשכורת דרך המועצה. 

מה עכשיו להיכנס, אם זה כבר התקבל, אין מה  דבר הזה רק יוצר סרבול, אבל אנחנו אמרנו שאין  

החוזים שצריך, על מנת שהרבש"צים   להיכנס עוד בויכוחים עם זה. היינו בין הראשונים שחתמנו על

 יקבלו את המשכורות כמה שיותר מהר ובזמן שצריך. 

 

 למרות שהתנגדנו.    גב' כבי שקולניק: 

 

כן. ואז, נוצר דבר, צריך לזכור, הרבש"צים כל הזמן, בתמיכתנו דרך     מר גדי ירקוני: 

ן, כמו חיילים, שזה היתרון  אגב, הם רוצים להיות מבוטחים ובעצם עובדים של הצבא לכל דבר ועניי

שלהם, וזו גם החשיבות שאנחנו רואים בנושא הזה, מבחינת אם חס וחלילה יקרה להם משהו, וגם 

 בחיים השוטפים. 

הלוואי, אני בכל דיון שיש   –הדבר הזה, צריכים גם הראל אמר את זה, וגם אילן, יצר שתי בעיות. א' 

ה הזאת, הרבה שנים גם הנושא הביטוחי לא הסתדר, לי עם הצבא, מעלה את הדיון הזה, ואת הסוגי

 לשמחתי בשנה האחרונה רק, נכון אילן? רק בשנה האחרונה, הנושא הביטוחי הסתדר? 

 

 זה הסתדר, אבל הם רוצים יותר, זה לא מספק אותם.   מר אילן אייזיקסון: 

 

לא היה לא עד הסוף. אבל צריך לזכור שהרבש"צים, הם גם היישוב    מר גדי ירקוני: 

רוצה לאבד לגמרי את השליטה מי הרבש"צ אצלו. ואם הוא עובר להיות אך ורק עובד של הצבא,  

אנחנו לא יודעים איך זה יתסדר עם היישוב, אבל נהיה צריכים לראות את זה. אבל בגלל  

 שהרבש"צים רוצים את זה, אנחנו תומכים בהם בסוגיה הזאת.

ים שהיינו צריכים, גם המועצה וגם לראות בין היישוב,  כאן, מקרים בודדאני אומר שלפעמים היו 

 לבין הצבא, לבין הרבש"צ, איך מיישרים את כל ההדורים שם, שכולם יהיו מרוצים. 

 

גדי, אם חס וחלילה הוא הולך לא יודע, לכבות שריפה, בלון, לא יודע.   מר ראובן פרידמן: 
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 , איזה ביטוח יש לו?  או שיש הנה, הלך עכשיו לתאונה בצומת... קרה לו משהו

 

 אילן?    מר גדי ירקוני: 

 

כל נושא הביטוחים השתנה במדינת ישראל בשנים   –ככה, ביטוחים   מר אילן אייזיקסון: 

ביטוח לאומי. קצין  –האחרונות. קצין, חייל, קצין בקבע, חייל יוצא הביתה עם אוטו, תאונת דרכים 

 משרד הביטחון מטפל בו.  חייל נהרג בקרב, הוא מקבל לא ביטוח לאומי, –

לוחם אש, הוא נשרף או... חס וחלילה, ביטוח לאומי. זה מה שקורה. עכשיו, המועצה,   –כיבוי אש 

מה שהיא עשתה, יש לנו גם יחידת מתנדבים, אנחנו מבטחים גם את כל המתנדבים שלנו בביטוח.  

ירים, הוא הוכר כחלל צהל. הוא אבל כן, זה ביטוח זה. עכשיו, אם חס וחלילה, נהרג לנו רבש"צ, כמו נ

חלל צהל. אז הם לא כל כך מרוצים מההגדרה הזאת, לא כל כך, הם רוצים תנאים קצת יותר טובים,  

 אבל זה המצב.  

 

 מה נדרש מהמליאה?     מר אלי אהרון: 

 

 חבר'ה, לא נדון בזה, זה ארוך.    מר גדי ירקוני: 

 

תיכף אחרי אלי אהרון, נצמצם   זה עלה, זה קצת התרחב, אז אנחנו    מר ניר ים:

.. לתת למליאה עדכון על נושא חם שיושב עכשיו בחדשות כבר מספר שבועות, הפגנות,  בחזרה.

עניינים, גם הרבש"צים שלנו למעשה, נכנסו למצב של תפקוד, נקרא לזה, ברמה נמוכה, אוקיי? נושא 

 מילה, אחרי שאלי אהרון...  שמעסיק את כל הארץ, וראוי שנדע, ושמענו בגדול, ועוד מעט ניתן 

 

כן, אם אני הבנתי נכון, ואני חושב שאני הבנתי נכון, הרבש"צים,     מר אלי אהרון: 

 מנהלים מלחמה מול משרד הביטחון בעניין הזה.  

 

 הבנת נכון.    מר ניר ים:
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, כמו שאילן הזכיר עכשיו, שלאט לאט  94נוצר מצב אבסורדי משנת    מר אלי אהרון: 

 והתנער, ניער את עצמו מהאחריות לגבי הרבש"צים. צריך לזכור,  הצבא הלך 

 

 לא צבא, משרד הביטחון.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 משרד הביטחון, סליחה, בסדר, משרד הביטחון.    מר אלי אהרון: 

זה תפקיד מבצעי. כל ההנחיות, וכל ההוראות המבצעיות שלהם, הם מקבלים מן  –הרבש"צים 

כאשר היישוב בוחר רבש"צ, ואין מניעה שהיישוב תמיד יבחר רבש"צ, הצבא   הצבא. דרך אגב, גם

 בודק אם הוא מתאים או לא מתאים. 

 

 הוא מאשר.    מר גדי ירקוני: 

 

מאשר, נכון. בסופו של דבר, הצבא נותן, הרי ברור, היישוב לא יבחר     מר אלי אהרון: 

הצבא, מאשר את זה. את כל ההנחיות  מישהו מחוץ ליישוב, יבחר בתוך היישוב, וזה בסדר. אבל

המבצעיות, ואת כל מה שהם עושים, זה בהנחיות בהוראות הצבא. והם נתונים לפקודות הצבא, של  

איך להפעיל את כיתת הכוננות, איך לעשות את כל הדברים, באמת הכלב זה היה עניין זה, אבל יש  

 להם תפקיד מאוד מאוד רציני.

ים, הם כרגע מנהלים את המלחמה שלהם מול משרד הביטחון. יש  סך הכול אני חושב, שהם מבקש

חשיבות גדולה, שלא רק גדי אלא כל חברי המליאה, יצאו בהצהרה שאנחנו תומכים תמיכה מלאה  

במאבק הזה, אין שום סיבה שבעולם שהם לא יהיו קשורים, גם מבחינת השכר וגם מבחינת המעסיק  

ם, וגם לא למועצה. הם צריכים להיות מול משרד הביטחון  למשרד הביטחון. זה לא למושב, ולא לשו

 אחד לאחד. עובדים של משרד הביטחון. ככה אני חושב.  –

 

אני רוצה להגיד ככה, תראו, כדי לבוא ולקבוע, אני אומר עכשיו את    מר ניר ים:

ר מעמיק, דעתי, כדי לבוא ולקבוע באיזו עמדה צריכה לנקוט המועצה, צריך להתקיים דיון הרבה יות
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יש עוד הרבה מאוד נושאים שלא נגענו בהם פה, שלמעשה אם רואים את מכלול העניינים, רק אז  

אפשר לקבוע מה צריכה להיות דרכה של המועצה, איך היא צריכה לתמוך, או לא לתמוך, או לעמוד 

לדעתי  על הגדר בסוגיה הזאת. כרגע המועצה לא נדרשת. היא לא נדרשת, ולכן אנחנו לא צריכים, 

לפחות, לבוא ולתת הצהרות שהן לא מועילות, גם לא יזיקו לאף אחד בעום. כרגע, המאבק הוא בין  

 שיתנהל המאבק.   –אותם רשב"צים בכל הארץ, לבין משרד הביטחון 

 ודי בדברים האלה.   עמדתנו כרגע, בנושא הזה, היא לא ממש חשובה, והיא בטח לא זו שתכריע.

 

 א נציג עמדה, זה מה שאתה אומר.  ולכן, ל   מר אלי אהרון: 

 

 ולכן כרגע לא,     מר ניר ים:

 

 אנחנו גם כן, נתנער, נשים את עצמנו בצד.     מר אלי אהרון: 

 

 כדי להציג עמדה,     מר ניר ים:

 

 גדי אומר שהוא תומך בזה.    מר אלי אהרון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 שיו את כל מה שאתה אמרת. למה שלא כל המליאה? לא הבנתי עכ   מר אלי אהרון: 

 

 הוא בא לבקש תמיכה.     מר דודי אלון:

 

 מה זה? איזה דיון צריך לעשות?    מר אלי אהרון: 

 

תומכים או לא? אם צריך לקיים דיון, נקיים דיון. על פניו, נשמע    מר דודי אלון:
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 הגיוני, שתינתן תמיכה. ריאלית, לא ריאלית, אבל להישאר על הגדר?  

 

הרעיון, בואו נאמר ככה, נכון למליאה הזאת, הסעיף לדיון הוא לא    ים:מר ניר 

נותן לו למאבק שקט או רועש, או לא יוצאים למאבק  תומכים או לא תומכים, –קבלת החלטה 

בכלל, זה לא הסעיף. הרעיון היה ליידע את חברי המליאה, איך נראים הדברים מהכיוון של הראל 

קב"ט ושל גדי כראש מועצה. שמענו, הבנו, נדרש לדיון כדי לקבוע עמדה, כנציג הרשב"צים, של אילן כ

 נזמן אותו, נציג...  

 

 על ידי מי אתה צריך להידרש?    מר אלי אהרון: 

 

 יכול להיות שאפילו על ידי חברי המליאה, בהחלט כן.    מר ניר ים:

 

, מציג, הולך? זהו, הבאת את הבן אדם, מציג את הבעיה, זהו, נגמר   מר אלי אהרון: 

 שמענו את זה בתקשורת את כל זה, תביא אותו לדיון. 

 

 בואו נצביע אם אנחנו רוצים להעלות את זה לדיון.    גב' רונית בן רומנו: 

 

רוצים להוציא מכתב תמיכה, זהו. לא צריך לעשות מזה סימפוזיון    גב' מזל ערוסי:

 מכל דבר, עוד דיון, ועוד ישיבה ועוד תמיכה ועוד...  

 

 זה מקובל,    מר ניר ים:

 

 יש כאן רוב, אנחנו מצביעים,    גב' מזל ערוסי:

 

 תני לו לדבר.     מר אלי אהרון: 
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זה מקובל מזל, בהמשך לעמדה שגדי הציג, מליאת המועצה תומכת,     מר ניר ים:

 אוקיי? 

 

 זה צריך להתקבל כהחלטה.    מר משה טל:

 

 לא כהחלטה, כי זה לא...    מר ניר ים:

 

 הדברים האלה נשכחים, אני כבר הבנתי את זה.     מר משה טל:

 

 לא, עצור, משה.     מר ניר ים:

 

דרך אגב, שים לב נפתלי, זה יכול מאוד להשפיע על המצב שלך. כאן    מר משה טל:

יש התעלמות, לפחות של כמה קדנציות, שלא סופרים את ההנהלה, לא סופרים את המליאה,  

יש לנו את מיני מינויים. אני חושב שאם עכשיו אנחנו מרגישים, אנחנו שוב, ולמעשה מכתיבים כל 

מעריץ את העבודה של הרבשצ שלנו, של ניר, אני... שכולם הם  הרבשצ, אני מכיר אותו, אני אישית

כאלה. אני חושב, לא צריך לבטא עכשיו, פשוט הבעת תמיכה ולחזק את הרבש"צים. זה לא פוגע, לא 

 אחד. ומי שיתרגז? אז שיתרגז, אז מה.  צריך להרגיז אף

 

 מליאת המועצה תומכת במאבקם של הרבש"צים ועומדת לצידם.    מר ניר ים:

 

 זו הצעת החלטה טובה.     מר אלי אהרון: 

 

 עם החלטה, או בלי החלטה בהצבעה, בהסכמה. זהו.    מר ניר ים:

 

 אם נדרש,   גב' רונית בן רומנו: 
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צבעה. אני כבר שמתי לב שמסכימים על דברים כאן, כמו  אני בעד ה   מר משה טל:

באחת הישיבות הקודמות, אז אחר כך לא זוכרים בדיוק מה למתי זה. אז בהסכמה, זה אומר  

 שהסכימו, לא יזכרו את זה. אני מציע להצביע.  

 

 זו החלטה הצהרתית.     מר אלי אהרון: 

 

 אבל זה חשוב.     מר משה טל:

 

ין לזה סוף. יכול להיות שזה צריך לבוא לידי ביטוי בזה שגדי  תראו, א   מר ניר ים:

לשבות רעב. לא יוע, לכן  –ה בפתח משרד הביטחון, לשבת שם ירקוני צריך לנסוע מחר, לשים תמיכ

 אני אומר... 

 

וואלה, ניר, אתה מסבך עניינים. אנחנו מדברים על החלטה     מר אלי אהרון: 

מחליטים. אבל שתהיה הצהרה של המליאה שאנחנו תומכים   הצהרתית, לא אנחנו מחליטים או לא

 תמיכה מלאה ברבשצים, במאבק שלהם. 

 

 אני מציע שנצביע.     מר משה טל:

 

אני אומר את זה בפעם הרביעית, בלשון מאוד ברורה, שמוקלטת,    מר ניר ים:

רבש"צים,  מליאת המועצה האזורית אשכול תומכת במאבקם של ה –מתומללת ותירשם בפרוטוקול 

 ועומדת לצידם.  

 

 זה מה שאמרנו.    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד( 

חר כך, ולא יוכל להשפיע... שהמושב או הישוב לא יהיה אימפוטנט א   מר דודי אלון:

אתה לא עובד אצלי, לא עובד... בסוף צריך שתהיה פה גם איזושהי היררכיה מסודרת, וקשר נכון, גם 
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 והמועצה.  בין היישוב לבין הרבש"צ

 

 העלית את הבעיה, אחת הבעיות הקשות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה צריך להיות,     מר דודי אלון:

 

 אני לא נגד ולא בעד, אבל אנחנו...   גב' כבי שקולניק: 

 

 שיהיה מסודר, בקיצור.     מר דודי אלון:

 

ום, נובע מפניה  גם העניין הזה, שזה עובר עכשיו דרך המועצות, התשל  גב' כבי שקולניק: 

 ראשונה של רבש"צים בעמק הירדן, או...  

 

 שיעבור דרך המועצה?      הראל:

 

 שהשכר יעבור דרך המועצה. זו פניה שנעשתה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא בקיא בפרטים, אבל...     הראל:

 )מדברים ביחד(  

 מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה הראל.    מר ניר ים:

 

 זה נרשם, לא?   מר אלי אהרון: 
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 אילן,  תודה לכם. מה שכן, אני מבקש לקדם    מר ניר ים:

 

 אני הולך.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אתה יכול להישאר.     מר ניר ים:

 

 לא, לא, יש אינסידנט.    מר אילן אייזיקסון: 

 

קיבוץ  איר, נציגת שלום לכם. אנחנו מקבלים בברכה את תמי בר מ    מר ניר ים:

[30:20] . 

 

 מזל טוב, לא הבאת לנו עוגה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אביא בפעם הבאה.    גב' תמי בר מאיר: 

 

 ברוכה הבאה תמי.    מר ניר ים:

 

 העלאת סעיף שירותים וטרינריים לסדר היוםאישור  

 

 

א אוקיי, מה שכן, אני מבקש להעלות סעיף לסדר היום, בנוש   מר ניר ים:

שירותים וטרינריים. זה משהו שאנחנו נדרשים אליו בצורה מאוד מאוד פורמאלית. אז לפני הכול,  

אני רוצה להעלות להצבעה, אם מאושר לנו להעלות את הסעיף הזה לדיון לסדר היום, או לא. מי בעד 

 להעלות את הסעיף הזה? בבקשה, הרימו את היד. מי נגד? אושר ברוב קולות. 
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 ברוב קולות לאשר את העלאת סעיף שירותים וטרינריים לסדר היום.  : הוחלטהחלטה

 

 בשמת, בבקשה תסבירי את הנושא.    מר ניר ים:

 

 קבלת שירותים וטרינריים מ'אשכול רשויות נגב מערבי לשירותי וטרינריה'אישור 

 

טוב, לקראת סיום השנה, אנחנו הודענו שד"ר מאיה מסיימת את    גב' בשמת גלין:

 במועצה, הגיעה לגיל גמלאות פלוס, פלוס, פלוס ויצאנו במכרז לווטרינר חדש למועצה.  שירותה

להפתעתנו, לא היה אפילו מועמד אחד שהגיש מסמכים למכרז, ולכן היינו צריכים לצאת למכרז  

נוסף. בין לבין שני המכרזים, אני פניתי לאשכול רשויות נגב מערבי, שיש להם גם את שירותי  

וביקשתי מהם להתארגן לזה שאם יהיה לנו פער, בין קבלת הווטרינר החדש, לבין  הווטרינריה, 

 יציאתה של מאיה לגמלאות, שהם יתנו לנו לזה גיבוי, והם נענו בחיוב. 

ואז יצאנו למכרז השני, הוגשה מועמדות על ידי אדם אחד, אבל הוא לא הגיע למכרז, לא הגיע לראיון 

 .ואנחנו היינו כבר לקראת סוף השנה

אוקיי, אנחנו כאן בשבילכם לכל מה שתרצו והתחלנו את  –כמובן שבשלב הזה, אשכול רשויות אמר 

הפרוצדורה. ואז הסתבר, שמכיוון שאנחנו חברים בתאגיד שנקרא אשכול רשויות נגב מערבי, אבל  

איננו חברים בתאגיד שנקרא 'אשכול רשויות נגב מערבי לשירותי וטרינריה', שבו חברות פחות 

עצות מאשר באשכול האחר. ומכיוון שהסמכויות שניתנו במסגרת השירותים הווטרינריים, הן  מו

במסגרת חוק, החוק למניעת התפרצות הכלבת, נדרש עוד איזשהו הליך, כדי שאנחנו נוכל להיות  

 חברים בזה.

עד עכשיו, על ידי היועצים המשפטיים, גם של משרד  1.1-זה נבדק בשבועות האחרונים, מאז ה

החקלאות, וגם של אשכול הרשויות, וכדי שאנחנו נוכל כן לקבל, ולו רק שירותים זמניים מאשכול  

 הרשויות, נדרשת החלטה גם של מליאת המועצה, גם אחרי זה של אשכול הרשויות.

במאמר מוסגר אני אגיד, שאנחנו נשתמש בתקופה הזאת, כתקופת ביניים, לראות האם אנחנו רוצים  

השירותים במסגרת אשכול הרשויות, או לקדם את הקליטה של וטרינר על ידי להמשיך לקבל את 
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 המועצה עצמה. וזהו.  

 

, אם אתם  10אני אוסיף שתי מילים. קודם כל, הנוסח הוא בעמוד    מר ניר ים:

רוצים לראות אותו, וייתכן מאוד שנפלה שם טעות, תעמידי אותנו על העניין הזה, בבקשה, בשמת,  

 .  אנחנו כתבנו..

 

 לא,   גב' בשמת גלין:

 

קודם כל אני רוצה להקריא את נוסח ההחלטה, כדי לראות אם הוא    מר ניר ים:

תקין. לפני זה, להקדים ולהגיד, שאנחנו רוצים לסדר את זה כאן ועכשיו, כי כל רשות למעשה, 

במצב עצמנו שיהיו לה נותני שירותים וטרינריים כל הזמן, אוקיי? ופה אנחנו מוצאים את מחויבת 

שאנחנו צריכים להסדיר את זה.  הרשות לא יכולה להישאר, אפילו לא יום, ללא תמיכה של שירותים  

 וטרינריים. 

אז אני קורא רגע: הרשות המקומית המועצה האזורית אשכול, מעוניינת להאציל, פה כתוב לאשכול  

 נגב מערבי, ואני מבין שזה נכון? 

 

 נכון, זה הניסוח של אורי, כן.  זה בסדר, זה   גב' בשמת גלין:

 

לא, הוא כתב לאשכול, ואני הוספתי נגב מערבי, אני מבין שיש אשכול    מר ניר ים:

 רשויות שזה דבר אחר, אז זה דבר אחר.  

 

 אוקיי.   גב' בשמת גלין:

 

ופה, על הנקודה הזאת, מסתבר שלא עמדנו בצורה מדויקת. אז בואו     מר ניר ים:

רבי אנחנו מוחקים, כי לא ודאי מבחינתנו איזו רשות זאת. אז הרשות המקומית, נגיד שאת הנגב מע

להאציל לאשכול, לשם ביצוע תפקידה בתחום הווטרינריה, את כל מועצה אזורית אשכול, מעוניינת 
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 הסמכויות המוענקות לה על פי כוח חיקוק.  

 

 על פי כוח חוק.     גב' נעמי סלע:

 

 ם אני נתקלתי בה פעם ראשונה.   חיקוק, מילה שג   מר ניר ים:

 

 אין מילה כזאת, חוק.     גב' נעמי סלע:

 

האצלת הסמכויות במתכונת זו, תהיה אצילה לכל דבר ועניין, וחובות    מר ניר ים:

... חובות וזכויות מועצה אזורית  וזכויות האשכול, בלי נגב מערבי, לעניין זה, יבואו לכל דבר ועניין ל

   ענה על הצורך, ואם יש שאלות נוספות או הערות נשמח. אם לא... אשכול. הנוסח הזה י

 

 זה מוגבל בזמן?     מר דני ברזילי: 

 

 עד שאנחנו נחליט אחרת, מבחינתנו.    מר ניר ים:

 

 אבל זה שירות שיהיה זמין לנו? כמו שהייתה לנו וטרינרית צמודה?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 א יהיה טוב, ואפילו,  יש מצב שהשירות הו   מר ניר ים:

 

 זה נורא מה שאמרת עכשיו, אבל בסדר.    גב' רונית בן רומנו: 

 

לא, באמת, זה נכון. אפילו השירות עשוי להיות יותר זמין, יותר     מר ניר ים:

 מהיר, יעיל אולי.  

 

 אל תרגיל אותנו לזה.     מר דודי אלון:
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כל השירותים שהיינו  נכון שהייתה לנו וטרינרית צמודה, אבל   מר ניר ים:

צריכים, למשל לכידת כלבים, היינו צריכים לפנות ולקבל את זה באאוט סורסינג, זה היה לוקח זמן, 

 לא היה ידוע. פה הזמינות היא יותר גבוהה.  –מתי היו באים 

 

 אני כבר שלושה חודשים ממתין לזה.    מר דודי אלון:

 

נחנו מקווים שזה לא, מה שנקרא, גם העלות היא יותר גבוהה. וא   מר ניר ים:

פעיל וטרינר מקומי, או ישתנה באיזשהו שלב, שנמצא וטרינר, ואז נוכל לשקול, האם לחזור ולה

 כן, אמיר? להמשיך ולהישאר. 

