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  חברים, פותחים את הישיבה.  מר מורדי ביטון:

 

אני אגיד כמה מילים, אני רוצה דבר ראשון להתחיל דווקא עם     מר גדי ירקוני:

מה מהירים, היה פה היום במועצה שלנו, הייתה תאונה מאוד קשה, בצומת אורים. איחולי החל

בחורה שלנו מרעים, נפצעה, הליקופטר לקח אותה. מידע אחרון שיש לי, דיברתי עם האבא לפני 

שעתיים, היא עדיין מורדמת, עשו לה סי.טי ומקווים שהכול בסדר בראש. גם גפיים כנראה וזה, 

ה שהיא תבריא מהר ושבאמת אין נזקים שלא רואים. הרבה הרבה בריאות. זה במצב קשה. אבל נקוו
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 מאוד לא פשוט.

דבר שני שקרה פה ואני אגיד את זה הכי... בגלל שיש סעיף שזה קשור, אנחנו הולכים להציג היום את 

המוקד, מי שהייתה אמורה, היא לא אמורה, היא תנהל אותו, מאיה נפלה פה היום, היא שברה רגל 

פני כמה ימים, והיום היא שברה את הרגל השנייה פה, שבר פתוח מאוד לא פשוט. ונאחל גם לה ל

החלמה מהירה. ניסיתי לדבר עם עודד, עוד לא הצלחתי, הוא בדיוק היה לידה, אבל אלדד הוא טיפל 

בה, והביאו אחרי זה נט"ן ולקחו אותה, נאחל לשניהם, באמת, בריאות שלמה והחלמה מהירה. 

 בונה, עובדת במועצה.מאיה 

 

 שבר פתוח, וואי איזה סיוט.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא בטוח שיש שבר, אבל פציעה מאוד קשה. אנחנו נעבור,    מר גדי ירקוני:

 

 אני מקווה שהמנכ"ל בריא.    מר דני ברזילי:

 

  מידע. 1

 

ח שואלים אנחנו נעבור בשינוי חד לסדר היום. אני רק אגיד פה, בט   מר גדי ירקוני:

הרבה, אין פה, תנועת השומר הצעיר היא תנועה אמידה, עובדת אבל הנוער העובד, אז היה להראות 

שהלבן בסדר, אבל נעזוב את זה. יש מהשבוע שעבר איזשהו זעזוע בנוער העובד והלומד של תנועת 

שם ביחד. המושבים. אנחנו עוקבים אחרי זה, אנחנו ביחד בזה, עם כל המועצות. החלטות התקבלו 

היום גם אני וגם מאיר לא יכולנו להיות שם, שלחנו לאסיפה שהייתה שם את כל ראשי הרשויות. אני 

 חושב שבאו הרבה, אני לא יודע אם כל, אבל קראו לכולם.

היה שם דיון והחליטו, בעצם, בסוף הדיון, שיקימו איזה צוות שידון ויקבל החלטה ביחד, איפה 

חנו גם כן עוקבים אחרי זה, ואנחנו נעשה התייעצויות עם האנשים ממשיכים ומה ממשיכים. אנ

 הרלוונטיים, פה במועצה לזה, עם היישובים הרלוונטיים. 
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 יש ישובים בשטח, גם חשוב.    גב' שני הפטל:

 

 כמה יש?    מר גדי ירקוני:

 

 כמה ישובים? כמה ישובים יש במועצה?    גב' שני הפטל:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 . 17   גב' שני הפטל:

 

 גם אתם שם, לא יודע כמה הם. כמה, חמש עשרה?   מר גדי ירקוני:

 

 שבע עשרה.    גב' שני הפטל:

 

ישובים. אנחנו מתכננים גם פגישה ביום שלישי עם מנהלי  17   מר גדי ירקוני:

ישה של היום. היישובים, עם מנהלי החינוך שם של תנועות הנוער, שיהיה לנו קצת יותר מידע מהפג

ואני מאוד מקווה שמהתהליך הזה, שהוא זעזוע לא פשוט, נצא תנועה חזקה, אמידה, תנועת נוער 

איך שנחליט שיהיה שם, וזה מאוד מאוד חשוב שיהיו פה תנועות נוער חזקות ואמידות, ושהנוער הזה 

 באמת ימשיך בפעילות שלו. 

אין לי הרבה מה להוסיף. היה לי הרבה מה  זה דבר נוסף, אני חושב שדיברנו לפני שבועיים, אז

להוסיף, אבל לשמחתי, משה עשה את זה כסעיף, אז הכנו גם מצגת טובה. בלי שום קשר לבקשה של 

משה, אבל הייתה לנו פגישה בנת"י מתוכננת מראש, והיא הייתה בדיוק בשבוע שעבר, פגישה מצוינת. 