 

רק לציין, אולי חברי ועדת איכות הסביבה יודעים את זה,  אני רוצה     מר אמיר פלג:

ב', זה נושא שהעלינו, שעלה על רקע נושא הכלבים  -בשמת עדכנה אותנו בנושא, ו –שדנו, א' 

המשוטטים, שיש בו המון המון קשיים במועצה, לתפוס את הכלבים המשוטטים בזמן. עכשיו, הבנו 

מבשמת, אולי היא תוכל לתקן, אם זה לא נכון, שבאמצעות האשכול, האשכול העלות שלו קצת יותר 

ם, אני מדבר כרגע יותר על הכלבים המשוטטים,  אמצעייקרה למועצה, אבל מצד שני, יש לו יותר 

  ופחות על וטרינרית נוספת, שתטפל...

 

 אפשר לקרוא לרבש"צ.      מר דודי אלון:

 

כן. לטפל בנושא. השאלה שלי, האם אפשר להבין, או אולי זה לא      מר אמיר פלג:

ו לשקול את זה, זו עכשיו, אבל כשתבוא ההחלטה, נאמר עכשיו כמה חודשים הם יעבדו, ואז תחליט

החלטה שכתובה למליאה, עם כל השיקולים, כמה עולה לאשכול, כמה עולה הווטרינר, ההעסקה פה, 

ולצד העלות, חשוב לציין שיכול להיות שהעלות של האשכול גבוהה יותר, אבל הפתרונות שהוא נותן  

 בלכידת כלבים, היא הרבה יותר טובה, אז אולי גם עלות גבוהה פה תשתלם.  
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היה ונשקול להעסיק וטרינר מקומי, אתה יכול להביא את זה    מר ניר ים:

 למליאה. 

 

 עם כל הנתונים.      מר אמיר פלג:

 

 מה שיהיה.    מר גדי ירקוני: 

 

 עם כל הנתונים.     מר ניר ים:

 

 כמה זמן אנחנו נשארים עם ה...?    גב' דנה אדמון: 

 

ד לא יודעים, כי כרגע אין לנו שום... אין  אנחנו לא יודעים, אנחנו עו   מר ניר ים:

 לנו אפילו קצהו של וטרינר שמוכן ורוצה להיות עובד המועצה. 

 

בשמת הציגה שאנחנו עושים את זה באופן זמני, כדי לדעת אם זה    גב' דנה אדמון: 

 טוב יותר, ואז אנחנו נחליט, האם להתעקש ולנסות להגביר מאמצים של המועצה. השאלה, 

 

זו גם תהיה תקופת ניסיון,   –אני אמרתי גם, סליחה, אני אמרתי   שמת גלין:גב' ב

 לכולנו. 

 

 כן, כן, ברור. אז אני שואלת, לכמה זמן?    גב' דנה אדמון: 

 

  אנחנו לא יודעים, לא יודעים.   מר ניר ים:

 

 גם אם ירצו, אין לנו משהו אחר, מה יעשו? אין להם...    מר דודי אלון:
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 אוקיי, חברים, אני מעלה להצבעה.    :מר ניר ים

 

אני מציע, את התקופה הזמנית הזאת לתחום. אולי לתחום כרגע    מר אריק דניאל: 

 באיזשהו תאריך גג, שבתאריך הזה, תתבצע איזושהי בדיקה. אחרת, מה תהיה המוטיבציה לבדיקה?  

 

ונמשיך   עוד פעם, המוטיבציה היא מאוד פשוטה, אנחנו מפרסמים,   מר ניר ים:

ימצא   Onceלפרסם מכרז לווטרינר מועצתי. זה לא יעצור את פרסום המכרזים לווטרינר המועצתי. 

אחד כזה, אז נהיה במקום שנוכל לשקול, האם לוקחים אותו, או שממשיכים את השירות הזה, וזה  

 יובא למליאה.  

 

 אוקיי, בסדר.    מר אריק דניאל: 

 

 הציע משהו, שאני אעדכן את ועדת... אולי אני יכולה ל  גב' בשמת גלין:

 

 אני חושב שההצעה שלי היא טובה.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.   גב' בשמת גלין:

 

 לא הייתי מסבך.     מר ניר ים:

 

 זאת אומרת...   ניר, אפשר שזה ייכתב בצורה הזאת כהצעה?   גב' דנה אדמון: 

 

 ום בעיה. זה ייכתב בצורה הזאת, לבקשתך, אין לי ש   מר ניר ים:

 

 תודה.    גב' דנה אדמון: 
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 כנספח, כי נוסח ההחלטה הוא מאוד ברור.     מר ניר ים:

 

 כן, אין בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

ומאוד... ישבה משפטנית וכתבה חיקוק, כנראה שהיא ידעה למה היא    מר ניר ים:

את היד. תודה רבה, מי  כותבת את זה. אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד להיקשר לאשכול? ירים 

 נגד? אין. ההצעה התקבלה. תודה בשמת. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר קבלת שירותים וטרינריים מ'אשכול רשויות נגב מערבי לשירותי  החלטה

 וטרינריה'. 

 

 

 אנחנו, ברשותכם, נעבור אפילו לפני הכול, למבנה הארגוני.   מר ניר ים:

 

 ה. אישור מבנה ארגוני של המועצ6

 

 בבקשה,    יר ים:מר נ

 

 שאלה,    מר משה טל:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

לא כדאי שהדיון על המבנה הארגוני של המועצה, יהיה באותה ישיבה     מר משה טל:

 שנדבר בה על יחסי המליאה והצוות... 
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 אי אפשר לערבב את זה,     מר גדי ירקוני: 

 

 מה אתה חושב, נפתלי?     מר משה טל:

 

ערב טוב, עם כניסתו של ניר, עם ההחלטה של המליאה שיהיה    מר נפתלי לדר: 

הנכון, הניהולי,   במועצה תפקיד חדש, בעצם מזה כבר כמה חודשים, אנחנו עוסקים בגיבוש המודל

המשתמע מכניסת מנכ"ל למועצה, בדומה למועצות אחרות, שבהן יש תפקיד מנכ"ל ולא מזכיר. יש  

 ה הניהול הציבורי והניהול המקצועי. שתי רמות של ניהול, מאוד ברורות, ז

המסמך הזה מתייחס אך ורק לניהול המקצועי, לבעלי התפקידים שממלאים פונקציות, כעבודה יום  

יומית במועצה. כל מה שנוגע למערכות היחסים, ואתה אמרת קודם, בין מליאה לבין המנהלים  

המסמך הנוכחי, מאפשר כניסה   במועצה, עומד לפתחנו, ואין אליו שום התייחסות במסמך הנוכחי.

נכונה של ניר לתפקיד, והסדרת המבנה הניהולי, מאותו מקום שהצטרף למועצה מנכ"ל, כפונקציה 

 חדשה.

הנקודה השנייה שהמבנה הזה בא להסדיר, זה מעבר ממצב שבעצם ראש המועצה, באיזושהי חלוקה 

האסטרטגי וגם בטווח השוטף.  עם סגן ראש המועצה, ניהלו את כל פעילויות המועצה, גם בטווח 

לחלוקה מאוד ברורה, בין הניהול היומיומי ובין הניהול האסטרטגי לטווח ארוך, כאשר כל מה  

שקשור לניהול אסטרטגי טווח ארוך, יושב או אצל גדי, או כהאצלה של גדי למאיר, וכל הניהול  

אחריות המנכ"ל, שזה  השוטף, כל האגפים במועצה, הניהול השוטף של המנהלים במועצה, עובר ל 

 תפקידו המהותי. 

של מנכ"ל שרואה את תמונת המועצה  במילים אחרות, יצרנו שתי שכבות ניהול בניהול המקצועי, 

לכל הרוחב, או לכל הפעילויות, מן המקום שמנכ"ל אמור להיות, בשביל זה בחרתם למנות מנכ"ל. 

שאתם רואים יותר טוב מאשר   אני רוצה לעבור על התרשים, יש לכם את זה מודפס, אני חושב

 יש לכם את זה גם מול העיניים.מוקרן, אבל אם מישהו רוצה, 

תהליכים, מבנה, ערכים  יש לכם בצד, ניר ככה הקפיד לשלב במודפס גם, ארבע קוביות של אנשים, 

ותרבות ארגונית. כשאנחנו מסתכלים על ארגון, על כל ארגון באשר הוא, אנחנו מדברים על ארבע 

אנחנו מניחים שלכל ארגון שיש לו את הערכים ואת התרבות הארגונית, זה חלק ממה   רמות.
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, אתם הייתם שותפים, ולהגדיר  2020שבבניית תוכניות העבודה, בתהליך הגדרת המיקודים לשנת 

בעצם את הערכים שאליהם אנחנו מכוונים, ולייצר את השפה הארגונית שסביבה אנחנו מתכווננים.  

דה שתיעשה על מערכת היחסים שבין הדרג הציבורי, לדרג המקצועי, אמורה לתמוך  אני חושב שהעבו

 בתרבות הארגונית של המועצה, שאליה שמעתי אותך קודם מעיר הערה, אפילו הערה ביקורתית.  

 

 מאוד.    מר משה טל:

 

 אז זה לא נסתר מעינינו, זה מופיע פה, כי גם בזה צריך לטפל.   מר נפתלי לדר: 

תן לנו, בעצם, את הפלטפורמה שדרכה אפשר לנהל, והתהליכים, בעצם מייצרים את  המבנה נו

תהליכי העבודה שמתבססים על אותו מבנה שהגדרנו, ובסוף ישנם האנשים. האנשים הנכונים, 

בתפקידים הנכונים, עם היכולות המתאימות, עם המנהיגות הנכונה, הם אלה שמאפשרים שכל 

ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שיש במועצה היום לא מעט מנהלים הפירמידה בכלל תוכל לעבוד, 

מקצועיים שהתחלפו, וזאת גם הזדמנות לייצר את אותן התובנות ברמת האנשים, ואת זה ניר לקח 

 על עצמו גם כמשימה. 

אני הולך למבנה כרגע, ואני אומר עוד פעם, זה לא מדבר לא על תהליכי עבודה, ולא על אנשים, ולא 

רגון. זה מדבר על מבנה, על פלטפורמה לפיסיקה, מתוך ארבעת המרכיבים, שאיתה  על רוח הא

 הולכים לנהל את המועצה, לפי ההצעה הזאת.  

כשכמובן, בראש הפירמידה עומד ראש המועצה, הירוק זה גופים שהם עצמאיים, מליאת המועצה, 

 החברה הכלכלית, המרכז הקהילתי, 

 

 ה נבחרת. המועצהנהלת שכחתם,    מר משה טל:

 

 מליאת מועצה שהיא בין המליאה לבין ראש המועצה.    מר נפתלי לדר: 

 

 לא, יש גם הנהלה.     מר משה טל:
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 הנהלת מועצה,     מר נפתלי לדר: 

 

הנהלת מועצה היא, למעשה, יכולה לאשר או לא לאשר סדר יום    מר משה טל:

 לישיבת המליאה. יש לה סמכויות, של מעקב.  

 

למיטב הבנתי המליאה היא נגזרת, ההנהלה היא נגזרת של המליאה,     ר: מר נפתלי לד

 ולא הפוך. 

 

 נכון, בין המליאה לבין...     מר משה טל:

 

בין המליאה לבין ראש המועצה, יש הנהלה. מסכים, היא חסרה פה,     מר נפתלי לדר: 

 אתה מסכים,  אבל זה יושב על הניהול הציבורי, שעליו עוד לא דיברנו. 

 

 פרויד היה אומר על זה משהו, על הניסוח הזה. כן, אבל בסדר.    משה טל: מר

 

אבל אני עדיין אומר שזה חלק מהניהול הציבורי, ולא הניהול     מר נפתלי לדר: 

המקצועי. והניהול המקצועי מתחיל מראש מועצה, שהוא מחזיק בעצמו כמה תיקים, התיקים  

יות, הכספים וההנדסה, הם גופים סטטוטוריים של  הצהובים. חלק מהם, מתוקף החלטות סטטוטור

המועצה, ואין פה בכלל התלבטות. הייעוץ המשפטי, מבקר המועצה, צוות הלשכה הממונה על פניות 

כפוף לראש המועצה, וכמובן   –הציבור, הם כפופים ישירות לראש המועצה. כל רמת חירום ומל"ח 

 .שהמנכ"ל וסגן ראש המועצה, כפופים לראש המועצה

יש פה מספר תיקים, וזה מונח שיחזור על עצמו לאורך כל המבנה, גדי ומאיר מתחלקים באחזקת  

שהם לא מנהלים ישירות את הפעילות, הם מחזיקים באחריות   –תיקים. אחזקת תיק זה אומר 

תיק  –המיניסטריאלית, הניהולית, לגבי אותה פעילות ותחתיהם יש מנהלים שעושים את העבודה 

ם, תיק ההנדסה, תיק הביטחון ותיק... הכספים, הם בניהול ישיר, בכפיפות ישירה לגדי,  גיוס כספי

תיק מועדוני   –כנ"ל הדוברות, ומאיר מחזיק במספר תיקים, שבהסכמה הוא זה שמוביל אותם 
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מופ"ת, תיק הבריאות, תיק איכות הסביבה, תיק תחבורת הרכב, ועדה חקלאית ומנהל אתר בתי  

בעצם המבנים שכרגע לא מאוישים. מי שמטפל במה שיקרה במבנים האלה,  הספר הבשור, שזה 

 בסיכום בין מאיר לבין גדי, זה מאיר.  

 

 ומה הקשר של המנכ"ל לדברים האלה?    מר משה טל:

 

 המנכ"ל מנהל את השוטף בכל התחומים.     מר נפתלי לדר: 

 

 גם בתיקים האלה.     מר משה טל:

 

 האלה.  גם בתיקים    מר נפתלי לדר: 

 

ועדה חקלאית, זה לא קשור לקטע, איך  –סליחה שאני שואל שאלה    מר דודי אלון:

 קראת לזה מקודם? איפה שמנהלי הוועדות?  

 

, תראו איפה שיש מספר, זה  2הוועדה החקלאית, נכנס תיכף לעמוד    מר נפתלי לדר: 

היא במקומה, כי זה בכל  אומר באיזה עמוד יש פירוט, ואז אני עוד רגע אכנס לשם. השאלה שלך 

 זאת, יצור כלאיים, זו שותפות עם מועצות אחרות לכן זה עובד קצת אחרת, בסדר?

תחת המנכ"ל, יושבים אגפי המועצה, את כולם אתם מכירים. אגף החינוך, ההנדסה, איכות הסביבה,  

יטוחים, ואגף ביטחון, אסטרטגיה, אני מדלג רגע על מה שבצבע אחר. הגזברות והארנונה, אגף רכש וב

 שירותים חברתיים. 

יש פה המלצה, במסגרת ההתארגנות מחדש, למצב את גיוס הכספים, את תחום גיוס הכספים כאגף 

  תחת מנכ"ל המועצה, ויש לזה הצדקה מבחינת מה שהאגף הזה...  חדש, שיפעל

 

 מהלך מבורך מאוד.     מר דודי אלון:
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 ? אז איפה הוא היה עד עכשיו   גב' דנה אדמון: 

 

 היה מפוזר, קצת באסטרטגיה, וקצת...    מר נפתלי לדר: 

 

 למה איכות הסביבה לא מופיע גם, בתור מושגח על ידי המנכ"ל?    מר משה טל:

 

 יש, יש.    גב' נעמי סלע:

 

 אצל הסגן.     דובר:

 

 הסגן הוא לא המנכ"ל.     מר משה טל:

 

 ף. הסגן הוא עם התיק והמנכ"ל עם האג   מר נפתלי לדר: 

 

 טוב ששמנו לב.     מר משה טל:

 

 בסדר?    מר נפתלי לדר: 

 

 כן.    מר משה טל:

 

 מופיע.    מר נפתלי לדר: 

 

 עכשיו, קיבלתי תשובה נכונה.    מר משה טל:

 

כל האגפים ברמה הניהולית השוטפת, וזה כבר למעשה עובד ככה, כל     מר נפתלי לדר: 

האינטגרטור הניהולי בשוטף של המועצה, זה ניר, בשביל   מנהלי האגפים ביום יום עובדים מול ניר,
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 זה הוא בא.

כשאנחנו מסתכלים, ואני מרשה לעצמי להגיד, מכיוון שאני מלווה את המועצה כבר יותר משנתיים, 

אני מקבל משובים ממנהלי האגפים, שהכניסה של מנכ"ל כאינטגרטור, עושה טוב לניהול השוטף של 

צריך לברך, על ההחלטה הנכונה. כשאנחנו מסתכלים פנימה, לתוך   המועצה. אני חושב שעל זה

 האגפים, אז אני  

 

 אני יכולה להעיר משהו?     גב' מזל ערוסי:

 

 בוודאי.    מר נפתלי לדר: 

 

אוקיי. אז בישיבת ההנהלה שהתקיימה לפני שבועיים, גם דודי וגם    גב' מזל ערוסי:

ש המועצה, למעשה צריכים להיות ה... אני לא יודעת אם אני, העלינו את העניין שתחת חסותו של רא

זה אגף, או אם זו המחלקה, בכל אופן, שני הנושאים המרכזיים, לפחות, שעלו כאן מאז ישיבת  

המליאה הראשונה, שאנחנו משתתפים, שזאת שנה, אנחנו כבר מתחילים את השנה השנייה, אז דובר  

ינוך, והנושא השני, שלא קיבל שום תשומת לב בעוגת  בשני נושאים מרכזיים. הנושא המרכזי היה ח

החלוקה שפורסמה בירחון של החודש הזה, אז שם יש את העוגה עם חלוקת התקציב, אז יש שם את 

 איכות הסביבה, ואת החינוך.

ואני הייתי רוצה לראות, גם את החינוך וגם את איכות הסביבה, שזה שני הנושאים המדוברים,  

 חסותו הישירה של ראש המועצה, נראה לי שזה הדבר הכי נכון לעשות.   לפחות במליאה, תחת

 

 אני נתתי לך גם תשובה בהנהלה,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא קיבלתי.    גב' מזל ערוסי:

 

 את לא זוכרת.     מר גדי ירקוני: 
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 אחרת לא הייתי מעלה את זה כאן.    גב' מזל ערוסי:

 

זוכרת, ושאת אמרת שהתשובה היא נכונה, ואני  אני חושב שאת לא    מר גדי ירקוני: 

אתן לך גם את הנושא של הכספים, אני לא אצא עכשיו לזה, אבל אחרי זה, אני חושב שעשרות 

 מיליונים אנחנו הולכים להשקיע באיכות הסביבה השנה. 

ל שראש המועצה, וגם ניר אמר את זה, ראש המועצה יכו אבל, עזבי את הסיפור של הכסף, אמרתי לך

להחליט מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, לקחת מחלקה, גם אם הוא לא ישב בראשה, ולהחליט  

שהשנה הוא משתתף ושם עליה את הדגש, והוא לא צריך לקבל אישור מאף אחד, וככה זה גם קורה 

עכשיו. בשתי המחלקות האלה, האגפים האלה שהתכוונת, ראש המועצה, שם את הראש שלו הרבה  

 שם בכל מיני דיונים, והוא לא בשביל זה צריך להיות דווקא הממונה הישיר עליהם.  מאוד שעות 

 

נראה לי לפחות, שלגבי היעדים שהצבת, או שהצבנו כמליאה השנה,     גב' מזל ערוסי:

 זה צריך להיות, בהחלט,  

 

 ללא ספק.    מר גדי ירקוני: 

 

העליתי את התפקידים. אני לבוא לידי ביטוי, גם בנראות של חלוקת    גב' מזל ערוסי:

 זה... 

 

אני רוצה להצטרף למזל בהקשר של אגף איכות הסביבה, שדובר גם      מר אמיר פלג:

עוד לפני השינוי הארגוני, באוקטובר או נובמבר שנה שעברה, הוצגה לנו, על ידי ראש המועצה, מצגת  

גדי, בטח הוא יפרט לנו בהמשך  שבה דובר על תוספת תקציבית ושינוי מבני. אז תקציבית, אני מבין מ

 איך... 

 

 לא היום, פירטתי לך.     מר גדי ירקוני: 
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 לא, בישיבה שהייתה לא...     מר אמיר פלג:

 

אלף, לא  800 -מיליון? את המיליון? את ה 20-לא פירטתי לכם את ה   מר גדי ירקוני: 

לכים להשקיע באיכות  הו פירטתי? מה זה קשור אם זה כסף של המועצה או לא? זה כסף שדאגנו ש

 הסביבה השנה, בשנה הבאה. 

 

אני חושב שחברי הוועדה לא יצאו משם בידיעה מובהקת של מה     מר אמיר פלג:

 קורה. 

 

 בואו נתרכז, תקשיבו, בואו לא...    מר נפתלי לדר: 

 

לא השתנה, לא אגב,  ,לא, אבל אני לא רוצה לגעת בכסף הזה. המבנה    מר אמיר פלג:

 האם הכול נשאר אותו הדבר?  לא היה שם איזה שינוי מבני.  התעבה,

 

אחד, נגיע לזה... מזל אומרת שהיא הייתה   –אמיר, בוא נלך אחד    מר נפתלי לדר: 

רוצה... שתיק איכות הסביבה יהיה ראש המועצה. לגבי המבנה, ההצעה לגבי החינוך, היא שראש  

ביקשת. לגבי איכות הסביבה, ההמלצה  המועצה מחזיק את התיק. זה לגמרי עומד במה שאת 

הנוכחית היא שמי שמחזיק את התיק הוא ראש המועצה. אני חושב שההמלצה שלך צריכה להיות  

 שזה לא אמור להשפיע על כל המבנה, אבל זו הערה... 

 

אני לא הבנתי מה הבעיה שסגן ראש המועצה יחזיק, מזל, את     מר אלי אהרון: 

 פיק...? התפקיד הזה. מה, הוא לא מס

 

אני לא אומרת שסגן ראש המועצה לא צריך להחזיק את התיק הזה.    גב' מזל ערוסי:

 אבל אני... 
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אם את לוקחת את זה ממנו, לא נשאר לסגן חוץ המועצה, חוץ    מר אלי אהרון: 

מהמבנים שמה, כלום. ראש המועצה, סגן ראש המועצה אחראי על המבנים של בית הספר הישן. אם 

 ת את זה, מה נשאר? מה הבעיה עם סגן ראש מועצה, אני לא הבנתי.  את לוקח

 

אלי, אבל לא מדברים על הסגן, אנחנו מדברים על איחוד של האגף,     מר אמיר פלג:

 לא קשור לסגן.  

 

זה לא העניין של הסגן או לא, אני חושבת שאחריות העל, צריכה     גב' מזל ערוסי:

 להיות... 

 

אחד חינוך, ואחד איכות סביבה. אני   –רת שני נושאים חשובים הזכ   מר אלי אהרון: 

שואל, ולא קיבלתי תשובה, למה את חושבת... חינוך, אוקיי, זה ראש המועצה מטפל בזה באופן 

 ישיר. חוץ מזה, למה זה לא מספיק רציני, כפי שאני מבין אותך, שסגן מטפל בזה? 

 

חושבת בהחלט שהסגן צריך לטפל  , ואני אני לא חושבת שזה לא רציני   גב' מזל ערוסי:

בזה, והוא מטפל בזה. אני מדברת על אחריות העל. ואחריות העל, כשאתה מציב יעדים, היא צריכה  

 להיות של מי שעומד בראש ה... 

 

 זה בכל מקרה קורה, זה תמיד.    מר אלי אהרון: 

 

 הכול כולל הכול,     מר נפתלי לדר: 

 

 מזל, מזל, אלי וכל חברי...  תנו לי מילה,    מר ניר ים:

 

 זה אחריות אישית?    מר חנניה אווקרט: 
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כן, זה מה שאני רוצה. שזה יהיה ברמת הצהרה, ברמת האחריות     גב' מזל ערוסי:

 האישית. 

 

 אבל זה קיים בכל מקרה.     מר אלי אהרון: 

 

ר שנייה, חבר'ה... אנחנו לא נגיע לכלום. אחריות העל של כל דב   מר ניר ים:

שקורה במועצה, מקטן ועד גדול, בין אם זה קורה במחלקה הכי קטנה והכי נידחת, עד האגף, וכל  

דבר בעניין אחריות העל, היא של ראש המועצה, נקודה. זהו. זה ברור וברגע שזה עומד מעל הכול, כל 

 השאר זה איך נוח לעבוד. 

עובד, אז בסדר גמור. ואם נדרשת עכשיו, איך נוח לעבוד, כל עוד הדברים מתפקדים נכון, והכול 

התערבות ראש המועצה במקומות שבהם דברים נתקעים, או הולכים בכיוון הלא נכון, אז הוא נכנס  

לשמה. וזה יכול לבוא, בין אם הוא יקום בבוקר ויחליט שזה נכון לו לעשות, או בין אם מישהו יעיר  

חס לשמות, הם שממלאים את התפקידים,  אותו לעשות את זה. אבל בטבעי, ברגיל, בלי שאנחנו נתיי

 הסטנדרט הוא זה. ולכן, התחברנו אליו. 

 

 ניר, אני יכולה לומר איזשהו משפט בנושא?     גב' נעמי סלע:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

אני חושבת שגם מה שמזל אומרת, וגם מה שאנשים פה מנסים    גב' נעמי סלע:

ין לי שום מילה אחרת לומר על זה, ולא לדבר על זה  להציג, זה שאנחנו היינו עדים לדו"ח מביש, א

שנכנסנו לגירעון של מיליון, בגלל קבלת החלטות כזו או אחרת שנעשתה. אנחנו אמורים לקבל, 

להפיק לקחים, ולהסיק מזה מסקנות, ולדעת איך להתייעל בהמשך. הפרוז'קטור, על האגף הזה, 

, שזה אמור להיות, לצרוח הצילו, וראש  לאור הדו"ח הזה, צריך להיות, לא סתם מזל אומרת

המועצה, אני לא מזלזלת, חלילה, בהתנהלות של הסגן, אבל אולי צריך לתת פרוז'קטור ממש ממוקד,  

על המחלקה הזאת, ולראות איך עושים שם תהפוכה כזו או אחרת, כדי שלא נגיע עוד פעם, לשנה  
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 . אנחנו במקום... Xנוספת, עם גירעון 

 

 המנכ"ל גם נכנס,     מר דודי אלון:

 

גם המנכ"ל צריך להיכנס למקום הזה. הנושא של איכות הסביבה עלה     גב' נעמי סלע:

כאן כל הזמן, ועולה גם מהתושבים, וגם בחלוקה של היעדים ובתוכניות שלנו, הוא נמצא ממש 

אלא זה לא נשאר רק פה במבנה, תחת חסות הסגן,  –למעלה, אז צריך לקבל איזושהי החלטה של 

כאיזשהו משהו שאנחנו מעלים למעלה, וראש המועצה, והמנכ"ל, כולם צריכים לראות ולהתגייס 

לעשות שם איזשהו מהפך, כדי שלא נגיע למצב הזה. ולהיפך, אנחנו נתחיל לקטוף איזה שהם פירות  

. לשנות את What everכאלה ואחרים, אם זה גם שהנראות שם תהיה אחרת, וגם חקיקה, או 

 ם שמגיעים,  הקבלני

 

 חיקוק, חיקוק, לא חקיקה.    מר דני ברזילי: 

 

 או לתת איזה שהם שירותים אחרים, כדי לייעל את השירות.    גב' נעמי סלע:

 

נעמי, אני רוצה ברשותכם, מכיוון שהכוונה היא, ואני חושב שניר היה    מר נפתלי לדר: 

פרטים במליאה, ולא רק בכותרות. יש  מאוד עקבי בהחלטה שלו, להביא את המבנה הארגוני לפרטי 

  לנו הרבה. אז אני מבין ש... 

 

 אבל איכות הסביבה זה משהו קטסטרופאלי.     גב' נעמי סלע:

 

אני מבין, מה שאני אומר, דגשים ניהוליים, הם דבר מאוד חשוב.     מר נפתלי לדר: 

ך לרשום אותה בצד, האם מבנה ארגוני, צריך לשרת אותם ועולה פה איזושהי אמירה, שבכוכבית צרי

המבנה הארגוני הזה, נותן מענה אופטימאלי, למה שהמליאה רוצה לטפל בו, לשים עליו פוקוס 
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 באיכות הסביבה.אני מציע שלא נהפוך את הדיון לדיון הזה.  

 

 זהו, סיימנו.    גב' נעמי סלע:

 

 ואני אומר את זה עם הרבה כבוד לאמירה הזאת,     מר נפתלי לדר: 

 

לפני שאתה ממשיך, ניר ביקש מאיתנו, כשהוא העביר לנו את זה     די אלון:מר דו

  במייל, להתייחס לכל מיני סעיפים, ושלחנו לו כל אחד, מי שחשב, שלח לו מייל עם ה...

 

 חלק מהדברים שונו לפי ההתייחסויות. אני...     מר נפתלי לדר: 

 

ה באים לביטוי? או שצריך איך אדע, במהלך הדיון, שהדברים האל   מר דודי אלון:

 לשאול אותם. 

 

הם באים לידי ביטוי. זו הגרסה הסינית, זה הגיע למנהלים במועצה,    מר נפתלי לדר: 

ואחר כך עבר אליכם, וניר ליקט את ההערות, ולפי זה הוא הוציא את המסמך, שהוא מביא אותו 

 כהצעה, שמתכללת את כל ההתייחסויות שהוא קיבל בדרך, בסדר?  

 

 הבנתי.     ר דודי אלון:מ

 

יש פה את המרכז הקהילתי, אם זה העמוד השני, שזה גוף שהוא     מר נפתלי לדר: 

למעשה, הוא בבעלת המועצה בשותפות עם החברה למתנסים, אבל הוא לא חלק. הוא מופיע פה, כי 

ת  הוא מכסה תחומי עיסוק מאוד משמעותיים בתוך המועצה. אבל הוא לא פורום שכפוף ישירו

למליאה. זה אני מניח שאני לא מחדש כלום. ועדיין, אנחנו רואים שהמרכז ליקט לתוכו, במהלך  

השנתיים האחרונות, את כל הפעילויות בתחום החינוך הלא פורמאלי, בתחום התרבות ובתחום  

מאושר על ידי הנהלת המרכז הקהילתי, שהוא  החוגים. וככזה הוא נבנה, והמבנה הוא מבנה שהוא 
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 רד ועצמאי. גוף נפ

באגף החינוך, הגופים המרכזיים ביותר הם בתי הספר, שבעצם הם   –אני עכשיו עובר לאגף החינוך 

לא בכפיפות ישירה למועצה. הם בכפיפות משותפת, בניהול משותף, של משרד החינוך בהסדרים  

ת כל  אבל זאת השכבה, זאת הפעילות המרכזית, כאשר יש לצד זה, אשונים לגבי תיכון ויסודי, 

בתוך האגף, שזו בעצם השורה הראשונה בצהוב. אין פה שום שינוי, יש פה מיסוד של המחלקות 

פעילויות קיימות, ששנה שעברה, בעצם, כל החלק של החינוך הלא פורמאלי, נותק מתוך מערכת  

החינוך, מאגף החינוך, ועבר למרכז הקהילתי כפעילות עצמאית, שלמיטב הבנתי גם משגשגת ועושה 

 ב למועצה. טו

שיש פה שם של מחלקה ומספר, למי שרוצה לראות את מספר המשרות בכל אתם יכולים לראות פה 

אחת מן המחלקות, המספר הוא כמות האנשים שיושבים בתוך אותה משבצת. אם ניקח את  

הפסיכולוגים, יש תשעה פסיכולוגים חינוכיים שעובדים כעובדי מועצה, במסגרת מחלקת החינוך,  

 תעכבתי על משבצת אחת בשביל להמחיש. ברשותכם, אני עובר לעמוד הבא, יש...וסתם ה

 

כשרשום פסיכולוגים, תשעה, מדובר על... זה לא כולל, לצורך העניין,     גב' דנה אדמון: 

 שיושבים בבתי הספר, כפי שאמרת שזה... את הפסיכולוגים 

 

 זה לא בתי ספר, זה עובדי מועצה.    מר נפתלי לדר: 

 

 שהם יושבים במועצה ועושים,    דנה אדמון: גב' 

 

   .זה עובדי מועצה, לפי התקנים של משרד החינוך. כן   מר נפתלי לדר: 

 

 כשאין מספר, זה אומר...?    מר אריק דניאל: 

 

 שזה אדם אחד.     מר נפתלי לדר: 
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 זה משרה מלאה כולם?     מר דני ברזילי: 

 

ברים שהם מאוד ברורים, כמו נגיד  אני אסביר, אני אסביר. יש ד   מר ניר ים:

משרה, וחלק  15%אותם תשעה פסיכולוגים. אגב, תשעה פסיכולוגים, שחלק מהם עובדים בהיקף של 

נשמות נמצאות שם, כל אחד בהיקפים שלו. יש  9משרה, זה מאוד משתנה. אבל  60%בהיקף של 

מרכז   –צוות מטפלי מט"מ מקומות שזה לא פורט, זה משתנה בצורה טיפה יותר מהירה, כמו למשל 

טיפולי משולב, ששם זה שירות שאנחנו נותנים, שם באים אנשים יותר, באים והולכים, על בסיס כל  

מיני הסדרים נותנים שעות פה ושעות שם, זה קצת יותר קשה לכמת את זה, ברמת מספר האנשים. 

פה שהיה חשוב, איפה  עכשיו המשמעות של כמה עולה לנו השירות הזה, היא יותר חשובה. אז אי 

שהיה נראה שהיה מביא קצת שכל, גם לציין את מספר האנשים, זה סומן. איפה שזה פחות 

 משמעותי, זה לא סומן.  

 

 זה אנשים, ולא משרות. לצורך העניין.     מר נפתלי לדר: 

 

 הבנתי.   מר דני ברזילי: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

ה יש איזשהו שינוי עם הכניסה של בוריס  גף ההנדסה, ופאני עובר לא   מר נפתלי לדר: 

הוא ארגן את האגף מחדש. בעצם, התפקיד של בודק התב"עות בתכנון סטטוטורי, שזה תפקיד 

שכרגע התמסד כתפקיד שעומד בפני עצמו, זה תפקיד שבוריס דאג למסד אותו, תקציבאית הייתה  

ורס הצוערים. הוא עושה את  קודם. תכנון אסטרטגי, זה בעצם צוער שעומד לרשות האגף, מטעם ק

 שני התפקידים, גם תכנון אסטרטגי, וגם ניהול מערך מידע רשותי. 

אבל זה המשרות שקיימות שם, ויש פה  –אחזקה ותפעול, כמו שאתם רואים, לא היה חשמלאי, גויס 

יישובים בפריסה גיאוגרפית מאוד רחבה,  32שינוי שבוריס הביא בתפיסת העבודה שלו, הוא אמר 

ודרום. בעצם, יש פה חלוקה בין שבי  –מרכז  –פשוט חילק את האחריות על הפרויקטים לצפון  הוא
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לבין עידו, כשני מנהלי פרויקטים, הפרויקטים מתחלקים, מה שאמור לעשות סדר, מבחינתו זה  

 הסדר הניהולי שהוא רצה לקדם, ואת זה הוא לקח קדימה. 

 

 הוועדה עוברת...     מר גדי ירקוני: 

 

 הסעיף של הוועדה, הוא סעיף שהוא...    פתלי לדר: מר נ

 

נהיה צריכים לעשות התאמות, יותר פחות, הוועדה יושבת ליד, היא     מר גדי ירקוני: 

 לא בתוך... המהנדס הוא היחיד שחופף.  

 

הוועדה קמה כגוף עצמאי, וליד אגף ההנדסה. הוועדה לא עוסקת    מר נפתלי לדר: 

 ישור תוכניות, זה שני גופים שונים. אגף איכות הסביבה, בביצוע, הוועדה עוסקת בא

 

 רגע, שנייה,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר נפתלי לדר: 

 

 צפון?  –אמרת שזה מחולק דרום    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, זה צפון ומרכז.     מר נפתלי לדר: 

 

 רום. מרכז, יש מבנים של המועצה פה, והיישובים זה צפון ד   מר גדי ירקוני: 

 

מהמועצה דרומה, זה דרום, מבחינת החלוקה. יש חלוקה     מר נפתלי לדר: 

 גיאוגרפית... 
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 איפשהו בצוחר זה מתחלק לו.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא חילק, הוא כיסה את הכול.    מר נפתלי לדר: 

 

טוב. יש לי שאלה עקרונית לגבי הדבר הזה, אנחנו מעלים את המבנה     גב' דנה אדמון: 

 רגוני הזה, אתם מציגים אותו כפי שהוא, זאת אומרת, איך שכרגע זה המצב הנוכחי. הא

 

בוריס נכנס והוא כבר עשה את השינוי, והוא התחיל לעבוד באישור     מר נפתלי לדר: 

ניהולי של גדי וניר, גדי וניר אישרו את זה, הוא פשוט שינה את חלוקת העבודה, על אותן מטלות 

 עוד לא השתנו, ומופיעים פה כהצעות לשינוי למליאה.  קיימות. יש דברים ש

 

 אתם תציגו אותם כהצעות לשינוי, ואנחנו נאשר?     גב' דנה אדמון: 

 

הנושא של הקמת אגף גיוס כספים, מופיע בצבע אחר, כי זה משהו     מר נפתלי לדר: 

 שעוד לא מיושם, ועל זה צריך לקבל החלטה.  

 

 שיהיה, חלק כבר קיים, חלק...  זה מה שרוצים    מר דני ברזילי: 

 

ארגון של אותה עבודה, עם אותם המשאבים וסידור אחר של    מר נפתלי לדר: 

הכותרות של נושאי התפקיד, זה מסוג הדברים שטופלו. יש דברים שהם להכרעה. שוב, אגף לגיוס 

 כספים, זה אגף חדש. לכן הוא... 

 

 .. זאת ההחלטה הראשונה שאנחנו.   גב' דנה אדמון: 

 

שצריך לקבל, ביחס למבנה הארגוני. איכות הסביבה, המבנה שמופיע     מר נפתלי לדר: 

נאמר קודם, שיש זרקור לבחון אם המבנה  ה שממפה, הוא מבנה שנגזר מהעבודה כרגע, ואני מבין, 
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  הזה הוא אופטימאלי. כרגע זה צילום מצב, אין פה... כי לא נעשה שום שינוי עדיין. אם יש פה זרקור,

ונכנסים פנימה לאבחן, לראות צרכים ולראות איך הצרכים האלה מקבלים מענה ומבנה ארגוני 

מותאם, העבודה הזאת עוד לא נעשתה. כרגע זה צילום מצב, בסדר? יכול להיות שזה יותר טוב, פחות  

 טוב, אבל זה צילום מצב. זה לא בא לתת מענה לשום שינוי שהוצג. 

 

 וק וטרינרית.  צריך למח   מר דני ברזילי: 

 

 אתה צודק. עד אתמול זה היה נכון.    מר נפתלי לדר: 

 

 נכון.    מר דני ברזילי: 

 

באגף הביטחון, יש פה את האגף כפי שהוא עובד. שוב, יש פה צילום    מר נפתלי לדר: 

 מצב של האגף, כפי שהוא עובד. מחלקת דת, מי שלוקח עליה אחריות מיניסטריאלית, 

 

 מי לוקח אחריות?    מנו: גב' רונית בן רו

 

 מאיר.   מר נפתלי לדר: 

 

 מי הרב?  ומי מתחת מאיר?  גב' רונית בן רומנו: 

 

 יש רב, הוא לא יכול לתת שירותי כשרות.     גב' דנה אדמון: 

 

מדוע מנכ"ל המועצה לא מופיע   – 1שתי שאלות לגבי המחלקה הזאת,    מר דודי אלון:

 ות ייעודית, היה על זה דיון,  נושא של תרב -2כמו בשאר המקומות, 

 

 יהיה דיון, עוד לא היה דיון.    מר גדי ירקוני: 
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 היה דיון בהנהלה.     מר דודי אלון:

 

 יהיה,    מר גדי ירקוני: 

 

לפני הרבה זמן, שסוכם שתבוא אלינו הצעה, אחרי שבדקתם מה    מר דודי אלון:

 עושים, ובהתאם לזה נחליט. מתי זה קורה?  

 

 בזמן הקרוב.     קוני: מר גדי יר

 

 אפשר שאנחנו נדבר בתאריכים? זה לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, זה לא דבר להתחייב.     מר גדי ירקוני: 

 

 שבועיים? שלושה? חודש? מה זה זמן קרוב? זה לא שנה.    מר דודי אלון:

 

 נכון, לא שנה, זה ישיבה אחת או שתיים.   מר גדי ירקוני: 

 

 .  דתרגע, ניר הייתה פה שאלה על המנכ"ל ב   מר נפתלי לדר: 

 

אני אסביר, תראו, בואו נאמר ככה. דת זה דבר שכדאי קצת להכיר    מר ניר ים:

אותו, וקצת להבין אותו, כדי להרגיש בטוחים שנכון גם לנהל אותו. אז המנכ"ל הנוכחי, לא בקיא 

סוף, די מקצועי, איך מתנהלים עם  במיוחד בענייני דת, מכיוון שכל הסיפור של דת הוא בכל זאת, ב

 כלות,  מקוואות, ואיך מדריכים

 

 אם אני רוצה להתלונן על משהו, למי אני פונה? לך? למאיר?   גב' רונית בן רומנו: 
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 המנכ"ל מבין גדול בהנדסה, בסביבה, בביטחון וכל הדברים?    מר דודי אלון:

 

 ע,...דקה, תנו לי, הכול אני אגיד. רגע, רג   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 המנכ"ל לא מבין בדת.     מר דודי אלון: 

 

 תנו לו רגע להסתבך, אחרי זה אני אעזור לו.     מר גדי ירקוני: 

 

תן לו להסתבך, המנכ"ל לא מבין בדת. המנכ"ל מבין בהנדסה?    מר דודי אלון:

 בחייאת דינאק.   המנכ"ל מבין באיכות סביבה? המנכ"ל מבין בביטחון? המנכ"ל מבין בחינוך?

 

עכשיו, רגע דקה, ובסוף גם צריך להסתובב במסדרונות של משרד     מר ניר ים:

הדתות. ולכן, מי שיכול לעשות את זה, נכון להיום, הכי טוב, הכי קרוב, הכי זה, זה סגן ראש  

ולא המועצה, ונכון לדעתנו, שהוא יעשה את זה, אוקיי? שמי שילווה את הרב לרבנות, זה יהיה הסגן 

 המנכ"ל. זאת בגדול הסיבה. 

בקשר לתרבות היהודית, ידידיה, בסוף, מעבר לכל, זה משבצות וזה צבעים. אבל צריך לזכור  

שמאחורי המשבצות, ומאחורי הצבעים, יש אנשים, אוקיי? יש תהליכים שאנחנו צריכים לנהל אותם, 

 וצריך קצת בעדינות. 

 )מדברים ביחד( 

 עיה עם מחלקת הדת, מוזמן לפנות לניר, אחרי מאיר. למי שיש ב   מר גדי ירקוני: 

 

 לניר? מעולה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 גדי, גמרנו.    מר ניר ים:
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כמו כל מחלקה. חבר'ה, אם מאיר הוא מחזיק התיק, וניר הוא     מר גדי ירקוני: 

 המנהל.

 )מדברים ביחד(  

 אוקיי.   מר ניר ים:

 

   עברנו הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני עובר לאגף הרכש, הביטוחים והגינון, כשהחידוש פה שבתוך אגף    מר נפתלי לדר: 

הרכש, כל עולם המכרזים באופן שאני מודה שכבר כמה שנים אני לא מבין למה, היה מנוהל בהנדסה. 

במסגרת המועצה, מכרזים ומחשבים, ישבו במסגרת ההנדסה, ולא במחלקת הרכש. הרעיון הוא 

עולם המכרזים וניהול מאגר היועצים, לאחריות אגף הרכש, כמו שקורה ברוב   להעביר את כל 

הרשויות, זה אין פה חדש. זה לא תקן חדש, אפרופו הסיפור של על מה צריך להצביע, זה מעבר של 

 אדם עם התקן, מאגף לאגף, בשביל שכל עולם המכרזים יהיה תחת הרכש.  

 

 אבל אני לא מבינה למה הגינון נמצא שם.  אני יכולה להבין את זה,   גב' נעמי סלע:

 

 זה היסטורי, לפעמים זה גם היסטורי.    מר נפתלי לדר: 

 

 אני אסביר, תראו,     מר ניר ים:

 

 אז בואו נעביר את זה לאיכות הסביבה.     גב' נעמי סלע:

 

 מכרזים קל להעביר וגינון לא?    גב' דנה אדמון: 

 

   לאן להעביר, רק?   מר גדי ירקוני: 
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 לאיכות הסביבה.     גב' נעמי סלע:

 

 יכול להיות שהגינון צריך לעבור לאיכות הסביבה, בחשיבה משותפת,     מר נפתלי לדר: 

 

 לא יכול, צריך.      גב' נעמי סלע:

 

 הוא היה שם,     מר נפתלי לדר: 

 

 אז אם הוא היה שם, שיחזור לשם.    גב' נעמי סלע:

 

 ם.  הוצאתם אותו מש   מר נפתלי לדר: 

 

 מי הוציא?    גב' נעמי סלע:

 

תנו לי רגע להגן על הדבר הזה. בסופו של דבר, במבנה הארגוני הזה,     מר ניר ים:

אין... נחכה לשנייה שקט כדי להסביר. בגדול, המבנה הארגוני הזה, אין בו בשורה. האמת היא,  

בו, כן יש בו המון המון המון  בכנות, אין בו בשורה גדולה, אין פה שינויים מרחיקים ומפליגים. יש 

 סדר, והגדרות, ובגדול הוא נשען מאוד חזק, על איך המועצה מתפקדת היום.  

 

זה הופך את זה לכזה שיכול לתפקד, כשיש מנהל על הכול, זה כל    מר נפתלי לדר: 

 ההבדל הגדול.  

 

 זה היה כבר...  אבל    גב' דנה אדמון: 

 

 ווה את המועצה ארבע שנים?  לא, לא היה, אני מל   מר נפתלי לדר: 
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 אנחנו נבדוק את זה בהמשך.    מר דודי אלון:

 

מה שאני יכול להגיד, שזו פעם ראשונה שאני רואה שרטוט של מבנה    מר נפתלי לדר: 

 ארגוני של המועצה. לא היה מבנה ארגוני של המועצה.