הפגישה, אלא על היחס של מנכ"ל נת"י כלפי אני חושב שגם רננה תדבר על זה, אני מדבר לא על 

 האזור והרצון שיש להם לעזור.

לא תמיד התקציבים אצלם, הגיע לשם לידי ביטוי. וגם אני וגם כל מי שהיה שם בישיבה, בסוף אמר 

תודה באמת ליחס שאנחנו מקבלים שם, וגם תראו שהתשובות, אני חושב, בהתאם. אבל בהחלט 
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  יובית. הייתה פגישה מאוד מאוד ח

 

 פרוטוקול מליאה. אישור. 2

 

אנחנו נמשיך בסדר היום, כמובן עם אישור פרוטוקול עוד לא   מר מורדי ביטון:

הספקנו, כי גם התמליל הגיע רק היום, וצריך לעבוד על הפרוטוקול הקודם, אז במליאה הבאה אנחנו 

 ל היום.  נאשר, בעצם, בתקווה לאשר את שני הפרוטוקולים האחרונים, וגם את ש

 

אז אנחנו נעבור לנושאים של משה, בעצם הוא שלח פה שני מכתבים,   מר מורדי ביטון:

, 232זה הנושא של הסדרת הצמתים  – 1ואני הצלחתי לדלות מהם איזה שלושה נושאים עיקריים. 

לכיוון כרם שלום ופתיחת מעבר קרני, והנושא  232הנושא השני זה הגבלת כמויות המשאיות על 

 ישי זה הסדרת צומת אבשלום. זה מה שהצלחתי, פחות או יותר, להבין.  השל

 

 יש לי את המכתב המקורי כאן, אני...    מר משה טל:

 

כן, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים, איזה נושאים אנחנו מעלים   מר מורדי ביטון:

 היום, כדי שיהיה עליהם דיון, לפי החלטה, 

 

 ה, במכתב שלי בקש   מר משה טל:

 

 אבל המכתב שלך הוא מפוזר פה.   מר מורדי ביטון:

 

 יש שם שלוש הצעות החלטה.    מר משה טל:

 

 לא הצעות החלטה, נושאים.   מר מורדי ביטון:
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 נושאים וגם,    מר משה טל:

 

 איזה נושאים אתה רוצה? תגיד לי.   מר מורדי ביטון:

 

הנושא, להסביר אותו, ולהציע  ישיבה מחוץ למניין אומרת להגיש את   מר משה טל:

 איך פותרים אותו. אז יש את כל הדברים במכתב. 

 

 לא, לא,   מר מורדי ביטון:

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

ברגע שהבאת מליאה שלא מן המניין, הבאת בעצם רוב של שליש   מר מורדי ביטון:

 שאישרו, כביכול, 

 

 לא כביכול,    מר משה טל:

 

כביכול, אשרו בכן לא, אבל עדיין, לא היו נושאים. עלה פה סיפור  לא  מר מורדי ביטון:

 אחד שלם. לא היו פה נושאים, 

 

 זה הנושאים, תן לי לפרט אותם.    מר משה טל:

 

 אבל אני לא קראתי אותם ממה שכתבת, תסביר לי, נו?   מר מורדי ביטון:

 

וקול... עכשיו, קודם כל, זה מופיע בדף הראשון והשני של הפרוט   מר משה טל:

, שהם, אני מניח, כל 232-בתקווה שקראו את זה, אני אנסה לחסוך את זה ולהגיע בקיצור. הצמתים ב

 מי שנוסע על הכביש הזה, יוצא מהיישובים, 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 8 
 

 

אז זה חלק מהנושאים שהכנסתי, זה בסדר. אני לא הבנתי מה לא   מר מורדי ביטון:

 בסדר. 

 

נכנס בסעיף, מה שלא  6בסדר.  7בסדר, ונושא מספר  זה 5נושא מספר    גב' דנה אדמון:

 דרישה לכביש... התייחסת אליו, זה ה

 

 ?6מה זה סעיף    מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

זה נושאים שעולים לפרוטוקול ועליהם יהיה דיון ותהיה החלטה, כן   מר מורדי ביטון:

 או לא. 

 

 ? 232ן? הסדרת הצמתים על כביש זה בסדר, משה, נכו 5סעיף    גב' דנה אדמון:

 

אנחנו עכשיו עוסקים בישיבה מחוץ למניין ואלה הנושאים שעלו.    מר משה טל:

 בואו נחזור על זה, נעבור על זה מהר. אני, מצידי, מעלה את זה ולא חוזר לנושא הזה אחר כך, בסדר? 

 

   מה מדברים.  לא, אני רוצה רק להבין את הנושאים, שאני אדע על  מר מורדי ביטון:

 

 הנושא זה ישיבה מחוץ למניין, מה שעלה בישיבה מחוץ למניין.    מר משה טל:

 

לא, עזוב ישיבה מחוץ למניין, נקבע ישיבה, יהיה סדר יום. אין מה   מר מורדי ביטון:

 להיתפס למילה הזאת, כי ברגע שנקבעה ועלו הנושאים, גמרנו, 

 

דחתה בהסכמה, והיא לא תלויה עכשיו בסדר נהישיבה מחוץ למניין,    מר משה טל:
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 יום ששלחתם. 

 

מה זה היא לא תלויה? בטח שהיא תלויה, היא חייבת להיות תלוית   מר מורדי ביטון:

 סדר יום. 

 

 לא, הישיבה מחוץ למניין הייתה ישיבה בפני עצמה.    מר משה טל:

 

מצטער. תקרא את  היא חייבת להיות תלויה בסדר יום, אני מאוד  מר מורדי ביטון:

 הנושא, היא חייבת להיות תלויה בסדר יום. 

 

אוקיי, זה אחד בתוך השני הדברים האלה, אז סלילת כרם שלום    מר משה טל:

 וכביש מילוט. 

 

 כביש מילוט לא מופיע?   מר מורדי ביטון:

 

 מופיע.    מר משה טל:

 

 לוט? לא, לא מופיע בסדר יום, להוסיף כביש מי  מר מורדי ביטון:

 

 כן.    מר משה טל:

 

 . 232אז יפה, אז אנחנו מוסיפים עוד סעיף. פתרון כביש מילוט לכביש   מר מורדי ביטון:

 

 תסתכל בסוף הדף, בסוף בסוף,    מר משה טל:

 

 כביש מילוט יהיה גם כן.  מר מורדי ביטון:
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 בסדר, בואו נדבר על זה.    מר משה טל:

 

 כביש מילוט, חבר'ה, הכנו מראש.  בסדר, יהיה  מר מורדי ביטון:

 

 בואו נדבר,   מר משה טל:

  )מדברים ביחד(

 

 טוב, אני מציע ש...    מר גדי ירקוני:

 

דרך אגב, סתם עכשיו הערה קטנה, יש עתירה לבג"צ, זה לא אומר    מר משה טל:

 לבית משפט.  שמיד הולכים

 

 לא, רגע, יהיה דיון, נקבל...   מר מורדי ביטון:

 

 בסדר, ברור.    משה טל:מר 

 

 אז אני מוסיף עוד נושא אחד, הנושא של הסדרת כביש מילוט. בסדר?   מר מורדי ביטון:

 

 כן.    מר משה טל:

 

 בסדר, הוספנו.   מר מורדי ביטון:

 

 232רת הצמתים על כביש דהס. 5

 

, לפני הרבה 232נושא הצמתים. זה קשור לכל מה שנוסע על כביש    מר משה טל:
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וההרחבה שלו. היו המון חסימות כאן, יש חמש דקות  232וד שנים, עלה הנושא הזה של כביש מא

להציג את הנושא. היו הרבה מאוד חסימות כאן, זה לא עזר. באיזשהו מקום, ראש המועצה, המליאה 

החליטה שפונים לבג"צ. ראש המועצה הזמין אותי למשמע שהוא מציג את זה בפני הנציג המחוזי, 

ה ישיבה מיוחדת עם קציני משטרה ונציגים של משרד התחבורה. אמר שחד משמעית הולכים שהיית

 לבג"צ.

כך שהוחלט להקדיש השבוע, בצירוף מקרים נוסף, שבוע שאחרי זה, שבועיים אחרי זה, הוא חזר עם 

מיליון שקל, לתכנון וביצוע הכביש. זה היה כבר לפני המון שנים. זה נסחב עד השנה  200-250

ניר יצחק, ובשנה האחרונה, אני מקווה שעד סוף  –חרונה, שהתחילו לעבוד על כביש כרם שלום הא

 השנה הזאת זה יגמר.

ם, אני חושב , גדי זימן אותהסכמותאני רק מציין כאן שהתכנון לוקח הרבה מאוד זמן. היו גם חוסר 

ר. על כל פנים, הם באו הם שזה גדי שזימן אותם לכאן, ודיברנו, היה ויכוח... יכול להיות שזה סוד

 יודעים מה טוב להם, מה לא טוב להם, וזה נגמר בזה. בינתיים עובדים שם במרץ. 