 

 היה נפתלי, היה.     מר אלי אהרון: 

 

 שנים אלי, נכון?    15-10ל אורי היה. בסדר, עברו איזה בימים שלך וש   מר נפתלי לדר: 

 

 כן.    מר אלי אהרון: 

 

מה שאנחנו רואים פה, זה קודם כל, בשביל שאפשר יהיה להזיז     מר נפתלי לדר: 

קוביות, צריך קודם כל שיהיו קוביות. הסוגיה של הגינון, שהיא נוצרה על רקע פרסונאלי, כפתרון  

 ד את זה, שאין בו שום היגיון, וברור שזה משהו ש... ע מחדנקודתי. ברור שהמבנה כרג

 

 אז זה מיותר...     גב' נעמי סלע:

 

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

 

 אם לא היו שם אנשים,     מר נפתלי לדר: 

 

 רגע, לבקשתו, נפתלי,     מר ניר ים:

 

 תן לי, תן לי,    מר נפתלי לדר: 

 

 לא,    מר ניר ים:
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 אם לא היו שם אנשים.     פתלי לדר: מר נ

 

לא, לא נותן לך, דקה, דקה, דקה, דקה. גם לבקשתו של המקליט,     מר ניר ים:

והמתמלל, ואם נרצה בעוד שבוע או שבועיים לחזור ולראות מה היה במליאה, ומי אמר מה, כמה 

אחד.   –בבקשה, אחד ולמה, אנחנו לא נוכל לעשות את זה, אם אנחנו נדבר ביחד. זו בקשה אחת, אז 

וגם לסדר הדיון, זה פשוט לא מכבד שאנחנו לא שומעים אחד את השני, וכל אחד מדבר פה בצולבת.  

 אז נפתלי, רשאי.  

 

נעמי, לשאלתך. אם לא היו שם בני אדם, אז כל מה שהיה צריך, זה     מר נפתלי לדר: 

ותר מורכבים מלהזיז קוביות, להזיז קוביות. מכיוון שדברים שנעשו כפתרונות פרסונאליים, הם י

עצם זה שיש קוביות, מחדד, זועק לשמים איפה יש דברים שהם לא נכונים, וזה הבסיס בשביל לנהל 

את השינויים הנכונים. לא היה פה ויכוח, לגבי זה שהגינון לא צריך להיות שם. זה תהליך, יש אנשים 

 שמה. 

 

 זה לא במקום הטבעי.ש... אז אפשר לרשום הערות? על כל אלה    מר יובל בר:

 

אני אין הרבה כאלה, זה לא במקום הטבעי. יש פה הסכמה. בוודאי.    מר נפתלי לדר: 

רוצה, החידוש הגדול שאני חושב שהוא נכון למועצה, הוא נושא של אגף גיוס כספים, שכרגע מפוזר,  

קוראים, שזה בעצם ויש בו שני צירים שעובדים במקביל, אחד גיוס כספים מתורמים, ואחד קולות 

 גיוס כספים ממקורות ממשלתיים או אחרים. 

 

 גיוס כספים נכנס גם תחת הקטגוריה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא,    מר נפתלי לדר: 
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 , אוקיי.על הגינון יצאנו מהדיון  גב' רונית בן רומנו: 

 

 אם מסדרים משהו, אז מסדרים עד הסוף.     גב' נעמי סלע:

 

גיוס הכספים, כרגע, מבוזר, יש לזה פוטנציאל מאוד גדול, וכרגע לא     מר נפתלי לדר: 

מנוהל בראייה אסטרטגית אחת. אני אלך הכי קיצוני, קולות קוראים מגישים למשרדי ממשלה,  

 שבעצם יוצאים בקולות קוראים, בשביל לבקש פרויקטים שהממשלה, או גופים אחרים, יממנו. 

א ברמת המועצה. יש פה מחשבה אחרת לאגד את זה, תחת  כרגע זה קורה ברמת האגף במועצה, ול

קורת גג אחת, וכל מה שקשור לגיוס כספים, ינוהל באופן מקצועי על ידי בן אדם אחד, שצריך לגייס  

 אותו. יש את ניר ויש את גדי. 

 

 אבל למה זה עדיין לא קיים?    גב' נעמי סלע:

 

י שיאשרו אותו, מה, נגייס לפני שאתם רגע, יגויס מחר. לא יגויס לפנ   מר גדי ירקוני: 

 מאשרים לנו? 

 

 חס וחלילה, אם אני לא מאשרת, לא עושים.    גב' נעמי סלע:

 

כשבתוך זה יש גם את הגיוס מתורמים, וגם את רכז הקולות     מר נפתלי לדר: 

הקוראים, ומתחת לזה, יש את העמותה למען תושבי אשכול, שזה גוף שהוא יותר פורמאלי שצריך 

לנהל אותו, והוא ינוהל באיזושהי דרך, תחת הסיפור של גיוס כספים, כי זה אחד הערוצים הקיימים. 

 הוא יותר אפיק לגיוס כספים, מאשר גוף אמיתי.  

באגף האסטרטגיה, למעשה, כל העולם של קולות קוראים ופרויקטים, יצא מאגף האסטרטגיה, ועבר  

יצא מאגף האסטרטגיה. בתוך אגף האסטרטגיה, יש את  לאגף גיוס כספים. זה שינוי שנעשה פה, זה 

היחידה שעוסקת בצמיחה דמוגרפית וקשר עם היישובים, כשהכוונה היא את אותו צוער, שהוא חצי  

משרה בהנדסה, וחצי משרה באסטרטגיה, כשהוא יהיה, הוא גם פרסונאלית מתאים, יהיה זה 
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 טרטגי.  שמרכז את הקשר עם היישובים, מטעם היחידה לפתרון אס

 

זאת אומרת, המבנה הזה שמוצג לנו, גם מעיד על גיוס של עובדים     גב' מזל ערוסי:

 חדשים למועצה.  

 

 זה אחד. מנהל אגף גיוס כספים.    מר נפתלי לדר: 

 

 וגם הנושא של רכש.     גב' מזל ערוסי:

 

עם  רכש לא, אמרתי, זה מעבר של אדם מהנדסה. הוא זז מאגף לאגף,    מר נפתלי לדר: 

 התקן שלו. 

 

 אם לא, הייתם צריכים לגייס אותו לשמה.     מר גדי ירקוני: 

 

עד עכשיו, כל מה שהצגתם, זה היה כמו שהוא. האגף לגיוס כספים     גב' דנה אדמון: 

 לא קיים. 

 

 לא קיים, והאגף לאסטרטגיה משתנה.  הוא חדש, האגף לגיוס כספים    מר נפתלי לדר: 

 

 גע יש אנשים שעוסקים ב... אבל כר   גב' דנה אדמון: 

 

אמרתי, או באסטרטגיה, או במרכז הקהילתי, אנחנו מאחדים את    מר נפתלי לדר: 

 הכול. 

 

 וכל מי שנוגע היום בגיוס כספים,    גב' דנה אדמון: 
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 יכנס לפה.    מר נפתלי לדר: 

 

 הוא פיסית יכנס לפה? או שייקחו ממנו סמכויות, ו...    גב' דנה אדמון: 

 

פיסית יכנס לפה, עם חלוקה אחרת של עבודה, ברגע שיוצרים אגף,    פתלי לדר: מר נ

 ועם מנהל אגף שצריך לגייס. 

 

 נפתלי, גם שאלה בבקשה, באגף האסטרטגיה,     מר דודי אלון:

 

לא מנהל אגף, אנחנו לא מגייסים מנהל אגף, אנחנו מגייסים מנהל     מר גדי ירקוני: 

 לקולות קוראים, לשני ה... 

 

 בסוף מישהו צריך לנהל את זה, וזה לא גדי.     מר נפתלי לדר: 

 

 אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר,    מר ניר ים:

 

 נהיית כמו אמסלם, אה?     מר אלי אהרון: 

 

תראו, יש דברים, יש משבצות שאנחנו חושבים שמבחינת המבנה     מר ניר ים:

עשים היום במועצה, ראוי, או צריך לחשוב איך הארגוני, מבחינת ההיקפים של הדברים כפי שהם נ

אנחנו מאיישים אותם. לא בהכרח, אנחנו חייבים, וגם לא בהכרח אנחנו רוצים, לאייש אותם כאן  

ועכשיו. בתור דוגמא, ברור לנו שנכון, מבחינת המבנה, וגם מבחינת היקפי העבודה, שמתחת לצמיחה  

ורה שנקראת רכז יישובים. כי יש שמה המון עבודה,  דמוגרפית, וקשר עם היישובים, שתהיה עוד פיג

יש הרבה יישובים, אבל גם יש לנו, מי שנכון להיום, מצליח לתת שם את המענה בצורה די הולמת. 

 אבל, זה על חשבון הרבה מאוד מאמץ, ולא מעט זמן.

יו, הוא גם לכן, מבחינת המבנה וחלוקת העומסים, נכון שיהיה שמה מישהו. הוא לא קיים, נכון לעכש



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 54 
 

לא יהיה קיים מחר. יכול להיות שמתישהו, בעתיד, אנחנו נאייש את המשבצת הזאת. אז את  

האופציה הזאת, אנחנו שומרים. אנחנו יודעים שמבחינת המבנה הנכון ככה זה צריך להיות, אבל לא  

 תמיד אנחנו מיישמים את זה כאן ועכשיו. 

אגף גיוס כספים, בשלב הזה, לא נחפש אותו ולא  אותו הדבר, לגבי מנהל אגף גיוס כספים. מנהל 

נגייס אותו. ישבו ראש המועצה והמנכ"ל, מעל הגייס ומנהל העמותה, מעל הגיוס והתרומות, מעל 

הקולות הקוראים, כשנדרש, וכשנחליט שהגיע הרגע למצוא את אותו מנהל אגף גיוס כספים, מטבע  

 רק המליאה רשאית לאשר גיוס של מנהל אגף.  הדברים, אגב, נעשה את זה, זה יבוא למליאה, כי 

 

 אז למה אנחנו מאשרים את זה בצורה הזאת?     גב' דנה אדמון: 

 

 כי אנחנו מאשרים את המבנה.    מר ניר ים:

 

 בחלק מהמקרים...     גב' דנה אדמון: 

 

 את מגייסת את הקול הקורא.    מר גדי ירקוני: 

 

 , לא? אמרנו שלא מדברים ביחד    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא מדברים ביחד.     מר ניר ים:

 

 שנייה, אני אסיים. אמרתי,    גב' דנה אדמון: 

 

   בבקשה, דנה.    מר ניר ים:

 

 אני גם רוצה להגיד משהו, שנייה, אני אגיד. קודם כל,   : אדוארד קוברסקימר 
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 וע. אבל אני הרמתי יד, אני מדברת, אני אסיים, אני אשמח לשמ   גב' דנה אדמון: 

 

 אתם כל הזמן.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 מה אתה רוצה מחיי?    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

אני, מה שהבנתי מנפתלי וממך, זה שאנחנו כרגע משרטטים את    גב' דנה אדמון: 

נחנו  המצב הנוכחי, מאשרים אותו, כדי שיהיה אפשר להזיז את הקוביות. כי היום אין קוביות, וא

 מסדרים את הקוביות.  

 

 כן.    מר ניר ים:

 

לא, בניתי פה מגדל חדש, אני רוצה שתאשרו   –עכשיו אתה אומר לי    גב' דנה אדמון: 

 אותו, שכשאני ארצה, אני אכניס לתוכו את ה...  

 

שאלה תשובה, אני אומר משהו אחר. מבנה ארגוני זה   –לא, לא, רגע    מר ניר ים:

 תו כל יום. לא דבר שמשחקים אי

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

עושים אותו מתוך כוונה שיעבוד לאיזשהו פרק זמן לעתיד. יש פה     מר ניר ים:

משבצות, שהן מתחלקות בכל מיני צורות. נתנו, בתור דוגמא אני נותן, יש לנו פה משבצת, למשל 

ניהול מערך מידע   –נקראת תכנון אסטרטגי, ועוד משבצת ש –באגף ההנדסה, שעברנו אותו, שנקראת 

רשותי. שתי משבצות. כרגע הן מתופעלות על ידי אדם אחד. ולמרות שיש שתי הגדרות תפקיד, לשני  
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תפקידים שונים, תיאורטית, יכול להיות שבעתיד, מתישהו, יהיו שני אנשים, אחד שיעשה את זה,  

 ואחד שיעשה את השני.  

מור פתוח. יש מצב שאנחנו נייחס שני תפקידים  זאת אומרת, את המשחק בתוך, אנחנו רוצים לש

לאדם אחד, ויש מצב שאנחנו נייחס תפקיד אחד לשני אנשים. אנחנו לא סופרים, כרגע, את 

שמשתתפות במשחק. אנחנו מראים את המבנה הארגוני, שהוא למעשה הפלטפורמה,   תהגולגולו

 שהיה ונקבל החלטות לגייס אנשים, תהיה לנו את התשתית.

רשות, שהיא מגייסת אנשים ושהיא משלמת להם שכר, היא מחויבת בדין וחשבון לכל העולם,  אגב, ה

ממשרד הפנים, דרך משרד האוצר, ומי שאתם לא רוצים. וכשיש לך מבנה ארגוני, ואתה בא ואתה 

אוקיי, גייסתי, או ויתרתי, צמצמתי או הרחבתי, על בסיס המבנה הארגוני שהוצג להם, זה  –אומר 

ה עובר וזו הדרך הנכונה לעשות את זה. אנחנו לא בהכרח אומרים שכל משבצת כרגע עובר. ז

 מתי היא תאויש. פשוט.  –מאוישת, ואם לא 

 

 פשוט זה לא מה ששאלתי, אבל עייפתי כבר מהתשובה.    גב' דנה אדמון: 

 

קודם כל, אתם מדברים אגף כספים, לעומת האגף האסטרטגי, שמה    : אדוארד קוברסקימר 

י זוכר, ואני זוכר טוב, שאסטרטגי קם לכל... יש עכשיו חברה בנפרד, שאתם משלמים את  שאנ

 המשכורת, שהיא דואגת שהכול קורה, אסטרטגיה.  

בשביל מה?  , בועז...צריך לסגור אגף אחד, ולעשות הכול ביחד. מה, במקום לגייס, מייצרים עוד

... עוד אנשים.  היה מחשבה גם על הכספים, גם על קול קורא, בשביל מה משכורת אסטרטגית? שי

 גינון שלנו, כל הגינונים, חוץ מהמועצה, כל מקום זוועה. 

 

 למה? גם הכניסה לגוש צוחר יפה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אדוארד,    מר גדי ירקוני: 

 

  כן?  : אדוארד קוברסקימר 
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שהיה מזמן בתפקיד, היו קולות קוראים  כשבועז, לא בגלל בועז, בגלל    מר גדי ירקוני: 

 של החטיבה להתיישבות, ושל עוד שני משרדים אולי. 

 

 עכשיו יש חברה שמעבירה...   : אדוארד קוברסקימר 

 

רגע, אבל גם אין משרד, אנחנו לא עובדים עם משרד, אם היינו    מר גדי ירקוני: 

 עובדים עם משרד, היינו משלמים הרבה.  

 

 צריך להכין את הקו לקורא, לענות לכתוב,    גב' כבי שקולניק: 

 

היום, לשמחתנו / לצערנו זה בכלל לא חשוב. כל הכספים כמעט,     מר גדי ירקוני: 

שמקבלים ממשרדים ממשלתיים, הכול כמעט עם קולות קוראים. אין כבר גדי, בוא תשב עם השר  

 .  טונסגור קומבינה כמע

 

 ל קומבינה, לא, אני לא מדבר ע  : אדוארד קוברסקימר 

 

 רגע, רגע, תן...     מר גדי ירקוני: 

 

 מינית את זה, לא פעם אחת. בשביל מה?    : אדוארד קוברסקימר 

 

רגע, אז בגלל זה אנחנו לוקחים, היה, אנחנו הורדנו את זה, בגלל שזה    מר גדי ירקוני: 

כל האגפים, זה לא רק הפך להיות מאוד מרכזי במועצה, וזה מיליוני שקלים בשנה, אנחנו לא... וזה ב

אנחנו רוצים   –מהמשרה, היא הרי הייתה באסטרטגיה, ואמרנו באסטרטגיה, אנחנו הוצאנו את חלק 

להקים מחלקה שתהיה אחראית על גיוס הכספים, גם בכספים בחו"ל, וגם בקולות קוראים וגם 

 בגיוס... 



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 58 
 

 

רד הספורט והתרבות,  רגע, גדי, תגיד לי בבקשה, קול קורא, של מש  : אדוארד קוברסקימר 

 זה האגף... ? 

 

 לא. אתה יודע כמה נפלו לנו בין הידיים?     מר גדי ירקוני: 

 

 אגף חינוך צריך...    : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 וזה לא עוד בן אדם.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 אדוארד, תקשיב,     מר גדי ירקוני: 

 

 ספים, זה אגף חשוב מאוד. כגיוס אגף    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, תקשיב אדוארד,     מר גדי ירקוני: 

 

 צריך לעשות חושבים באגפים אחרים.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אדוארד,     מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, לקחת מכל אגף,    : אדוארד קוברסקימר 

 

 תקשיב רגע.    מר גדי ירקוני: 
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 זה... זה ממלא את המקום,   : אדוארד קוברסקימר 

 

כשלא עשינו את זה במרוכז, הרגשנו שהרבה מאוד קולות קוראים     מר גדי ירקוני: 

בורחים לנו. בשביל זה שהיום יהיה בן אדם, וקצת במועצה, שירכז את כל הקולות הקוראים, של כל 

המחלקות, וינווט אותם לכל המחלקות, ויבדוק עם כל מחלקה איך ממלאים את זה, ואם הוא מילא 

ה בסדר, ואחרי זה, המעקב, אם זכינו בקול קורא, ואחרי זה במעקב יחד עם הגזברות, איך את ז

 הכסף מגיע אליו. חבר'ה, היום זה מקצוענות להיות ממלא קולות קוראים. ממש מקצוענות. 

   )מדברים ביחד(

אני חושב שאם יציגו פעם אחת את התוצאות של גיוס הכספים עד    מר דודי אלון:

 יבינו...   כה, אנשים

 

 נכון. כן, אריק? בואו נשמור על שקט. אריק, בבקשה.    מר ניר ים:

 

לפי מה שאני מבין, ויתקנו אותי אם אני טועה, כתשובה לאדוארד,    מר אריק דניאל: 

המבנה הזה הוא הצעה, זה מבנה פונקציונאלי, זה לא מבנה המשרות. אני חושב שלמרות שבקובייה  

אותי אם אני טועה, זה לא אומר שזה עכשיו משרה, או שבע משרות. זה יכול רשום 'ראש אגף', תקנו 

 להיות שזה... 

 

 זה יהיה משרה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

זה יכול להיות שהפונקציה הזאת, זה פונקציה שהיא חצי משרה, אבל    מר אריק דניאל: 

בהלים, אם אני מבין נכון, זו  היא פונקציה של מנהל אגף. זאת הכוונה. זאת אומרת, אנחנו קצת פה נ

ההצעה של המבנה הפונקציונאלי הנכון. ולא, אני אומר עוד פעם, לא בהכרח כמות המשרות שתאייש 

 פה כל קובייה.  

 

 כן. תראו, גם צריך לזכור ש... אני אתן לך אלי.     מר ניר ים:
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 יש לי הצעה לסדר.     מר אלי אהרון: 

 

 אני אתן לך.    מר ניר ים:

 

לא, זה יפתור את הבעיה עכשיו. אני פשוט חושב שהיות וראש     לי אהרון: מר א

המועצה אחראי על כל הנושאים הביצועיים במועצה, בסופו של דבר, צריך לתת לו, עם הצוות שלו  

כמובן, הצוות המקצועי, להחליט בסופו של דבר, איך לשבץ את הקוביות האלה, ובאיזו דרך הוא  

 שלו.רוצה ליישם את התפקיד  

כמובן, כמובן, הדיון הזה שפה נעשה, מאוד מאוד חשוב. לכן אני מציע, שתרשמו כל מה שכל אחד  

אומר. לא כל מי שהוא אומר, אז אתה מיד עונה לו איך לא ואיך זה. תרשמו רק את הדברים, תבואו 

וד. כי ותשבו עוד הפעם, אתם תחליטו סופית, ראש המועצה צריך להחליט סופית איך הוא רוצה לעב

 אם הוא יכשל, הוא אחראי. 

 

 זה נכון.    גב' מזל ערוסי:

 

ואוי לנו, אם אנחנו נכריח את ראש המועצה, לעבוד בצורה כזאת, או    מר אלי אהרון: 

מוחות כאן, זה לא  30בצורה אחרת. כן טוב שהוא יקשיב, ישמע מה שאנשים אומרים, זה עוד איזה 

 ליטו אתם.  יקשיב, בסוף תח –הולך ברגל, ישמע 

 

 מאוד מסכימה עם אלי.     גב' דנה אדמון: 

 

תראו, דקה, אלי, קודם כל, ראש המועצה, חבר'ה, נעמי, בבקשה.    מר ניר ים:

ראש המועצה, כבר סדר גודל של ארבעה חודשים, חושב על זה ביום ובלילה, אוקיי? ושומע את 

הוא רוצה לראות את הדברים ועשה   הדברים מכל הכיוון. הוא את ההחלטה שלו קיבל, שבדיוק ככה

 על זה את כל החושבים. שום דבר לא ישנה את דעתו. 
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 מה זה האמירות האלה, ניר? באמת.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אני דיברת, שנייה, אני חייב לשאול אותך, דיברת, הפרעתי לך?     מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 כן.    אדמון: גב' דנה 

 

 ממש לא.    מר ניר ים:

 

 כולכם הפרעתם לי.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני הפרעתי לך? אני אישית הפרעתי לך?    מר ניר ים:

 

 אנחנו לא מדברים ברמה האישית עכשיו.     גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו כן, לפעמים כן.     מר ניר ים:

 

 ניר די, תעשה לי טובה.     גב' דנה אדמון: 

 

יופי. אז אני אומר ככה, אנחנו לא צריכים דיון חוזר, אנחנו יכולים     מר ניר ים:

הוא שומע לקבל את זה, יכולים לא לקבל את זה, יכולים לקבל את זה חלקית או מלא, אין בעיה. 

 אתכם, הוא שמע את העצה, 
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וממילא הוא יעשה את מה שהוא רוצה. זה היה הפינאלה של    גב' מזל ערוסי:

 מירה. ניר, זה מה שהוא אמר פה. הא

 

 מזל, לא זה מה שאמרתי, תקשיבי מה שאמרתי.     מר ניר ים:

 

 לא לזה התכוונת?     גב' מזל ערוסי:

 

כשהוא, דקה, כשהוא חשב שהמנכ"ל, למרות סירובו המוחלט, לא.    מר ניר ים:

נו נאשר את זה, אז  צריך לקבל את מחלקת הדת, אז הוא קבע. וזה בסדר גמור. ואחר כך, כשאנח

כמובן שהתיקון בהחלטה יהיה שמחלקת הדת, תהיה כפופה למנכ"ל, וזה בסדר גמור. העולם זז 

קדימה, הדברים משתנים. אתמול הוא לא מה שהיום, והיום הוא לא מה שמחר. שם המשחק, הוא  

א גיוס  מתי אנחנו מתייחסים אליו כרגע, כשאנחנו מדברים על גיוס כספים, שם המשחק היום הו

כספים. יותר כספים באים למועצה מגיוס כספים, הרבה יותר כספים, מאשר מהארנונה שאנחנו 

גם עם הקולות הקוראים. הגענו  גובים מהתושבים, אוקיי? אז הדבר הזה קיבל חשיבות עצומה. 