לא יודע, אני מקווה שעד סוף השנה יגמר גם כן. בינתיים, הצמתים האחרים, אני  –צומת ניר יצחק 

נכנס לתחנת דלק, או  אומר את זה מניסיון אישי שלי, שאני מדי פעם נוסע, מסיבות שונות, לצוחר או

 להחזיר את הנכדה שלי זה היה, אפשר להיתקע שם בכביש הרבה מאוד זמן.

עכשיו, מה עורר אותי? אני פשוט, זה נושא ששייך לכולם, לא לי כאן באופן אישי. קראתי, במקרה, 

 ול באשכול. ושםקמכתב של אביבה... שכתבה את זה לפני כמה חודשים והתגלגל לידי הירחון של ה

היא כתבה ממש, כמה קשה עם הכביש הזה, וזה נורא עם הצמתים, למה לא עושים שום דבר עם 

 הצמתים.

, הפניה לבג"צ בוטלה, בלי ליידע את המליאה, לא בזמן שזה בוטל, 232אני חוזר לשני דברים, בזמנו, 

הכביש,  על ידי הוועדה המקצועית שטיפלה בזה. וההסבר היה שבאותו זמן, מעצ ערכו בדיקות של

היו צינורות שחורים כאלה על הכביש, בדקו כמה מכוניות עוברות שם במשך השבוע, והם הוציאו 

 מכתב רשמי שהיועץ המשפטי של המועצה אמר שמכתב כזה, בג"צ לא יתייחס לזה בכלל.

מהקיבולת שלו. זו הייתה  50%-מנוצל בפחות מ 232במכתב היה כתוב שנפח התחבורה של כביש 

  הם לכך שמאות משאיות עוברות שם. במשך הזמן גם הגענו,התשובה של
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 באיזו שנה זה היה?     נעמי סלע:גב' 

 

 זה היה לפני, זה היה מזמן, מזמן,    מר משה טל:

 

 כי אם זה לא רלוונטי לנו היום.     נעמי סלע:גב' 

 

 תני לו לגמור.    מר גדי ירקוני:

 

של משרד התחבורה. ועכשיו, מה שעוד זה רלוונטי לגבי התשובות    מר משה טל:

עורר אותי, גדי פנה, בשמנו, למשרד התחבורה וביקש לטפל בצמתים, והתשובה שהגיעה ממשרד 

התחבורה, תשובה שאותי, אני הרגשתי כאזרח, נפגע מזה שהתשובה שגדי חזר איתה, כשנרחיב את 

 גם את הצמתים.נחזיר הכביש, אז 

אחד שגר כאן, לפחות, שהחזרת הצמתים צריכה להיות קודמת  שצריך להיות ברור לכל אני חושב

לטיפול בהרחבת הכביש, כשאנחנו יודעים מניסיון שזה ייקח עוד שנים. עוד שנים, גם אם יתחילו 

עכשיו בתכנון הקטע הנוסף, וגם אחר כך, זה תכנונים בלי פתרון לרכבים החקלאיים, אני מניח, אבל 

 זה ייקח שנים.

יום, אורים זה לא צומת שלנו, אבל גם אורים זה צומת מסוכן, צריכים להסדיר את בינתיים, ביום 

הצמתים האלה. ואני חושב שכאן צריכה להיות התייחסות. עכשיו, לפנות לבג"צ, למה לפנות לבג"צ? 

מספר פעמים, זה היה בוגי, הבטיחו לנו שיעבירו חלק מהמשאיות לקרני, הבטיחו שיעשו אולי דברים 

 זה לא נעשה. שונים, ו

המשטרה, דרך אגב, לא אוכפת, אני אומר את זה מראייה אישית שלי, אני לא נוסע הרבה על הכביש 

הזה, אני נוסע לפעמים, מנסה לצאת לפני תשע, לפני שמשאיות נוסעות, ואני פוגש משאיות מאחוריי, 

 מלפניי, נוסעות על הכביש.