למסקנה שאי אפשר לנהל את הדבר הזה יותר בהיקפים שזה נעשה, כמו שזה נוהל עד היום, מה  

 ? לעשות

אז הפועל היוצא, היה כן, לקחת, לבודד את זה, לתת לזה טיפול יותר מרוכז, לשלוט בזה בצורה יותר 

טובה, כי זאת בגדול ההצעה. עכשיו, אם היה בא מישהו ואומר אני, חבר'ה, מעלה לסדר היום קיטון 

הזה לא היה של האגף הזה, הוא אין לו צורך, לדעתי המליאה הייתה תומכת בהצעה הזאת, אז האגף 

אני אומר  קם. זה בסדר גמור גם כן. כרגע זאת ההצעה. אם מישהו חושב שלא צריך להיות אגף כזה, 

 את זה בצורה ברורה, יכול להיות שנקבל פה החלטה לסדר, שאין אגף כזה, מותר לנו. 

 )מדברים ביחד(  

יש פה שלושים מוחות, שעד עכשיו מתעלמים מהם בכלל, במקום    מר משה טל:

 לשאול. שואלים בכל המקומות, ואלינו זה מגיע כדבר מוחלט.
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אני  אני רוצה רגע לקדם אותנו, כי אני לא מקבל את האקסיומה שלך.    מר נפתלי לדר: 

 חושב שחשוב... אני חושב שחשוב שמועצה יהיה לה מבנה ארגוני שאושר במליאה. 

 

 גם אנחנו.    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו באנו, וברור שכשמציגים מבנה ארגוני, עולות כל מיני   יפה. אז   מר נפתלי לדר: 

שצריך לרשום את ההערות כמו שאלי הציע, ובסוף   שאלות בצד, והן כולן לגיטימיות, ואני מסכים

תגיע, יהיה מבנה ארגוני שאיתו עובדים. יש פה שינוי אחד מהותי, ומשמעותי, זה הסיפור של אגף  

 תעכבנו.גיוס כספים, שעליו, בו כרגע ה

אני אמרתי משהו וניר תיקן אותי, ואני מניח שהוא אומר את מה שמדויק יותר. שלא מדובר, כרגע,  

על גיוס בן אדם ואישור תקן, אלא מדובר על אישור תפיסה. שזה אגף, שבשלב זה לא מגייסים אליו  

ה יגיע לאישור בן אדם. אני שמעתי את ניר אומר בצורה מאוד ברורה, ברגע שנרצה לגייס בן אדם, ז

 המליאה. ניר, אני מצטט אותך נכון?

 

 מדויק לגמרי.     מר ניר ים:

 

כרגע אנחנו מאשרים קוביות, בשביל שיהיה מבנה מאושר, שמול כל    מר נפתלי לדר: 

שינוי, אל מול כל מהלך שיעשה, יש עוגן שממנו יוצאים, זאת המטרה. זה לא יותר מזה, וגם לא פחות 

 יניי.  מזה, וזה חשוב בע

 

 ולכן, אני חושב שמה שאלי אמר,    גב' דנה אדמון: 

 

 הוא מדויק.    מר נפתלי לדר: 

 

אוזן קשבת, גם לא חייב לענות במיידי על כל דבר, יכול לרשום את     גב' דנה אדמון: 

 הדברים, 
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 אני מסכים במאה אחוז.     מר נפתלי לדר: 

 

 קיבל אותן,   הוא ביקש במייל הערות מסודרות,   מר דודי אלון:

 

 ואימץ אותן.    מר נפתלי לדר: 

 

 לא, חלקן.    מר דודי אלון:

 

 לא את כולן.    מר נפתלי לדר: 

 

 , אין פה אף אחת שאימצת. 7אחת ממה שכתבתי, כתבתי    מר דודי אלון:

 

 מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 בגלל החלק,    גב' נעמי סלע:

 

'סופיות הדיון'. בשיטה הזאת של היא  במשפט יש מושג שנקרא    מר אלי אהרון: 

 אומרת משהו ועונים לה, ועוד הפעם, וזה,  

 

 אבל סופיות הדיון, זה אחרי שיש קבלת החלטות.     גב' נעמי סלע:

 

 בסוף.    מר אלי אהרון: 

 

בגלל שנתבקשנו לשלוח מיילים אישיים, אז קודם כל, אנחנו לא     גב' נעמי סלע:

. אני, אחרי שאני שלחתי וראיתי שאין מענה, אז אני אמרתי שאני  יודעים כל אחד מה אמר השני
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 אעביר את הדברים כאן, כדי שכולם ישמעו ויהיו לי תשובות. 

 

 אבל את לא רוצה תשובות עכשיו.    מר נפתלי לדר: 

 

שנייה, שנייה, אני קיבלתי את מה שאתה אמרת לגבי עוגנים, אבל    גב' נעמי סלע:

אגף נוסף, זה אומר שמבחינה תקציבים, לא השנה, לשנה הבאה, אנחנו נעלה  כולנו יודעים שלהקים 

מיליון, בשנה הבאה אנחנו נגדל בחמישים, לפי איך שזה  24 -כך או אחרת, אנחנו השנה גדלנו ב

 מתקדם. 

 

 אין תקנים נוספים, יש תקן אחד נוסף.     מר נפתלי לדר: 

 

 בסדר, אבל,    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא...    מר נפתלי לדר: 

 

במקום להביא את זה בסטאטוס של אגף, ואז אנחנו צריכים לתקצב    גב' נעמי סלע:

את המנהל, עם כל מה שמשתמע מזה מבחינה כספית, קח את זה, תוציא שלוחה מאגף האסטרטגיה,  

ואותו אדם, שישב באגף גיוס הכספים, ישב תחת הכובע של האסטרטגיה, ואז אנחנו חוסכים את  

 של... הכספים

 

 את שואלת...    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל גדי, אתה מכניס פה בן אדם שיהיה בסטאטוס של מנהל,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, אין.    מר גדי ירקוני: 
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 מה לא?    גב' נעמי סלע:

 

 אין.    מר גדי ירקוני: 

 

 התחלנו ככה, מנהל אגף, אתה קורא לו בשם הזה,     גב' נעמי סלע:

 

 זה מה שרשום פה.     דמון: גב' דנה א

 

מנהל אגף גיוס כספים. הגדרת תפקידו תהיה בסטאטוס של מנהל.    גב' נעמי סלע:

 ואז אתה חוסך כספים ו...  קח את זה שלוחה בתוך אגף האסטרטגיה. קח אותו שלוחה באסטרטגיה, 

 

 מה שאת אומרת,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, אני מנסה...     מר ניר ים:

 

 זה מנוהל היום שם.    פתלי לדר: מר נ

 

 אין בעיה, קח את זה כשלוחה נפרדת.    גב' נעמי סלע:

 

לא, בואו תנו לי להסביר לכם למה אני חושב שזה לא טוב. תני לי רגע    מר גדי ירקוני: 

א טוב, לפי דעתי, אוקיי? אני לחצתי על זה שזה יהיה אגף, מחלקה, מה שאתם להסביר לך למה זה ל

נפרד בלי מנהל מחלקה, ובלי מנהל אגף. מפני שאני חושב שאחד התפקידים של ראש רוצים, 

המועצה, הראשיים, זה נושא גיוס הכספים, והוא צריך לעמוד בדבר הזה, להיות המוביל, ולתת את  

האני מאמין שלו כל הזמן, וגם את האסטרטגיה שלו, לנושאים שהולכים לגייס בהם כסף. בגלל זה,  

 הוא "מחזיק התיק" הזה, במירכאות,  ראש המועצה, 
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 אתה מחזיק את כל התיקים.    גב' נעמי סלע:

 

לא, לא, בזה, אין לי, מה הכוונה? אני לא צריך לדבר, אני אגיד לך מה     מר גדי ירקוני: 

ההבדל, תיכף אני אגיד לך. ובגלל זה, זה דומה למקומות האחרים שניר הוא זה שאחראי ומתפעל את  

האגף, ואני הוא זה שנותן לו את הדברים המקצועיים. ואני אגיד לך למה זה לא יכול   המחלקה, או

להיות באסטרטגיה, אוקיי? בגלל שברגע שזה יושב באסטרטגיה, מנהל, אם הוא עובד נכון, הוא לא  

ידלג מעל מנהלת האסטרטגיה. ואז, מי שאמור לתת את האני מאמין שלו לצוות מתחת לאסטרטגיה,  

האסטרטגיה, ולא ראש המועצה. וברגע הזה, שאני אומר חבר'ה, זה אחד הדברים, כמו זו מנהלת 

  זה את הדברים העיקריים שאני צריךשאני מוביל את החברה הכלכלית, או דברים כאלה, רואה ב

להתעסק בהם, בגלל זה זה צריך להיות דבר נפרד. אני מבטיח לך, את יודעת מה? שלפחות עוד ארבע  

 שם מנהל מחלקה.  שנים, לא יהיה

 

נעמי, יכול להיות שצריך לקרוא לזה מחלקת ממשקים, והיא כפופה    מר נפתלי לדר: 

לראש המועצה, וזו מחלקה שהיא חריגה במבנה, שכפופה למנכ"ל. בסדר? היא לא באסטרטגיה, היא 

 וזה מחלקה ולא, ישירות כפופה למנכ"ל וראש מועצה, 

 

 א אגף.  אוקיי, אבל זה ל   גב' נעמי סלע:

 

 זה לא אגף, זו מחלקה.     מר נפתלי לדר: 

 

 וזה לא מנהל מחלקה.     גב' נעמי סלע:

 

 בסדר גמור.    מר נפתלי לדר: 

 

 נפתלי, שאלה כללית.     מר דודי אלון:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 68 
 

 זה פתרון? בסדר?     מר נפתלי לדר: 

 

 נפתלי, שאלה כללית אחת.    מר דודי אלון:

 

 כן?    מר נפתלי לדר: 

 

האם בכל המהלך הזה של המבנה הארגוני, יש גם איזשהו היבט, או     אלון:מר דודי 

חשיבה, של לא עניין של צמצום חיסכון, של איזה שהן התייעלויות, שבעצם באות לידי ביטוי, גם 

אולי בכוח אדם, אולי בשינוי פוזיציות, שבעצם אפשר להגיד, בסוף המבנה, מצאנו כל מיני, מה 

אפשר לחסוך, אפשר לצמצם, אפשר לאחד, יהיה לזה גם ביטוי תקציבי? או שנקרא, נקודות שבהן 

 שאנחנו לא שם?  

 

 יש בהמשך, כן. יש כמה מקומות בהמשך.     מר נפתלי לדר: 

 

אני רוצה להגיד על זה משהו, ברשותכם. לא גמרנו את העבודה    מר גדי ירקוני: 

לעשות את זה לפני זה, בגלל שהייתה  נפתלי אמר שבמחלקת ההנדסה הצלחנו היסודית בכל האגפים.

שם כניסה של בוריס, שהוא רצה לעשות את זה כבר לפני המבנה הארגוני. בשאר האגפים, בהחלט 

נפתלי ממשיך את עבודתו, והוא לא מתנתק מאיתנו, והוא הולך עכשיו, יחד עם ניר ומנהלי האגפים, 

 לרדת לתוך האגפים. 

שתהיה התייעלות, זה לא אומר צמצום כוח אדם, מפני   ושם, אנחנו בהחלט מצפים, אני מצפה,

שהעבודה גדלה, אבל צריכים לראות, לרדת לרחל בתך הקטנה בתוך האגפים, ולראות מה לעשות.  

 בהחלט על זה אני מדבר, כשאני הולך בחלק מהאגפים ללכת ולעשות שינוי ארגוני, עם המנהלים.  

 

ה היא למה זה מגיע עכשיו, אחרי  זה טוב לשמוע, גדי, השאל   גב' דנה אדמון: 

 שאנחנו... יש איזושהי בהילות שצריך לאשר את זה?  
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כן. אנחנו חושבים שאנחנו הבטחנו שעד, אני הבטחתי, שעד ספטמבר,    מר גדי ירקוני: 

נכון? ספטמבר זה יגיע. אמרתי לכם את זה. זה לא ספטמבר הבא, זה ספטמבר שעבר, והתעכבנו בגלל  

ה ביקשנו מכם אישור לדחות את זה בגלל התקציב, אתם זוכרים? שלא רצינו לערבב  החגים, ואחרי ז

 אחד עם השני.

אני חושב שגם לעמוד בלוחות זמנים, ולגמור דברים, זה חשוב. הכוונה הייתה, בהחלט, לגמור את  

 המבנה הארגוני מלמעלה, ואחרי זה להיכנס למטה, לתוך ה...

 

ה תהיה פר אגף או מחלקה, ולא באופן כללי, כדי אם אפשר שההצבע   מר דודי אלון:

שנוכל לא סתם להגיד כן, ולא סתם להגיד לא, ולא סתם להתנגד. פר מחלקה, פר אגף. חלק אחד  

צריך לאשר, חלק אחד צריך להשאיר  קיים ויש חלק שאני לא מעוניין לתמוך בהם במבנה הקיים,  

 יהיה הדיון.   ואז יותר קלואני לא רוצה להתנגד לכל הדבר הזה. 

 

אני מציע, בצד הפרוצדוראלי, לאשר את זה כמבנה צילום מצב, עם     מר נפתלי לדר: 

אולי כן, באיזה אגפים יש בקשה לעשות עבודת עומק ולבחון מחדש. אבל כן, לאשר את הפורמט 

הבסיסי, בשביל שיהיה מבנה ארגוני מאושר של המועצה, כי כרגע הוא לא קיים. אפשר לאשר עם  

 אגף.  –תייגות, זה לא להתחיל לעבור עכשיו אגף הס

 

אבל גם כל ההערות שנשמעו, שהן לא הסתייגויות, לא צריך לבטל את    מר יובל בר:

 הגינון, אבל זה... ומה שאמרו על איכות הסביבה, הכול בתור הערות, חייבים... 

 

 כחלק מההחלטה הכוללת, כן.    מר נפתלי לדר: 

 

התקדמנו. כשאתה   –הוא כשאתה מאשר משהו, ואז אומרים  החשש   מר דודי אלון:

לא מאשר, עושים את העבודה, מביאים לך אותו בצורה חדשה. אני כן הייתי מציע שזה יהיה פרטני,  

 בכל אגף ומחלקה, יהיה לנו יותר קל לנהל דיון בהצבעה. 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 70 
 

או, יש ארבעה שנשארו. תר –אני רוצה להמשיך לעבור על השלושה    מר נפתלי לדר: 

פה, הכספים צילום מצב, ובמו"פ יש פה שינוי שהוא גם פה יושב הנושא של המו"פ, בוועדה 

ויש לזה  החקלאית, כגוף אחד, שבעצם זו ועדה חקלאית ששייכת לכמה מועצות, מתופעלת באשכול, 

 יתרונות לאשכול,  

 

 אתה טועה.    מר דודי אלון:

 

  א משותף לכמה מועצות, יש יתרונות טעות, טעות. המו"פ, שהו   מר נפתלי לדר: 

באשכול, ואפשר תחת המטריה הזאת, פה כן, יש פה חיסכון, לנהל גם את הוועדה החקלאית. לא  

 התעמקתי בזה,  

 

 במו"פ הוא לא התעמק.     מר גדי ירקוני: 

 

 גם אנחנו לא.    מר דודי אלון:

 

 זה אותה פרסונה, ואותו מנהל.    גב' דנה אדמון: 

 ד( )מדברים ביח

דקה, דקה. חברים, אם זו אותה פרסונה, או לא אותה פרסונה, זה    מר ניר ים:

דיון נפרד, אוקיי? אין קשר בין מי שהוא נקרא לזה, מנהל הוועדה החקלאית, למישהו שהוא מנהל  

המו"פ. אין קשר בין זה. יכול להיות שזה אותו אדם יעשה את שני התפקידים. אגב, זה מה שקורה  

 ו, אבל זה לא אומר, יש שתי משבצות ושתי הגדרות תפקיד, בסדר? היום. עכשי

שומה כגוף שמנוהל ישירות על ידי סגן ראש המועצה, ומנהל הוועדה  אותה ועדה חקלאית שר 

זה נכנס לוועדה   החקלאית. נכון להיום, יש לו שם, ויש לו גם שם משפחה, אוקיי? ויש לו גם מזכירה. 

 ת משבצת מתחת לראש המועצה.  החקלאית, הוועדה החקלאית זא

 

למה אין פירוט עליה? אם היא בכזאת חשיבות שהיא משבצת     מר אמיר פלג:



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 71 
 

 מיוחדת? 

 

המו"פ זה גוף עצמאי, שהוא תחת משרד החקלאות, אין כל קשר    גב' נעמי סלע:

 בכלל למועצה האזורית אשכול, זה שהוא פיסית נמצא במועצה אז...  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אבל הוא לא אגף בתוך המועצה.    גב' נעמי סלע:

 

 למה לא הכנסתם את הוועדה לאיכות הסביבה?      מר אמיר פלג:

 

 אשכול מממנת אותו, את כל הדבר הזה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הפוך,   גב' נעמי סלע:

 

נעמי, יהיה קל אם תראו, יש באמת יש הסבר  חבר'ה, נעמי, יהיה קל,    מר ניר ים:

כל דבר. כל עוד אנשי המו"פ מקבלים את משכורתם מהמועצה, כל עוד הם עובדי מועצה, זה קל.  ל

 זאת הסיבה. אין שום סיבה אחרת בעולם.  

 

 נכון.    גב' נעמי סלע:

 

הנהלה משלהם, "לא מעניין אותנו", הם מתנהלים עצמאית, יש להם    מר ניר ים:

אולי. אבל, כל עוד הם מקבלים את המשכורת   תגידי במירכאות, מה הם עושים או לא עושים,

 מאיתנו, אז הם חלק מהארגון. ולכן הם מופיעים כאן, זו הסיבה היחידה.  

 

וזה חוסך כסף שמנהל חברת הבשור, הוא גם יושב ראש הוועדה    מר משה טל:
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סף,  היא, שחוץ מאשר... מזכירה והכול, זה בסדר, זה חוסך לנו כהחקלאית, זה חוסך כסף. הבעיה 

 אלף ₪ האחרים, שהולכים למטרות אחרות שלא ידועות.  400-עדיין אין הסבר ל

 

 בואו לא נערבב מין שבאינו מינו.    מר ניר ים:

 

אני הולך לשני האגפים האחרונים, אחד זה השירותים החברתיים, זה    מר נפתלי לדר: 

חת המנכ"ל, שתחתיו יש פה כן  צילום מצב, אין פה... אני לא מתעכב. הארגון החדש, זה הארגון שת

 כמה מהלכים, שמהווים במידה מסוימת חיסכון.  

 

 ... תחת אגף גזברות הכספים.    גב' מזל ערוסי:

 

אמרתי, הוא העתק של המבנה הקיים. תחת המנכ"ל, יש פה כוונה,    מר נפתלי לדר: 

חשוב והתקשורת  וזה עוד לא קורה, לייצר מחלקת מחשוב ותקשורת, שנותנת מענה לכל עולם המ

 בכלל המועצה, היום זה מפוזר ולא מנוהל.  

 

 זה היה צריך להיות באדום, אם אני הבנתי אותך נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

זה שינוי, זה לא תפקיד חדש. זה ארגון של תפקידים קיימים. זה    מר נפתלי לדר: 

, בעצם, כשתי מחלקות נפרדות, פשוט ריכוז של פונקציות... ובנושא של רכב ותחבורה, שכרגע מנוהל

יש פה כוונה לאחד אותן תחת ניהול של המנכ"ל, למחלקה אחת, ופה יהיה חיסכון של כוח אדם.  כל 

העולם של  חשבות השכר, שנעשה שם שינוי, שהוא שינוי של הבאה פנימה של שירות שקודם היה 

 למו"פ. לשאלתך.   באאוט סורס, אמור גם לייצר איזשהו חיסכון. וזה כרגע יהיה כפוף

 

 אפשר להתייחס?    גב' מירב ברקאי: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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אני חושבת שמבנה ארגוני זה כלי מאוד מאוד חשוב בארגון שהוא    גב' מירב ברקאי: 

כזה גדול, כמו מועצה, בדומה לתוכנית אסטרטגית, למשל. ואני חושבת שזה צריך להיוולד ממיפוי 

 שיתם אותו?של צרכים. זה תהליך שע 

 

בחלק מהמקומות כן, בגלל זה אמרתי, כרגע במקומות מסוימים זה    מר נפתלי לדר: 

צילום מצב, בשביל לאשר מבנה, שממנו הולכים לעבודה. למשל, מה שנאמר פה על איכות הסביבה, 

 זה לגמרי באג'נדה.  

 

ב לנו את אז יש לי עוד שתי שאלות. האם ביחד עם זה, בהתחלה כתו  גב' מירב ברקאי: 

 SLAהעניין הזה עם האנשים, תהליכים, מבנה, עשיתם גם איזושהי עבודה על תהליכים? מה שנקרא 

 היום, או אמנת שירות, איזה שהם כללים לקבלת מענה, או לסוג העבודה בתוך המבנה הארגוני הזה?  

 

 בדרך.    מר נפתלי לדר: 

 

 אוקיי, יופי.   גב' מירב ברקאי: 

 

ה בתוכנית העבודה, גם הנושא של האנשים, גם הנושא של איך לנהל  ז   מר נפתלי לדר: 

 נכון יותר את עובדי המועצה. 

 

אני חושבת שהיום יש מצבים שאנשים שולחים פניות לאגפים, או   גב' מירב ברקאי: 

 לפונקציות מסוימות למועצה, ולא יודעים איך הם יקבלו את התשובה ומתי ו... 

 

 ד עכשיו.  יש מוק   מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא רק כאלה, פניות לאגפים, למנהלי אגפים. לא תלונות, פניות,    גב' מירב ברקאי: 
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רישום ילד חדש למערכת החינוך, לדוגמא, זאת לא תלונה, זה לא למוקד, זה למחלקת חינוך, אבל 

 צריך לקבל איזשהו, מי מטפל בזה, מה מטפל?  

 

 . SLA   מר נפתלי לדר: 

 

, או אמנת שירות. יש תהליכים מאוד יפים שנעשו במועצות  SLAכן,   גב' מירב ברקאי: 

, שזה לטלפון באותו יום, למייל תוך  1,2קטנות, בשער הנגב למשל, הם עשו תהליך שנקרא ארנון 

 אז יופי שאתם עובדים על זה. יומיים, למשל. 

תי עם נעמתי והוא  א, כשישבוהדבר האחרון שרציתי לשאול, לפי המבנה הזה, אני אולי אתחיל בדוגמ

סיפר על המבנה של השינוי הארגוני שהוא עשה, הוא אמר שפעם הניהול היה נראה כמו מסרק,  

שראש המועצה היה מנהל הרבה, הרבה, הרבה, הרבה פונקציות. גם בשער הנגב, לדוגמא, לפני 

הם, זה  בעלי תפקידים במועצה שם, חשבו שהמנהל הישיר של 34-המבנה הארגוני עשו סקר, וראו ש

 ראש המועצה.  

למה זה חשוב? כי זה אומר שצריכה להיות להם פגישה תקופתית איתו, ודיווח תקופתי, וצריך  

לראות אם הם עומדים או לא עומדים ביעדים, ואם הם חולים או כל דבר אחר. גם פה, ספרתי 

ה, ספרתי. הן  פונקציות, שכפופות באופן ישיר לראש המועצה. ספרתי. לראש המועצ 14וראיתי שיש 

 כאלה.   14נמצאות בכל מיני רמות, אבל יש 

 

 שהיו קודם, זה מעט.  42לעומת    מר נפתלי לדר: 

 

יופי, יופי,  באמת יופי. אבל זה עדיין נראה קצת הרבה, זה שיקול    גב' מירב ברקאי: 

 ששקלתם? חשבתם על זה ב...? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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הם סטטוטוריים, הדוברות והיועץ המשפטי ומבקר חלק מהדברים    מר נפתלי לדר: 

המועצה, זאת אומרת, יש פה פונקציות שאין בהן משחק, והלשכה שלו היא הלשכה שלו. זאת 

אומרת, אין פה פונקציות שאפשר היה להגיד שמיותר, או... ניסינו לצמצם למינימום, את האנשים 

 ת דיווחה לגדי.  שנים, גם רכזת התרבו 4מדווחים ישירות לגדי. לפני ש

 

כן. אני רק רוצה להוסיף ולהגיד, שבאמת אני לא מפחיתה בכלל    גב' מירב ברקאי: 

מהחשיבות של זה, וזה מבנה דינאמי, אם תבואו לעדכן אותו בעוד שנה, זה לא אומר שנכשלתם, זה  

וי על  בסדר, זה גם בסדר לאשר אותו תחת הערות, זה חשוב שיהיה לזה שימוש, שזה יהיה קיים, תל

 איזה קיר, כאילו...  

 

נכון. אני רוצה רק שנייה, אולי, להוסיף למה שמירב אמרה. תראו,     מר ניר ים:

 סל  קודם כל, מה שדיברת על השירותים, אז זה במסגרת היעדים לשנה הזאת, לבנות למעשה את

כשנבנה את  לצפות מהמועצה, וזה חלק מהדבר הזה, כי  השירותים לתושב. כל תושב ידע בדיוק מה 

 הסל, הוא ידע בדיוק גם למי לפנות.

אני חושב שהמפה הזאת, שגם ראוי שיראו אותה, בסופו של דבר, כל תושבי המועצה, ידעו בדיוק בכל 

עניין שיש להם, לגבי איך להתכוונן לפינה הנכונה, אוקיי? אני חושב שמאוד חשוב בין עובדי המועצה,  

את מי הם מנהלים, מי מנהל אותם, מה יש להם מצד ימין,  שיהיה ברור בצורה מאוד חד משמעית, 

ומה יש להם מצד שמאל. החלוקה הזאת, מפחיתה עומסים בצורה די ניכרת, מראש המועצה, מצד  

 אחד. מצד שני, לא מפחיתה במילימטר, את מידת האחריות שלו, ממה שקורה במועצה. 

בדברים שנכון לראש מועצה לעשות  אבל כן, מפחיתה עומדים, מאפשרת לו באמת להתמקד יותר 

 אותם. זהו, זה מה שיש לי להגיד על הדברים האלה. עכשיו, 

 

אני רוצה עוד שאלה. האם עד עכשיו הייתה מנהלת מחלקת משאבי    גב' מזל ערוסי:

 אנוש? או שזו משרה חדשה? 

 

 הייתה רכזת משאבי אנוש.    מר ניר ים:
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 מנהלת? ועכשיו אתה מוסיף    גב' מזל ערוסי:

 

 היום היא נקראת מנהלת,     מר ניר ים:

 

 זה שינוי בשם, כי פה יש גם מנהלת וגם רכזת.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני אומר,    מר ניר ים:

 

 על איפה אנחנו מדברים?     גב' דנה אדמון: 

 

 של המנכ"ל.  באותו עמוד.    גב' מזל ערוסי:

 

ש, אחת קוראים לה מירית, השנייה ככה, היו שתי רכזות משאבי אנו   מר ניר ים:

 קוראים לה יעל, עכשיו אחת מהן מנהלת מחלקת משאבי אנוש. 

 

 זאת אומרת, אחת מנהלת את השנייה.    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 זאת אומרת, שאתה מעלה כאן לדרגת מנהל מחלקה.    גב' מזל ערוסי:

 

 מנהל מחלקה, נכון. נכון.     מר ניר ים:

 

   וזה צורך ש...   גב' מזל ערוסי:
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 כל ארגון צריך שתי מנהלות משאבי אנוש.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה חובה, וזה רמות על.     מר ניר ים:

 

מה שרציתי להגיד, זה שכל ארגון צריך שתהיה לו מחלקת משאבי   גב' כבי שקולניק: 

היה בתוך המזכירות, זה מן תפקידים   אנוש. יש מקומות, אפילו, שזה אגפים. ואצלנו, כל השנים זה

 לא... 

 

 אז יש גם מנהלת וגם רכזת? זה מה שרציתי להבין.    גב' מזל ערוסי:

 

 אבל זו לא תוספת כוח אדם, זה רק ארגון המבנה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, כן. יש גם רכזת וגם מנהלת.    מר ניר ים:

 

רבה מאוד במשאבי אנוש. ניר קצת זז  במבנה הקודם, מורדי עסק ה  גב' כבי שקולניק: 

 דברים אחרים.  ל

 

 זה גם ככה לארגון של המחשוב?   מר אריק דניאל: 

 

 המחשוב זה דבר אחד, המחשוב...    מר ניר ים:

 

 כאילו כל אחד יזרוק פה, ואני האהבל היחיד שיצביע?   מר אריק דניאל: 

 

 לא, גם אני הצבעתי.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, את הצבעת ביד אחת.   : מר אריק דניאל
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 )מדברים ביחד(  

 אחרי קובי, תקבל את רשות הדיבור, נפנה לך את השטח.    מר ניר ים:

 

לא, לא, אני לא בשביל עצמי. פשוט כל הדיון נראה ככה. כל אחד   מר אריק דניאל: 

 זורק משהו, 

 

זאת,   אתה צודק, תפסנו את עצמנו בידיים, ואנחנו מתחברים. בכל   מר ניר ים:

אני אתן לך איזה שנייה, לגבי המחשוב. המחשוב היה דבר מפוזר, היה איש מחשבים בנופי הבשור,  

היה איש מחשבים בבתי הספר היסודיים, היה איש מחשוב במועצה, אף אחד לא דיבר, עדיין, לא 

מדברים באותה שפה, עדיין לא מתממשקים ברמת המערכת, וזה יוצר מצב של חוסר מקצועיות, 

 וצר מצב של חוסר גיבוי אחד את השני, וזה אלף סיפורי לילה ולילה. י

הרעיון הוא לבנות יחידת מחשב אחת, הומוגנית, שתדע לתת שירות לכולם, וגם תראה את  

 האסטרטגיה, 

 

השאלה אם יש צורך גם במנהל, שיהיה לו גם אוטומאטית סגן. עוד    מר רביבו קובי: 

 אין לנו מנהל, יש לו כבר סגן. 

 

 זה בגדול הרעיון. הרעיון הוא לבנות מחלקה,     מר ניר ים:

 

 יש צורך בזה?    מר רביבו קובי: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 למה?   מר רביבו קובי: 

 

 כי צריך לכסות את מספר התקנים.    מר נפתלי לדר: 
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 אם יש מנהל, שיש לו מתחתיו הטכנאים, מה תפקיד הסגן?  מר רביבו קובי: 

 

תראה, בגדול העניין הוא שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, שגם כשהוא    מר ניר ים:

או חס וחלילה, יש מי שנכנס בנעליו, ומי שנכנס בנעליו, זה הבא בתור, אוקיי?  חולה, או נוסע לחו"ל, 

וגם מנהל יחידת המחשב צריך לדעת, שכשהוא צריך לצאת לאן  ראש המועצה, יודע, יש לו סגן. 

 שר את הכול. שהוא , יש לו למי לא

 

 זה הכול כלכלי, גם אם לא יהיה סגן, הסגן מתוקצב...    גב' נעמי סלע:

 

 עדיין זה לא אומר שהסגן יושב לו, מחכה...     מר ניר ים:

 

 מבחינת טייטל,     גב' נעמי סלע:

 

 הוא עובד, הוא טכנאי, רק הוא הבא בתור.     מר ניר ים:

 

 הבנתי.    גב' נעמי סלע:

 

סבבה, אני רק אומר, אני הסתכלתי על כל המבנה... חוץ מהקב"ט,   ובי: מר רביבו ק

 לא ראיתי שיש עוד סגן למישהו, בגלל זה סתם שאלתי.

 

 נכון, בדברים המאוד מאוד מקצועיים לפעמים זה מתחייב.    מר ניר ים:

 

 אם לא מביאים את האנשים הנכונים, אז חייב לשים בכלל.   מר רביבו קובי: 

 

 כן, אוקיי.    ם:מר ניר י
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 אני שמחה שאמרת את המשפט הזה.    גב' נעמי סלע:

 

 צריך להביא את האנשים הנכונים.   מר רביבו קובי: 

 

 אריק, אנחנו מתנצלים שוב, בבקשה.    מר ניר ים:

 

אחד, בהחלט הנושא הזה של מחשוב,   –שני דברים אני רוצה להגיד   מר אריק דניאל: 

נהל אבטחת מידע. אני חייב, איכשהו, שמנהל אבטחת מידע, ומנהל  מופיעה פה פונקציה של מ

מחלקת מחשוב, יהיו בתוך איזשהו גוף אחד. כרגע, שניהם כפופים למנכ"ל המועצה, וזה לא מסתדר  

 לי, אין בשום מקום מודל כזה. בדרך כלל, זה שייך לאיזו מחלקה אחת, אבל תחשבו על זה. 

 

שנייה, אם אתה רוצה תשובה, כי באמת באמת, לא לא, חשבנו על זה.    מר ניר ים:

חשבנו, לאורך הרבה מאוד זמן. מנהל   –יודע אם חשבנו נכון, או חשבנו פחות נכון, דבר אחד בטוח 

אבטחת המידע, להיפך, הדוקטרינה אומרת, שים אותו מחוץ למערכת המחשב, תן לו לבקר את 

פנימה, ואל תערבב אותו בפנים,  –ל זה מבחוץ המערכת, תן לו לראות איך הנהלים, תן לו להסתכל ע

 ככה הוא יעשה את העבודה הזאת יותר טוב, יותר נכון, פחות מוטה.  

 

אני מציע שבהקשר הזה, תלכו לגופים שעוסקים בזה בצורה    מר אריק דניאל: 

 מקצועית, ותיקחו מהם את המודל. זה דבר אחד.  

מיני, אני קלטתי בין לבין, אנשים נבהלים מהמינוחים, דבר שני, יותר לנפתלי, לאור מה שעלה פה, כל 

הוא יצא, מה זה מנהל אגף, מה זה מנהל מחלקה, מה זה רכז. אני מציע, שבמקביל למבנה הארגוני, 

מה הכוונה. כי יכול מאוד להיות, עלו פה דברים, היום מגדירים מנהל אגף, אולי   –יהיה איזה מקרא 

משרה, אבל בעוד שלוש שנים, כבר אף אחד לא יזכור, יראה מנהל,  12%היום זה לא מאויש, אולי זה 

 כבר עלה פה, יהיה עם רכב, יהיה עם זה.

מה הכוונה. זאת אומרת, לא הגדרת התפקיד, הגדרת מדרג, שזה  –אז אני מציע, שיהיה איזה מקרא 
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 כבר יכנס באיזושהי צורה. 

 

וס כספים, ומנהל מחלקה, זה  אני חושב שההערה לגבי מנהל אגף גי   מר נפתלי לדר: 

 עושה שכל. 

 

אז יכול מאוד להיות, שכל עוד זה לא הוגדר, זה יהיה מנהל    מר אריק דניאל: 

אגף/מחלקה, או אני לא יודע מה, עד שאנחנו נחליט, או אתם תציעו, כשאומרים אגף מה הכוונה,  

שנים, אנשים יתבלבלו  ומחלקה מה הכוונה. אבל לא בגלל שאני נבהל בזה פה, בגלל שבעוד שלוש

 לחשוב, אה, רצו אגף, יש לו בן אדם אחד מתנהל.  

 

 מה הקריטריונים להחליט מתי זה אגף, מתי זו מחלקה?...    מר דודי אלון:

 

מנהל מחלקה, מנהל אגף, אלה הכול  שאלה קצרה, תשובה קצרה.    מר ניר ים:

מדויקת בעיקר דבר אחד, וזה רמות  הגדרות של משרד הפנים ומשרד האוצר. הן מגדירות בצורה די

 שכר. לא הרבה מעבר לזה, אוקיי?

יש תפקידים שחובה להביא אותם לאישור המליאה, כמו מנהל אגף, פה זה מתחיל ופה זה נגמר. זאת 

אומרת, לפעמים המחלקה היא תהיה יותר ברמה מקצועית, אז יהיו בה פחות אנשים, אבל תהיה בה  

ה, לפעמים יהיו בה יותר אנשים, וזה יהיה פחות מקצועי, זה נזיל.  אחריות מקצועית מאוד גבוה

אוקיי? זה נזיל. מבחינת רמות השכר, מעל כל הגדרה כזאת, למעשה, הוצג איזשהו גג זכוכית שאי 

  אפשר לפרוץ אותו, זה הרעיון.

 

 רצפה יותר גבוהה.     מר נפתלי לדר: 

 

 מה שאני מציע, ברשותכם,    מר ניר ים:

 

רגע, סליחה, מתנצל, זאת אומרת, לאור מה שאמרת, ולאור מה שאני   ק דניאל: מר ארי
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 ביקשתי, שאולי יהיה איזה מקרא, לדוגמא תחום אגף גיוס כספים, האם זה אגף או מחלקה?  

 

 מחלקה, מחלקה כפופה ישירה...    מר נפתלי לדר: 

 

שנקבל  מה שאני מציע, כדי שתוכל לקבל החלטה, ולדעתי חשוב   מר ניר ים:

זה שהמנכ"ל  –החלטה היום, זה לקבל את המבנה הארגוני הזה, כפי שהוא, בשני שינויים, שינוי אחד 

במקום לוקח על עצמו להיות המנהל הישיר של מחלקת הדת, זה שינוי אחד, והשינוי השני, זה ש

 מנהל אגף גיוס כספים, יהיה מנהל מחלקת גיוס כספים, זה השינוי השני. 

 

זה יישב בצד ימין בדף הראשון, ליד צוות הלשכה, הדוברות, גיוס     ע:גב' נעמי סל

 כספים. 

 

נסדר את זה. אני מציע, ניר, לדעתי היה פה עוד משהו שכן צריך    מר נפתלי לדר: 

 להכניס אותו לסיכום.  

 

 כן?    מר ניר ים:

 

ה הייתה פה בקשה לגבי האגף של איכות הסביבה, שתיערך בדיק   מר נפתלי לדר: 

 פונקציונאלית לגבי המהות, הצרכים והמענים,  

 

אתם יודעים למה הוא אומר את זה? בגלל שהוא כבר קיבל את     מר גדי ירקוני: 

 התפקיד לעשות את זה.  

 

 אחד, בשביל האגף הזה.   –לא, כי הם ביקשו. הוא רצה להצביע אחד    מר נפתלי לדר: 

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 א נשים אותו בכוכבית. אז בו   מר נפתלי לדר: 

 

 בשבילו ובשביל עוד כמה דברים, אבל אתה...     מר דודי אלון:

 

 אבל אתה רואה שכבר קראתי אותך מלפני חודש.     מר גדי ירקוני: 

 

בואו, תראו, אגף איכות הסביבה, למעשה כולל בתוכו, נכון להיום,    מר ניר ים:

 פקח נוסף. 

 )מדברים ביחד( 

פקיד, לבין אופרטיבי  ריך להפריד בין אחריות מיניסטריאלית של צ   מר דודי אלון:

של תפעול. הוא מנכ"ל, הוא צריך לתפעל את הכול. אני הייתי גם שם אותו גם על מרכז קהילתי, גם  

בחברה הכלכלית, יש התנגדות לזה, לחלק מהאנשים, אבל אם יש מנכ"ל, שהוא מה שנקרא, עושה 

 לראות שכל האגפים,  דברו של ראש המועצה, הוא צריך

 

 כל המועצה בסדר.     גב' דנה אדמון: 

 

עבודה ברורה. ההיפך, להוסיף  כל המועצה עומדת בסטנדרטים, תחת    מר דודי אלון:

 לו עוד. 

 

נעמי, שני נושאים   –אוקיי, חברי ,שלושה דברים, שני נושאים    מר ניר ים:

  –ו שאמרנו, במקום אגף גיוס כספים טכניים, כמו שאמרתי, מנכ"ל מנהל את תחום הדת, וכמ

מחלקת גיוס כספים. מעבר לזה, הערה מסודרת, שייבחן, נקרא לזה, בירור צרכים של אגף איכות  

 הסביבה. 

 

 והתאמת המבנה לפי זה.     מר נפתלי לדר: 
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 אוקיי? עד אז, עד בירור הצרכים,    מר ניר ים:

 

 שבוע /שבועיים, חצי שנה?   –א אומר יש בערך איזשהו פלוס מינוס? ל    מר אמיר פלג:

 

 האמת היא שאנחנו כבר נכנסים לזה.    מר ניר ים:

 

 נכנסים לעבודה.     מר גדי ירקוני: 

 

נכנסים לזה, בירור צרכים. עדיין זה לא סותר את קבלת המבנה כמו     מר ניר ים:

זה לפה, נקבל החלטה. שהוא עכשיו, יכול להיות שיבוא צורך אחר, מבנה אחר, הרכב אחר, נביא את 

בסדר, זה לא סותר. כמו שנאמר, המבנה הזה, בסופו של דבר, גם הוא גמיש ונכון לו להיות גמיש  

 ולהתחדש עם הזמן. אבל בסיס צריך שיהיה. אז אם יש הערות נוספות, זה הזמן. 

 

שאלה לנפתלי, באיזה מחלקות כבר הצלחתם לרדת לעובי הקורה,    גב' דנה אדמון: 

 לא? כדי שיהיה לי ברור עכשיו... ואיזה 

 

 המרכז הקהילתי מתפקד כמו שהוא מופיע פה, החינוך לא נגענו,    מר נפתלי לדר: 

 

 לא נגענו? השאלה, אני אחדד את השאלה שלי, סליחה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אנחנו לא יודעים אם ניגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא רואה צורך לדעת.  לא יודעים אם ניגע,    מר נפתלי לדר: 

 

 אנחנו לא יודעים אם ניגע.     מר גדי ירקוני: 
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 זה מבחינתך מתפקד.     גב' דנה אדמון: 

 

 הוא לא בדק.     מר גדי ירקוני: 

 

לא עולה כנושא שצריך לטפל בו. אגף הנדסה הוא אחרי עבודה    מר נפתלי לדר: 

עובד. הרכש, עם הגינון, צריך לקבל   –כמו שהוא  –יסודית, איכות הסביבה אמרנו, אגף הביטחון 

החלטה ולטפל בה, גיוס כספים דיברנו, אסטרטגיה לקחנו מפה משהו והעברנו לגיוס כספים. זאת  

 אומרת, כבר נכנסנו פנימה. גזברות, כמו שזה, בדקנו והחלטנו שככה נשאר.  

א. לגבי השירותים  מו"פ, אני לא מתמצ –לגבי המו"פ, אני מבין שאני שם את זה בצד, ועדה חקלאית 

 החברתיים בדקנו וזה עובד, ולגבי המנכ"ל, זה משהו שהוא בהתהוות. 

 

אז זה אומר שכרגע, על השולחן שלך, יש רק את האגף לאיכות     גב' דנה אדמון: 

 הסביבה. 

 

 כנושא שצריך לעשות בו חריש עמוק? כן. ולדעתי,     מר נפתלי לדר: 

 

 ובשאר האגפים,     גב' דנה אדמון: 

 

באגף של המנכ"ל, הדברים עוד בהתהוות, ויכול להיות שתוך כדי     ר נפתלי לדר: מ

 העבודה, דברים יזוזו ימינה שמאלה. 

 

אז אני הייתי רוצה שגם ירשם אפילו, כהערה או בפרוטוקול, איך    מר דודי אלון:

של אגף  שתרצו לקרוא לזה, שבעצם בבדיקת האגף לאיכות הסביבה, יילקח בחשבון הקמה/בדיקה, 

 או מחלקת חקלאות, כי זו מועצה חקלאית, ובעצם,  
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 להכניס פנימה את הוועדה החקלאית.    מר נפתלי לדר: 

 

וועדת... תחבורה שתשב  הוועדה החקלאית, מבחינתי, זה כמו    מר דודי אלון:

 בוועדות, כמו כל הוועדות. היא לא צריכה להיות פה בשום ציון מיוחד יותר, או מיוחד... 

 

 איכות הסביבה וחקלאות, זה מה שאתה אומר.     ר נפתלי לדר: מ

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי.    מר נפתלי לדר: 

 

  יש ממשק בין הדברים האלה, והרבה היגיון, במועצה כמו שלנו. ואז,    מר דודי אלון:

קים פה, בתיקים כפי שהם מחול אני חושב, שיהיה אפשר, בסוף תהיה מחלקה נורמאלית. עוד פעם,

עבודה ואני אומר את זה, וזה לא פרטני פה, לא מבין למה ועדה שהיא, בעצם, לא קשורה פה ל –לי 

 ביצועית, אלא ברמת מליאה, כמו כל הוועדות, מופיעה פה, ולא... 

 

 איזו ועדה?    מר ניר ים:

 

 ועדה חקלאית.     מר דודי אלון:

 

 לא, לא, אתה מבלבל, דודי.    מר גדי ירקוני: 

 

יש, מה שנקרא, ועדה   תעצור. יש פה רק בעיה של טרמינולוגיה.    מר ניר ים:

 חקלאית, שהיא כמו ועדת חינוך, ועדת איכות הסביבה. 

 

 זה לא זה מה שמפריע לי.     מר דודי אלון:
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רגע, תן לי. ועדת זה וזה וזה וההוא, לא מופיעה כאן, לא זאת הכוונה.    מר ניר ים:

קראנו לו ועדה חקלאית, מחר אני אקרא לו רכז פעילות חקלאית, בוא נגיד, ניתן   יש איש, שעד היום

 רכז פעילות חקלאית.   –לו שם חדש הרגע 

זה בן אדם, עם תפקיד, עם הגדרת תפקיד מאוד מסודרת, עם כל מה שהוא צריך לעשות, קשר עם 

א נגיד שגם את השינוי  משרדים ממשלתיים, קשר עם חקלאים, דאגה לתאילנדים, מלא דברים. אז בו 

 הזה אנחנו מקבלים, ואנחנו קוראים לו במקום,  

 

 אני לא יודע אם אתה יכול.    מר גדי ירקוני: 

 

 יכול .    מר נפתלי לדר: 

 

 לא, לא, זו ועדה, ולא...     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, לצורך העניין שלנו.     מר ניר ים:

 

 זה סטטוטורי השם.     מר נפתלי לדר: 

 

ועדה חקלאית היא לא מנהל אל תשנו את השם, אני לא מאשר.    די ירקוני: מר ג

 ציבורי, ועדה חקלאית זו משרה, שקיימת בכל הרשויות, 

 

 שהחלטנו שבכל מקרה תהיה עליה קביעות.     מר גדי ירקוני: 

 

 ועדה חקלאית.   –כך קוראים לה. כך קוראים לה ש   מר נפתלי לדר: 

 

בואו תנו לי רגע. חבר'ה, שנייה. הוחלט והתחייבנו תוך  חבר'ה,   מר גדי ירקוני: 
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חודשיים, כבר עברו אולי חודש, או שבועיים, לא יודע, שאנחנו מביאים את התפקיד הזה לדיון  

למה אמרתי לניר, אל תיגע? מכיוון שאני מפחד   –זה התפקיד, זו לא הוועדה. סטטוטורי  במליאה.

ה בסטטוטוריקה, ואנחנו לא יכולים להחליף ככה, לאיזה  מסטטוטוריקה, אני חושב שזה מופיע ככ

 שם שאנחנו רוצים.  

 

 ... לחכות למאיר, שהוא אחראי, הידע יושב אצלו.     גב' מזל ערוסי:

 

 בוודאי, בוודאי,     מר גדי ירקוני: 

 

 תנו לו את הכבוד המגיע לו, כסגן, כאחראי,     גב' מזל ערוסי:

 

 זה איתו.  אני עושה את    מר גדי ירקוני: 

 

 בכל מה שקשור לוועדה חקלאית.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא יודע למה הוא לא נמצא פה היום, אבל...     מר דודי אלון:

 

 לא נמצא מסיבות ש...     גב' מזל ערוסי:

 

 אם זה כזה חשוב, המבנה הארגוני, היה ראוי שיהיה פה.    מר דודי אלון:

 

 מך שהייתה לו סיבה מספיק...  אתה מתאר לעצ   גב' מזל ערוסי:

 

 ברור. היה שווה לדחות את הדיון.    מר דודי אלון:

 

 השאלה היא אם אנחנו יכולים להתקדם להצבעה?     מר ניר ים:
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 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 לדעתי אנחנו מוכנים, אחרי שפירטנו,    מר ניר ים:

 

 תצביע כבר.    מר גדי ירקוני: 

 

אני מביא את זה להצבעה. מי בעד לקבל את המבנה הארגוני  אוקיי,    מר ניר ים:

כפי שהוצג, עם השינויים שהתחייבנו עליהם? מי בעד? תודה רבה, מי נגד? אין נגד. המבנה הארגוני 

 אושר. 

 

 אני רוצה להגיד משהו,     מר גדי ירקוני: 

 

 כפוף לשינויים.     מר ניר ים:

 

 גוני של המועצה.: הוחלט פה אחד לאשר את המבנה הארהחלטה

 

אני חושב שגם הדיון וגם הבניה של המבנה הארגוני, היה חשוב מאוד.    מר גדי ירקוני: 

אני חושב שיכול להיות שפעם היה איזה מבנה ארגוני, אני לא מתווכח עם ההיסטוריונים של 

עכשיו,  המועצה, אבל בטח שהוא לא היה לפי התפקידים הנוכחיים, ואני חושב, ניר אני מדבר אליך

אני חושב שעשית פה עבודה יסודית, הרבה חקר היסטוריה, היית צריך לעשות בשביל לעשות את  

המטריצות האלה, וגם לנפתלי, תודה רבה על העבודה שעשיתם. נקווה שעכשיו, מזה, גם יהיה לנו  

 מבנה ארגוני כמו שצריך ונמשיך לתוך המחלקות. תודה רבה רבה.  

 

לי, אתה תהיה בישיבה שתדון ביחסי העבודה? אני יודע שאלה לנפת   מר משה טל:
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 שיש מועצות, למשל, ש...  

 

 לא עכשיו, הוא יהיה בישיבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אהיה.   מר נפתלי לדר: 

 

 אני... ואז יש יותר עיניים למליאה, למה שקורה שם.    מר משה טל:

 

 הוא חייב ללכת.     מר גדי ירקוני: 

 

 ועוד לא התחלנו את הדברים השוטפים.  20:30חברים,   ניק: גב' כבי שקול

 

 . אישור תבר"ים 5

 

 

חברים, עד שניר יחזור, נדלג על הסעיפים של ניר, ואנחנו נעבור    גב' כבי שקולניק: 

 בעיה שלו. –שומע, מי שלא  –. אני מתקדמת, מי ששומע 11התב"רים בעמוד  אישור ל

 520מבקשים להגדיל אותו, יש לנו שני מקורות, מקור אחד  הקמת מרכז הפעלה. אנחנו – 563תב"ר 

אלף ₪ מתרומה שקיבלנו לטובת העניין,   240זה אגף ביטחון במשרד הפנים. והמקור השני, זה 

 אלף ₪.   760-שגויסה. אז אנחנו מגדילים את זה פה ב

 

 , 240יש    מר דודי אלון:

 

 יים? אז חסרים מאתיים, איפה עוד מאת   גב' נעמי סלע:

 

 איפה?   גב' כבי שקולניק: 
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 , 520-את אמרת שהגדלה ב   גב' נעמי סלע:

 

 . 240ועוד    מר דודי אלון:

 

 נו?   גב' כבי שקולניק: 

 

 יש פה טעות במספר, בחיבור.    מר דני ברזילי: 

 

 צריך לתקן את הסוף.     מר דודי אלון:

 

 . 240-היא לא חיברה את ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 משרד הפנים,   300קרן היסוד,   240אז אמרנו    י סלע:גב' נעמ

 

 לא, לא, זה דברים ישנים, אני מדברת על החדש.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז מה החדש?     גב' נעמי סלע:

 

 משרד הפנים אגף ביטחון.   520החדש זה   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

אחרי, הייתה לנו  240-היסוד. היא הוסיפה את הקרן  240,102-ו  גב' כבי שקולניק: 

 התלבטות אם להוריד מהקרנות או לא, בשלב זה החלטנו לא להוריד מהקרנות, ולכן אנחנו... אוקיי,  
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 אז אנחנו בעודף?     גב' נעמי סלע:

 

 ?  563מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, הכסף כבר נכנס?     גב' נעמי סלע:

 

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה.563הכסף כבר פה, נזיז. מי בעד תב"ר   ק: גב' כבי שקולני

 

 הקמת מרכז הפעלה.  – 563: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

אלף ₪ לעיצוב מרחבי למידה.   80זה ממשרד החינוך,  – 1222תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? 

 

   עיצוב מרחבי למידה – 1222את תב"ר אשר : הוחלט פה אחד להחלטה

 

, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? 1223אותו הדבר, נועם נצרים, תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תודה רבה. 

 

 נועם נצרים.עיצוב מרחבי למידה  – 1223: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

, מבני ציבור. המקור הוא  זה תב"ר של תכנון חדר אוכל – 1224תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪.  300ממשרד הפנים, 

 

 איזה חדר אוכל? זה של הדתיים.    גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 93 
 

 לא, אצלנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה של בית הספר?     גב' נעמי סלע:

 

 כן, זה רק תכנון אבל.     מר גדי ירקוני: 

 

 ברוך השם.    גב' נעמי סלע:

 

 ואל.  ובא לציון ג   גב' נעמי סלע:

 

 מיליון, שישה מיליון.  5חסר רק איזה    מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון.   9קטן עלינו. מאשרים פה    גב' נעמי סלע:

 

 ? תודה. נגד? נמנעים?   1224אוקיי, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 תכנון חדר אוכל, מבני ציבור. – 1224: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

בית ספר נווה בנות, השלמת מיגון ממשרד החינוך. מי  – 1255תב"ר   ניק: גב' כבי שקול

 בעד? 

 

 . 1225   גב' מזל ערוסי:

 

 , כן. תודה.  1225  גב' כבי שקולניק: 

 

 ? 560-מאיפה ה   גב' מזל ערוסי:
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 משרד החינוך.     מר גדי ירקוני: 

 

 משרד החינוך, כתוב שם.     גב' נעמי סלע:

 

 השלמת מיגון.  –בית ספר נווה בנות  – 1225ד לאשר את תב"ר : הוחלט פה אחהחלטה

 

 

אלף ₪ מאיכות הסביבה,   150בנושא הסביבה, יש פה  – 1226תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ועוד תקציב המועצה, שמיועד לזה. זה איזשהו שילוב של עבודה בגנים ובמרכז הקהילתי. אז מי בעד 

  ? 1226תב"ר 

 

שוב לי להגיד פה משהו, שזו החלטה היסטורית, פעם ראשונה  לא, ח    מר אמיר פלג:

 במועצה האזורית אשכול, נכנס נושא של חינוך לאיכות סביבה וקיימות.  

 

 זו שנה שלישית,  אז יש לי הפתעות בשבילך, זו כבר שנה שלישית.  גב' כבי שקולניק: 

 

 את לקחת מישהו שממונה לרכז...     מר אמיר פלג:

 

 אולי רכז וכו', אבל בתב"רים... אוקיי, התקדמנו? הצבענו? אוקיי.   יק: גב' כבי שקולנ

 

 איכות הסביבה.  – 1226: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

אלף ₪ להסבת  50זה מקרנות המועצה, אנחנו מבקשים  – 1228תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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בעיה של חוסר במעון, הם לוקחים  אלף ₪, יש להם 50מעון יום, יש להם שם בעיה של, חסרים להם 

 50מבנה שהיה פעם מעון, ואחר כך לא היה מעון, ועכשיו הוא עוד פעם מעון, וצריך שם השקעה של 

 אלף ₪. 

 

 למה זה יוצא מקרנות המועצה?    גב' דנה אדמון: 

 

 כי אין לנו מאיפה להביא דבר כזה.    מר גדי ירקוני: 

 

חר.  זה מוסדות חינוך, שאי אפשר לקבל ממשרד  אין לנו מקור א  גב' כבי שקולניק: 

 החינוך. 

 

בסדר, צריך בדרך... זה מגיע מתב"רים, ממפעל הפיס, מתקציבים     גב' דנה אדמון: 

 כאלה, למה זה נכנס מקרנות המועצה הפעם?  

 

אלף ₪ זה לא סכום   50-זו הייתה בקשה של ההנדסה, ואני חשבתי ש  גב' כבי שקולניק: 

 ות גדולות מדי. אתם לא רוצים לאשר, אז... שיעשה לנו מהפכ

 

 למה לא? אנחנו הבאנו כל כך הרבה...    מר גדי ירקוני: 

 

 ,  קורה מדי פעם   מר ניר ים:

 

 אנחנו מאשרים כל כך הרבה לבתי הספר, למה?     גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא נעלבת.    גב' כבי שקולניק: 

 

שמה את היד בכיס ומשלימה משהו קורה מדי פעם שהמועצה, כן,    מר ניר ים:
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שנדרש, בעיקר אם זה כמה אחוזים האחרונים, כדי לסגור איזושהי פינה. כן, עושים את זה. פעם  

 ליישוב הזה, ופעם ליישוב ההוא. 

 

יש תקציבים שכל שנה, לטובת שיפוץ גנים ומעון יום וכל מיני דברים     גב' נעמי סלע:

 כאלה, 

 

 בסוף שנה היינו עושים. אבל זה    מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו זה אאוט אוף דה בלו, פתאום באמצע השנה הם פותחים מעון?     גב' נעמי סלע:

 

 כנראה הם צריכים לפתוח עוד אחד, אני לא יודע את הפרטים.    מר גדי ירקוני: 

 

 האמת שאני גם לא התעניינתי יותר מדי בפרטים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אולי,  אז   גב' דנה אדמון: 

 

 אז אולי כדאי לקבל פרטים.     מר אמיר פלג:

 

אם הנציג שלהם היה פה, אני הייתי מאוד שמח לקבל הסבר, אבל     מר דני ברזילי: 

 הוא אף פעם לא פה.  

 

לא, לא, חבר'ה, באה ההנדסה ביקשה מכבי, יש לה את הזה... לא    מר גדי ירקוני: 

אלף   50רי בייחוד כל כך הרבה כספים ששמנו במרכז פה, הייתי, חבר'ה, לא הייתי מעכב עכשיו, אח 

 ,₪ 

 

 זו לא צורת המחשבה שצריכה לנהל את ההחלטות שלנו גדי,    גב' דנה אדמון: 
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 זה כן.    מר גדי ירקוני: 

 

אני מעריכה מאוד את הרצון, ולהיפך, אתה יודע, שכל שקל שהולך     גב' דנה אדמון: 

י מאשרת אותו. אבל אני חושבת שמה שצריך לנהל את המחשבה  לחינוך, מבחינתי, הוא קדוש. ואנ

אני לא יודע בדיוק, אולי   –שלנו, הוא לא שכבי אומרת שהיא לא בדיוק יודעת למה, ואתה אומר לי 

ככה וככה, ואנחנו  צריכים הם צריכים עוד מעון. לא, שהדברים יבואו מסודרים, יגידו אם זה, 

 שום בעיה לאשר.  חושבים שנכון שיהיה, ואז לא תהיה

 

את צודקת, אני מבקש הפעם לאשר, כבי, אני חושב שמחובתנו, כבי,     מר גדי ירקוני: 

 בפעם הבאה, 

 

 בסדר .   גב' כבי שקולניק: 

 

אלף ₪, ואנחנו גם צריכים   50-אבל אני מבקש, הפעם, לא לעצור את ה   מר גדי ירקוני: 

 להיות יותר מדויקים. את צודקת. 

 

 בסדר, אני...    ניק: גב' כבי שקול

 

 שאלה, שימוש בקרנות, עובר את ועדת הכספים, לפני שמגיע אלינו?     מר משה טל:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 שימוש בקרנות,     מר משה טל:

 

לא, לא, הוא לא מגיע. לא נותנים אותו לפני, מה, אם נותנים אותו     מר גדי ירקוני: 
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 קודם? 

 

 ע לאישור.  לא, לא מגי   מר ניר ים:

 

אם התב"ר הזה, אם הייתה הנהלה, אז זה בטח היה מגיע קודם, כי    מר גדי ירקוני: 

 ביקשו שהתב"רים יגיעו. אבל אני לא זוכר שהיו תב"רים, אני חושב שלא היו תב"רים. 

 

 התב"רים נשלחו אלינו רק ביום שישי.    גב' דנה אדמון: 

 

מהיישובים במועצה, זה לא היה מופיע   בכל מקרה, אני חושב שבחצי   מר יובל בר:

 פה בכלל, למשל. 

 

 בחצי כן, בחצי לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 בקיבוצים זה לא היה מופיע בכלל.    מר יובל בר:

 

 בחצי כן, בחצי לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודע על המושבים, יכול להיות שגם לא.     מר יובל בר:

 

 ה לא היה מופיע. גם במושבים ז   גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 גדי, חבל, זה מאוחר מאוד עכשיו, נוותר על הדבר הזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, לא, אני מבקש שיאשרו את זה.    מר גדי ירקוני: 
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 הסכום הוא קטן.     מר יובל בר:

 

 בגלל זה,    מר גדי ירקוני: 

 

בלי הסבר, אם הייתי מביאה סכום יותר   בגלל זה אני מביאה את זה  גב' כבי שקולניק: 

 גדול, 

 

 זה עניין של עקרונות, זה עניין של סטנדרטים שצריך לסגל, לא?    גב' נעמי סלע:

 

 טוב, הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני מציע לא להצביע עכשיו על זה. כדי שלא נצטרך להצביע נגד, אז     מר יובל בר:

 לא נצביע. 

 

ר'ה, אנחנו נשלח, אני מבקש דבר כזה, אוקיי? אני מבקש לאשר, חב   מר גדי ירקוני: 

 ואני מתחייב שמחר יעבור במייל, באמת,  

 

 למה זה כזה דחוף?      מר אמיר פלג:

 

 כי כבר נעשה השיפוץ.     גב' נעמי סלע:

 

לא, לא, מפני שאני לא רוצה לעצור את השיפוץ. לא נעשה, אני מקווה    מר גדי ירקוני: 

 אני לא יודע.   שלא נעשה.

 

, או  50-אנחנו רוצים שיהיה איזשהו סטנדרט, גדי. זה לא עניין של ה   גב' נעמי סלע:

 , או המיליון.  100-ה
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 חברים, אם אתם רוצים, נדחה את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

  בואו נדחה את זה. כולנו רמאים, כולנו שקרנים, כולנו...  גב' כבי שקולניק: 

 

 ווחתי אלף ₪, התערבתי עם הבן שלי שתתפרצי במליאה.  כבי, הר    דובר:

 

בטח שאני אתפרץ, כי אי אפשר לפוצץ את הדברים האלה, אי אפשר.    גב' כבי שקולניק: 

 כאילו שאנחנו איזה בובה על הקיר, ולא בני אדם.  

 

 מה זה קשור? מה זה קשור?    גב' נעמי סלע:

 

 חברים יקרים.     מר ניר ים:

 

 מה זה קשור?   יק: גב' כבי שקולנ

 

 כבי, שנייה,    מר ניר ים:

 

אני רוצה לראות אותך יושבת באיזשהו מקום ופעם אחרי פעם מישהו   גב' כבי שקולניק: 

 את לא מתנהגת נכון, את לא מנהלת נכון.  –אומר לך 

 

כבי, קודם כל כן, אם אני לא עושה את מה שאני עושה, אז מישהו     גב' נעמי סלע:

 הראש,   נותן לי על

 

 בסדר.   גב' כבי שקולניק: 
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 בואי, ואנחנו צריכים לעמוד באיזושהי התנהלות מסוימת.    גב' נעמי סלע:

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 ניר, אני ביקשתי...     גב' מזל ערוסי:

 

 את לא, וביקשת, ואיזי, ונעמי, דקה.    מר ניר ים:

 

שקשור לקרנות המועצה, שתתפוצץ  גמרנו, אני לא אומרת כלום   גב' כבי שקולניק: 

 המועצה. 

 

כבי, כבי. התב"ר הזה, לא דנים עליו עכשיו. אם היה ונדרש נביא אותו    מר ניר ים:

במליאה הבאה, או זאת שאחריה, עם הסבר נכון. בכלל, כל אגורה שבה נוגעים בקרנות המועצה,  

א הגיע הפעם, אנחנו נדחה את מחויבת בהסבר מנומק ומסודר, את זה כבר סיכמנו מזמן, אז זה ל

 הדיון על התב"ר הזה, לא נדבר עליו עכשיו. אנחנו מבקשים לעבור לתב"ר הבא. 

, מי 1229אלף ₪ בתב"ר מספר  95בני נצרים, שיפוץ חדר מורים, משרד החינוך מקציב לנו  – 1229

 בעד לאשר את התב"ר הזה? ירים את היד. מי נגד? התקבל. 

 

 שיפוץ חדר מורים. –בני נצרים  – 1229לאשר את תב"ר    פה אחד: הוחלט החלטה

 

ניצני אשכול, עיצוב מרחבי למידה, ממשרד  – 1230תב"ר מספר    מר ניר ים:

 אלף ₪, מי בעד לאשר? תודה. מי נגד? נתקבל.  80החינוך 

 

 . ניצני אשכול, עיצוב מרחבי למידה – 1230: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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מעונות יום שמונה כיתות, משרד העבודה והשירותים  – 1231 –הנדסה    :מר ניר ים

 החברתיים, בגדול, נותן את כל הסכום. 

 

 זה רק תכנון.     מר גדי ירקוני: 

 

 אם הבנתי נכון,     מר ניר ים:

 

 זה רק תכנון.     מר גדי ירקוני: 

 

רים את היד,  רק תכנון, אז צריך לציין את זה, תכנון. מי בעד? י   מר ניר ים:

 בבקשה.  

 

 אלף ₪?  720רגע, התכנון עולה   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לכל אחד, זה לכולם ביחד. זה לא יכול להיות שזה כל התכנון.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הבנתי, תכנון של מעונות יום בכל המועצה?     גב' דנה אדמון: 

 

 לשמונה מעונות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ישובים שונים.     : גב' דנה אדמון

 

 הסכום לא יספיק.     מר גדי ירקוני: 

 

שמונה מעונות, בשמונה יישובים. בכל מקרה, משרד העבודה     מר ניר ים:

והשירותים החברתיים, מקציב את כל הסכום שיידרש לתכנון. מי בעד התב"ר הזה? ירים את היד.  



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 103 
 

 תודה, מי נגד? התקבל.  

-בנים יבילים, החטיבה להתיישבות נותנת ומשרד השיכון משלים בתשתית למ – 624תב"ר  –חולית 

התחייבות היישוב, סליחה. זה משרד השיכון. אני אלף ₪. מי בעד התב"ר הזה? ירים את היד.  200

 לא מתורגל בלהעביר תב"רים, תודה. 

 

 תשתית למבנים יבילים   – 624: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

ממומן על יחידות,  32-תשתיות פיתוח ל –אורים  1211מספר  תב"ר   מר ניר ים:

₪, מי בעד התב"ר  1,104,000הגדלה של ידי משרד השיכון, ועל ידי התחייבות היישוב. בסך הכול, 

 הזה? מי נגד? התקבל, תודה.

 

 יחידות.  32-תשתיות פיתוח ל –אורים  –  1211: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר החלטה

 

 

 שחקן בקהילה.  הקמת מגרשי דשא סיננטי.   –שחב"ק  – 1227תב"ר    ם:מר ניר י

 

 משחק בקהילה.     מר גדי ירקוני: 

 

שחקן בקהילה קוראים לזה, כן. בקיצור, או התחייבויות היישובים,     מר ניר ים:

  או משרד התרבות והספורט, בכל מקרה זה לא מכספי המועצה. מי בעד תב"ר...?

 

 זה דברים שכבר בוצעו?    ו: גב' רונית בן רומנ

 

 לא, זה עכשיו לחמישה יישובים.    מר גדי ירקוני: 
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, מי בעד?  1227כן. דיברנו על זה הרבה, אבל מבצעים את זה עכשיו.    מר ניר ים:

 תודה. מי נגד? התקבל. 

 

 שחב"ק   – 1227: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

התחייבות   –שיפוץ עשרה מבנים יבילים  -סופה  – 1221תב"ר מספר    מר ניר ים:

 היישוב והחטיבה להתיישבות. מי בעד התב"ר הזה, ירים את היד? תודה. מי נגד? התב"ר התקבל. 

 

 שיפוץ מבנים יבילים.  –סופה  – 1221: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

רים,  ובזאת תם פרק התב"רים, אחרי שהחרגנו את התב"ר של בני נצ   מר ניר ים:

 . 1228מספרו 

 2019#17. אישור פרוטוקול מליאה 2

 

מפה אני עובר במהירות לאישור, בקשה לאשר את הפרוטוקול    מר ניר ים:

, אני מניח, מקווה שקראתם את  30.12.2019 -, ישיבת מליאה שהתקיימה ב2019של שנת  האחרון

בעד אישור הפרוטוקול? ירים   הפרוטוקול, ושהוא באמת שיקף נכון את מה שעלה במליאה הזאת, מי

 את היד. תודה, מי נגד? פרוטוקול...

 

 ניר, יש לי הערה אחת בנושא אישורי פרוטוקולים.    מר אריק דניאל: 

 

 כן?    מר ניר ים:
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 אושר בתאריך.  –כל פרוטוקול נגמר בפסקה   מר אריק דניאל: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 לים, אין שם תאריך.  בשום מקום מהפרוטוקו  מר אריק דניאל: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 כנראה שעכשיו,    מר אריק דניאל: 

 

 לא, אתה טועה. זה עובד ככה.    מר ניר ים:

 

 האישור של הפרוטוקול, עכשיו צריך לרשום אותו.    מר אריק דניאל: 

 

 לא. עכשיו, כשאתה תיכנס לאתר, כי עד עכשיו זה לא מופיע,    מר ניר ים:

 

 זה ריק.   ניאל: מר אריק ד

 

אתה רוצה לתת לי לגמור פעם אחת משפט? כשאתה תיכנס עכשיו     מר ניר ים:

לאתר, ואתה תחפש את הפרוטוקול הזה, לא תמצא אותו, כי הוא לא קיים עדיין, כי הוא לא אושר.  

פרוטוקול ככה וככה, אושר בתאריך   –אבל נגיד שמחרתיים הוא יישתל באתר, ואז יהיה כתוב 

  . אז יופיע פה התאריך.26.1.2020

 

אז אני מכיר אותם טוב מאוד, באף אחד מהפרוטוקולים אין את    מר אריק דניאל: 

 התאריך. 
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זה מופיע בגוף הפרוטוקול. אתה צודק, שלא הקפדנו על זה בעבר.     מר ניר ים:

ריך שבו  אבל מהיום, לא מהיום, אני כבר מזה זמן מקפיד על זה. לרשום את תאריך האישור, התא

 המליאה אישרה אותו.  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 אני יכולה לשאול שאלה? אפשר?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 המרחבים המוגנים של היישובים,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 ו לזה כסף. איפה זה עומד היום? הרי אמרנו שהקציב  גב' רונית בן רומנו: 

 

 הולכים לתכנן אותם.     מר גדי ירקוני: 

 

 הולכים לתכנן אותם?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 וזה יהיה מישהו אחד שיתכנן לכל היישובים?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני מקווה שכן.     מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 26.1.2020ראשון   מיום, מליאהישיבת 

 

 107 
 

 .  הנדסה נכנסה לזה   מר ניר ים:

 

 זה עומד כרגע.   הנדסה מתעסקת בזה היום, אני לא יודע בדיוק איפה    מר גדי ירקוני: 

 

 כי לא קיבלנו שום מידע.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 היינו על זה, ואז פתאום זה נעצר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

על זה. אנחנו נברר, ובמליאה  בגלל שזה עבר לביצוע, אז אנחנו לא    מר גדי ירקוני: 

 הבאה ניתן על זה... הם היו אמורים לבחור את המתכננים. 

 

 . ועדים מקומיים 4

 

יש לנו שלושה אני רוצה גם לסגור את הפינה של ועדים מקומיים.    מר ניר ים:

, זה גם משהו שנכון וחובה להעביר אותו כהחלטת מליאה. זה 2020יישובים שהגישו בקשה לתקציב 

, יחד עם  2020אלף ₪, כתקציב ועד מקומי לשנת  341. יש את יישוב חולית, שביקש 9ופיע בעמוד מ

 ה... 

 

 ביקש אישור, לא ביקש...     מר משה טל:

 

ביקש אישור. המועצה לא נותנת, לא מתקצבת יישובים בוועדים    מר ניר ים:

זה מה שהוא ביקש. מי שביקש עוד,  המקומיים. פעם היה ארנונה ב', זה בוטל מזמן. בכל אופן, יבול,

₪, יחד עם האצלת סמכויות, והקיבוץ   1,992,500מגן, שביקש שנאשר לו תקציב של  זה קיבוץ

₪, עם האצלת  1,200,000השלישי שביקש, זה קיבוץ עין השלושה, שביקש לאשר תקציב, של 
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ה, מי נגד? סמכויות. מי בעד לאשר לשלושת היישובים את התקציב שהם ביקשו? תודה רב

 התקציבים אושרו.  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בוועדים המקומיים.החלטה

 

 

נציין את כל זה בישיבה הבאה, עדיף שתהיה כאן מליאה, עכשיו זה     מר משה טל:

 כבר... 

 

 . השלמת נציגים לוועדות המועצה7

 

 

ר של הרעיון לגבי  אין לי בעיה שאנחנו... אני רק אסביר בהסבר קצ   מר ניר ים:

הוועדות, ואז נקבל החלטה מה עושים עם זה, אוקיי? יופי. קודם כל, אני רוצה להפנות אתכם לעמוד 

 , זאת הוועדה האחרונה, ועדת חינוך.  9מספר 

למעשה, אנחנו אישרנו את ועדת החינוך במליאה הקודמת, תוך שאנחנו מתחייבים לבדוק, עם היועץ  

 , המשפטי, אם באמת לא נדרש

 

 בדקתי את זה, אם אתה רוצה.    מר משה טל:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 בדקתי את זה.     מר משה טל:

 

 אבל גם הוא בדק את זה.     מר גדי ירקוני: 
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ראש המועצה, אם בתוך   – 43רגע, אולי אני עם התשובה. סעיף    מר משה טל:

דות, יבחרו על ידי המועצה, מתוך  משרדו יושב ראש בוועדת ההנהלה, בוועדת מל"ח, ראש שאר הווע

 חברי הוועדה. המועצה, מתכוונים לחברי המליאה.  

 

טוב, זה לא, זאת לא הייתה השאלה, הסוגיה הייתה, זה פתרנו, מי     מר ניר ים:

 יהיה יושב הראש.  

 

 רגע.   מר משה טל:

 

 תי.  זה לא עובד, אם לא תתנו לי לגמור משפט, לא תוכלו להתווכח אי   מר ניר ים:

 

 נו?    גב' נעמי סלע:

 

  בסדר?   מר ניר ים:

 

 אוקיי, נגיד.     מר משה טל:

 

מקובל  ככה, יושב הראש סגרנו את הפינה, כי זה רשום ברשומות, ש   מר ניר ים:

 ברשויות, שמנהל האגף הוא יושב הראש. את הפינה הזאת סגרנו. 

 

 לא, אבל זה לא עונה...     מר משה טל:

 

 רגע, דקה, זה הצבענו ואת זה קיבלנו. מה נשאר פתוח?    מר ניר ים:

 

 לא הצבענו.    מר משה טל:
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  50%-אבל תן לי לגמור משפט. מה שנשאר פתוח, זה אם חובה ש   מר ניר ים:

מה   –מחברי הוועדה, יהיו חברי מליאה. זה נשאר פתוח. עם זה הלכנו ליועץ המשפטי ושאלנו אותו 

תשמעו, והוא גם  –רשומות, בהנחיות. הוא אמר דבר כזה, הוא אמר אתה אומר? כי זה גם כתוב ב

חברי ועדה, זו  22צודק, אם אנחנו רוצים לשמור על האיזון הזה, אנחנו באמת צריכים, סדר גודל של 

 מחברי הוועדה הם חברי מליאה, אוקיי? 50%האפשרות היחידה, שזה ייצר מצב שבו 

שעלתה בקשה, יותר נכון, יותר חכם, לא להתווכח עם זה. אז אבל הוא אמר, כיוון שזה רשום וכיוון 

למעשה, זה למנות עוד למעשה שישה חברי מליאה.   בבקשה, מה שנדרש עכשיו , בוועדה הזאת, 

עכשיו, אם הדבר הזה יעזור לתפקוד של הוועדה, או יגרע מהתפקוד, לא אני שאשפוט את הדבר הזה. 

 אני בא עם זה ברמה הטכנית. 

קורה כאן, בוועדה הזאת, ועדת החינוך, זה שאנחנו למעשה, נקרא לעוד שני חברי מליאה אז מה ש

מהקיבוצים, אנחנו נקרא לעוד שני חברי מליאה מהמושבים,  ואנחנו נקרא לעוד שני חברי מליאה  

מהחלוציות, זה בדיוק מה שיקרה, כדי לשמור על כל האיזונים נכונים. זהו, זו התחייבות שלי, שלנו,  

 בהתייחס להחלטה שקיבלנו במליאה. מור את הסעיף הזה, לש

 

 ואז כמה תמנה הוועדה?     גב' מזל ערוסי:

 

 היא תמנה,    מר ניר ים:

 

 רגע, שניים מהחלוציות?     מר משה טל:

 

בהתחלה, היה אחד.  אני אגיד למה שניים, אני אסביר למה שניים.   מר ניר ים:

כיוון שהאחד הזה לא התייצב, אז נזמין אותו להתייצב, אתה   אוקיי? אבל כיוון שהוא לא התייצב,

מבין? מעבר לזה, אנחנו מוסיפים עוד אחד, כדי לשמור על הכלל של החלוקה היחסית השווה, בין כל  

 המגזרים. 

זאת אומרת, אם היה בא מישהו מהחלוציות, נציג מליאה, ואומר אני רוצה, מוכן, הוא כבר היה פה  
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נו פותחים את זה עוד פעם. יש גם מצב, שאף אחד מחברי המליאה שנמנים עם  בפנים. עכשיו אנח

המגזר החלוציות, לא יבוא. אז הם לא יהיו, אוקיי? לא נחייב ולא נגרור בכוח לתוך הוועדה הזאת,  

אבל כן אנחנו פותחים את זה, לאור הבקשה, אם אני זוכר טוב, של דנה, שלשמור על החמישים אחוז  

 חברי ועדה.   22בין חברי הוועדה. זהו. בסך הכול זה יהיה, מזל, חברי מליאה, מ

 

 זה יהיה בלתי אפשרי.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא אמרתי.     מר ניר ים:

 

 הבקשה...   מר אריק דניאל: 

 

 מה הבקשה הייתה?     מר ניר ים:

 

 הבקשה לא הייתה החלטה.   מר אריק דניאל: 

 

 ן פה החלטה. אין פה החלטה. אי   מר ניר ים:

 

 מה זאת אומרת?    מר אריק דניאל: 

 

 אין החלטה.    מר ניר ים:

 

הייתה שאילתה, שתבדקו שזה עובר את היועץ המשפטי, אם זה    מר דודי אלון:

, הוא מחזיר  50%חברים, חייבים  –חוקי, במבנה שהעברנו. חשבנו שזה לא חוקי. הגיע הייעוץ, אמר 

 את זה תמלא. 

 

 לא, לא זה מה שהוא אמר, לא. הוא לא אמר שזה מה שהוא חייב.     : מר גדי ירקוני
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לא, לא חייבים. הוא לא אמר, תנו לי להיות מדויק. אנחנו עכשיו, לא     מר ניר ים:

מחליטים כלום. הדבר היחיד שאנחנו מחליטים, זה עם איזה קריאות אנחנו יוצאים החוצה. זאת  

אם יבוא מישהו, שקוראים לו אריק, או שקוראים לו משה  ככה למשל, מוצעת ועדת חינוך. אומרת, 

 22זה נראה לי מוגזם, למרות מה שאמר היועץ המשפטי, אי אפשר לנהל ועדה עם  –טל ויגידו 

אנשים, כמו שמזל חושבת, ויהיה רוב שיחשוב שכדאי להחזיר את המצב לקדמותו, אז המצב יחזור 

 לקדמותו. בהחלט, אנחנו בדיון,

 

   המליאה צריכה להחליט.   וני: מר גדי ירק

 

יש לי שאלה, היועץ המשפטי... נתן לך צילום של האסמכתא? או     מר משה טל:

 סטייה מהסעיף, מהתקנות. יש מהרשומות? תוכל להעביר לי במייל?  שהוא רק אמר... דבר שני, יש 

 

 לא, זה ספר כזה.     מר ניר ים:

 

 לא, אבל מספר של הסעיף.    מר משה טל:

 

 התלבשת על הסעיף הלא נכון, בוועדה הלא נכונה, אבל.  אתה בסדר,    ר ניר ים:מ

 

 לא, בוועדת רשות.     מר משה טל:

 

 לא, יש כל מיני. אנחנו התייחסנו,    מר ניר ים:

 

אני פשוט לא רואה את ההיגיון הציבורי, שבוועדה של המליאה,    מר משה טל:

ועדה, באיזשהו מקום, צריכה להנחות אותו ולבקר אותו. שיושב הראש יהיה עובד של המועצה, שהו

 אני חושב שזה לא הולך יחד. 
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 משה, הנושא הזה עלה, הרוב החליט אחרת.     מר דודי אלון:

 

 זה לא רוב, זה תקנות,     מר משה טל:

 

 זה לא התקנות.     מר ניר ים:

 

 חייב אתה אומר?     מר דודי אלון:

 

 ציטטתי את הסעיף אפילו. אני אתן לך עכשיו,  ,34כן, סעיף    מר משה טל:

 

כרגע, תקשיבו, אני נתתי את הוועדה הזאת אוקיי, בוא משה, אנחנו    מר ניר ים:

 כדוגמא, אוקיי? עכשיו, משה, אנחנו לא חוזרים לזה. 

 

אני אומר לך בגילוי נאות, שזה כל כך מפליא אותי, שאני מתכוון     מר משה טל:

 טית של משרד הפנים ולשאול. פעם אחת כבר עשינו את זה. לפנות לוועדה המשפ

 

 נכון, זה בסדר.     מר ניר ים:

 

כתוב במילים ברורות, שבשתי ועדות יושב ראש הוועדה, חובה שיהיה    מר משה טל:

 יושב הראש, ושאר הוועדות, יבחרו מבין חברי המליאה, מתוך חברי הוועדה.  

 )מדברים ביחד(  

 אמת חברי הוועדה בחרו בו, אם ב   מר משה טל:

 

 הוועדה תבחר את יושב הראש, זה מה שהוא אומר.     גב' נעמי סלע:
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 נכון. הוועדה תבחר את יושב הראש שלה.     מר משה טל:

 

 אנחנו לא יכולים להכתיב שהוא יהיה יושב הראש.     גב' דנה אדמון: 

 

היה יושב הראש, אנחנו לקחנו מהוועדה את הסמכות להחליט מי י   מר ניר ים:

משה, עכשיו... משה, משה, הלאה.  והחלטנו בעצמנו, ומותר לנו, וזה בסדר. וזה נבדק והכול טוב, 

 עכשיו, אוקיי, עכשיו אני מדבר...

 )מדברים ביחד(  

אנחנו מדברים כרגע, על ועדת חינוך. לגבי ועדת החינוך, ההצעה פה     מר ניר ים:

  -אומרת 

 

 לא מרוכזת, זאת ועדת חינוך, את רשומה שם.  מזל, את   גב' נעמי סלע:

 

אלא אם שאנחנו מתגברים את הוועדה הזאת בשישה חברי מליאה,    מר ניר ים:

כן המליאה הזאת חושבת אחרת. אם יש פה למישהו הצעה שונה ממה שכתוב פה, שיבוא ויגיד, 

 ונקבל החלטה. כן?  

   )מדברים ביחד(

בול בכבוד שבין בני אדם, זה כבר לא מצחיק, זה כבר  יש לזה גבול, הג   גב' דנה אדמון: 

לא בדיחה, זה כבר לא העניין. מה זה רונית? אני יושבת פה יחד איתך, הכול בסדר. ביקשת שיהיו  

 נהלים, אנחנו עומדים בנהלים, אז בבקשה. אתה רוצה לנהל דיון? נהל דיון. זה לא לעניין. 

 

 תודה רבה, רונית, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אין לי בעיה לוותר, אני לא...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 רונית, בבקשה.     מר ניר ים:
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טוב, יש לי שני דברים להגיד, אני אעשה את זה מהר, שכולם יספיקו   גב' רונית בן רומנו: 

איש, היא ועדה לא יעילה, לא יעזור כלום. זו ועדה שלא תתנהל  22לדבר. אני חושבת שוועדה של 

איש זה לא יעיל, זו דעתי, דעתי  22אנחנו רוצים להיות פרקטיים וליישם את הדברים בשטח,  נכון.

 האישית.

אנשים, וכל פעם יבוא  20-30יאללה, נשים -מקבלת את זה ש דבר נוסף שאני חושבת, שאני לא 

ה  מישהו אחר. זה לא שוק. מי שמתחייב, לוקח על עצמו מההתחלה ועד הסוף להיות נוכח, גם אם ז

לא נוח לו, וגם אם יש לו איזשהו אירוע, זו מחויבות. זו ועדה מאוד רצינית, היא לא יכולה להתנהל 

 כמו שוק, שכל הזמן יוצאים ונכנסים, ויותר מדי אנשים, לדעתי האישית, זה לא יעיל. 

 

 אוקיי. דנה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

מליאה, שניים קיבוצים,  חברי –שני דברים, אחד לגבי ההחלטה    גב' דנה אדמון: 

שניים מושבים, אני חושבת שההיגיון אומר שזה יהיה ביחס לכמות התושבים, ולא שניים מכל מגזר.  

 אז אני שואלת, האם חשבתם איך החלוקה הזאת, והאם זה ביחס לכמות התושבים? זה אחד. 

ת שבגלל שהיא היא גדולה, ולכן אני חושבאני מסכימה, שיכול להיות שהוועדה הזאת  –שתיים 

אמורה לייצג את הציבור, ואת כל הציבור, לא חייב שכל הפונקציות המקצועיות שנמצאות שם, יהיו 

שם. אולי צריך לחשוב על דילול של הפונקציות המקצועיות, כי הם יושבים בפורומים מקצועיים, יחד 

 עם ראש האגף, בהרבה דיונים מקצועיים ורלוונטיים.

לשמוע את כל הציבור בנושאים חינוכיים. ולכן, חשוב מאוד שחמישים   הוועדה הזאת, משמעותה 

אחוז מהוועדה, תהיה חברי מליאה או נציגי ציבור. ואם צריך לצמצם, הצמצום צריך להגיע דווקא  

מהפונקציות המקצועיות. יש מי שצריך לנהל את הקול המקצועי בצורה מדויקת, ולהביא אותו לתוך  

הרבה פונקציות מקצועיות, יש פורומים מקצועיים שיושבים במועצה, והם  הוועדה. לא צריך כל כך 

 עושים עבודה נהדרת. ולראייה, במבנה הארגוני, אף אחד לא חושב שצריך לעשות שם שינוי.

 

 אריק, רצית להגיד משהו? לא. יובל?    מר ניר ים:
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הפורום  אני חושב עכשיו שאמרנו כמה דברים והיפוכם. קודם כל,   מר יובל בר:

הזה, הוא כבר קטן מדי מכדי לדון. אבל אני אמשיך. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים, כי  

חברי מליאה, וגם להגיד שהיא תהיה   50%אנחנו לא יכולים לקבל את הקביעה החד משמעית של 

עם  לבואמצומצמת, שלזה אני מאוד מסכים, שהיא תהיה בהגדרה כמו שהיא הייתה, ולא תגדל. וגם 

 חברי המליאה, על חשבון האנשים המקצועיים. זה אני גם לא בעד.  

זאת אומרת, שמבחינתי, הדבר הנכון ביותר לעשות, למרות שהוא פחות לפי הספר, זה לא ללכת על  

של חברי המליאה, עם כל הצער, רק ש... עד שמישהו יבוא ויכריח אותנו. שיגלה ליועץ   50%-ה

  המשפטי אני לא יודע של מי.

 

 היועץ המשפטי לא אמר שחייב.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 המליאה יכולה להחליט.     מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו, סליחה שאני... אפשר לדבר?    גב' נעמי סלע:

 

 כן, אבל,    מר ניר ים:

 

 רגע, אבל אם הדיון הזה לא הולכים להצביע בו, בשביל מה לעשות?    מר גדי ירקוני: 

 

חכה, יכול להיות שאנחנו נכריע, זה בסדר. מאוד יכול להיות. אנחנו     מר ניר ים:

 מתקרבים. נעמי, כן?  

 

 לעניין מקצועיות של אנשים,    גב' נעמי סלע:

 

 נציגות יפה מאוד,     גב' מזל ערוסי:
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אחרי הדיון הזה, אנחנו עפים. לא  כמה דקות ואני משחרר אותך,    מר ניר ים:

 נמשיך לכל הוועדות.  

 

ועדת החינוך, מטרתה היא לבחון, לבקר ולייעל את המערכת? זה    גב' נעמי סלע:

 תפקידה? 

 

 הוא שלח לך, הוא אמר שאין לה שום משמעות.     גב' דנה אדמון: 

 

 אין לה שום משמעות? אז למה אנחנו מקיימים אותה?    גב' נעמי סלע:

 

, יש אפשרות אחת, ככה, יש בגדול על השולחן שלוש אפשרויות   מר ניר ים:

להוסיף את אותם שישייה של חברי מליאה, יש אפשרות לא להוסיף את אותם שישייה, ויש את  

האפשרות השלישית, להוסיף את השישייה ולהוריד כאלה שכבר נבחרו. אני אישית, חושב שהדרך 

ת והיא לא אתה לא, היא דרך לא ראויה בעליל, אוקיי? היא פוגע –של לבוא למי שנבחר ולהגיד לו 

 משרתת שום מטרה. 

 לכן, אני מבקש להישאר עם שתי האפשרויות שבאמת בידינו להחליט,  

 

 אני לא מצביעה עכשיו.     גב' מזל ערוסי:

 

בלי שאף אחד יפגע. מוסיפים את השישה, או לא מוסיפים את     מר ניר ים:

אן או לשם, ובזה יגמר השישה. אלה האפשרויות שלנו, אני בעד שפשוט נצביע על זה, ונחתוך לכ

 הסיפור. 

 

לפחות לחברי הקיבוצים, אנחנו יודעים שאין מועמדים, אז מה?     מר דני ברזילי: 

 תכריח מישהו? אין להם מועמדים, אז מה, אז נוריד אותם. 
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 זה לא משנה...    מר ניר ים:

 

 כשיבואו המועמדים...     גב' דנה אדמון: 

 

 ים, אני מעמיד מזל, אנחנו מצביעים. אוקיי, חברים, חבר   מר ניר ים:

 

 אני לא מצביעה על זה. אני נמנעת, אוקיי?    גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד( 

 מצביעים או לא?     מר גדי ירקוני: 

 

 מצביעים ברגליים.     מר ניר ים:

 

למה הוועדה הזאת רק במרץ מתחילה   –שלא יבואו אחרי זה ויגידו    מר גדי ירקוני: 

 אל תבואי אלינו בטענות.  קיי. אל תבואי אלינו בטענות, מזל. לעבוד? או

 

 אני כן אבוא בטענות.     גב' מזל ערוסי:

 

 אלינו?    מר גדי ירקוני: 

 

 מפני שכל המוסד הזה התמסמס,    גב' מזל ערוסי:

 

לא נכון, תסתכלי על לוחות הזמנים, אנחנו התחייבנו שבדצמבר זה    מר גדי ירקוני: 

 יהיה...

 ברים ביחד(  )מד

 אני נועל את הישיבה, לילה טוב, תודה רבה.     מר ניר ים:
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__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 העלאת סעיף שירותים וטרינריים לסדר היוםאישור  

 
 שירותים וטרינריים לסדר היום.  : הוחלט ברוב קולות לאשר את העלאת סעיףהחלטה

 
 קבלת שירותים וטרינריים מ'אשכול רשויות נגב מערבי לשירותי וטרינריה'אישור 

 
: הוחלט פה אחד לאשר קבלת שירותים וטרינריים מ'אשכול רשויות נגב מערבי לשירותי  החלטה

 וטרינריה'. 

 
 ה. אישור מבנה ארגוני של המועצ6

 
 את המבנה הארגוני של המועצה.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 . אישור תבר"ים 5

 
 מעונות יום. -הנדסה   - 1231: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר תכנון מס' החלטה

 
 הקמת מרכז הפעלה.  – 563: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 
 עיצוב מרחבי למידה   – 1222: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 נועם נצרים.עיצוב מרחבי למידה  – 1223ה אחד לאשר את תב"ר : הוחלט פהחלטה

 
 תכנון חדר אוכל, מבני ציבור. – 1224: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 השלמת מיגון.  –בית ספר נווה בנות  – 1225: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 איכות הסביבה.  – 1226: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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 שיפוץ חדר מורים. –בני נצרים  – 1229: הוחלט פה אחד  לאשר את תב"ר החלטה

 
 . ניצני אשכול, עיצוב מרחבי למידה – 1230: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 תשתית למבנים יבילים   – 624: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 יחידות.  32-תשתיות פיתוח ל –אורים  –  1211: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר החלטה

 
 שחב"ק   – 1227: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 שיפוץ מבנים יבילים.  –סופה  – 1221: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 2019#17. אישור פרוטוקול מליאה 2

 
 . 2020 17פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

  
 . ועדים מקומיים 4

 
 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בוועדים המקומיים.החלטה

 