תראה, עומדת כאן  –מעון, זה נקרא? אומר לי הבן שלי, דני, בשמונה ורבע מצלצל אליי מצומת 

משאיות עכשיו עוברות, אף אחד לא אומר להם  12משמר הגבול, כנראה, מכונית, טנדר של משטרה, 

שום דבר. זה היה בשמונה ורבע בבוקר. אז כך שהמשטרה גם לא אוכפת. המשטרה מאוד עסוקה 
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 ך הולכים.ואני מאוד מעריך את המשטרה, אבל הדברים האלה לא כל כ

בעלה נגב, כולם מכירים את זה, דרך חד סטרית, הקימו שם את מעגל התנועה הזה, זה מאט את 

המשאיות. אני חושב שיש לנו כאן חמישה צמתים מסוכנים, וגם במה שהשיב עכשיו, יש לי הרבה 

תם דווקא ל... אני קורא לזה מע"צ עדיין, אני שייך לדור הישן. הם תמיד עשו, אני זוכר אוהערכה, 

לטובה, כשהרחבנו את הכניסה לאבשלום, אזור התעשייה, הם תמיד עזרו והרחיבו עוד בבסיס 

 הברזלים שם.

הקבלן עשה שם, אני חושב, בית לפחות מספר פעמים שהוא הזיז את הברזלים שם. אבל גם הם 

עכשיו ₪, ן אומרים שהם תלויים עכשיו בתקציב. נשאר עכשיו תקציב, אני חשבתי של חמישים מיליו

אני חושב שלפני שנכנסים לתכנון הכביש, שייתן לנו פתרון, אולי, ₪, מיליון  70אני רואה שאולי 

במקרה הטוב, בעוד שנתיים שלוש, צריכים קודם כל לדרוש לסדר את הצמתים האלה. שאפשר 

 לצאת מצוחר בשעות הבוקר כשנוסעים לעבודה.

חר ורוצים לחזור לאבשלום, אז אי אפשר, כי צריכים הבעיה היא אפילו לא רק שאין, שיוצאים מצו

 שגם מפה וגם מפה יהיה פנוי. 

עכשיו, זאת הצעה שלי, ואני חושב גם שצריכים, אני עכשיו לא מדבר על איך עושים ומה עושים, דרך 

אגב, אני קראתי היום שצוויי מניעה לבית משפט מחוזי, אפשר גם לומר שיש בזה הטרדה. אם 

רווחת החיים של התושבים, זו גם סיבה להגיש, ואני אפילו לא אומר שההחלטה היא מטרידים את 

חשובה, בלי להגיש את הזהו. עצם הבקשה, יכולה לעזור, לתת גיבוי לגדי שהולך לדבר עם האנשים 

שם, על הדברים האלה. משום שבינתיים, כל התשובות שלהם, גם אז, גם בתקופה של חיים, זה 

 סים לאנשים שנמצאים כאן.תשובות שלא מתייח

מיליון  50עכשיו, מה עוד? אני שמעתי את הניה. הניה דיבר שבמסגרת ההסדרה הובטח שיעברו להם 

-דולר, ארבעים מיליון אני מדבר, עברו ארבעים מיליון, וגם שהבטיחו להגדיל את מספר המשאיות ל

זה אומר שהחיים שלנו כאן יהיו משאיות לכל כיוון,  1200ליום, זה עדיין פחות מהשיא, אבל  1200

 בלתי נסבלים.

... זה גם לפתוח בהליך של בדיקת הגשת בג"צ. אני חושב שעצם השימוש אז עכשיו, ההצעה שלי, 

במילה ... פרסום בעיתון, כי אני הולך לפרסם את זה, קצת אנשים יתייחסו ביתר רצינות לנושא, 

ת מספר המשאיות, לפני שנותנים פתרון מוסכם ולבדוק את האפשרות של צו מניעה, למנוע את הגדל
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 על המועצה, לנושא של הצמתים. 

שאר הדברים זה עדיין לא... ולא לחסום כבישים ולא כלום. אני חושב שאלה דברים שיכולים לעזור 

לקדם את הטיפול בצמתים. זה נושא אחד, גמרתי, זה נושא כללי לכולם, מי שמעניין שימשיך, אני 

 ורית עשיתי כאן. נסכם את זה ונעבור לנושא השני. את חובתי הציב

 

 זה רק הנושא הראשון?    מר גדי ירקוני:

 

כן, אני לא מגיש את זה, הנושא השני מתייחס לצומת אבשלום, נדבר    מר משה טל:

 על הנושא של צומת אבשלום. 

 

 , אבל זה כל הצמתים חוץ מצומת אבשלום. אז אני מציע שרננה   מר גדי ירקוני:

 

 זה הכול חוץ מצומת אבשלום והמשך ה,    גב' דנה אדמון:

 

אוקיי. אז אני מציע שרננה עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו היינו,    מר גדי ירקוני:

 במקרה, בפגישה שנקבע, 

 

 זה ממש לא במקרה, זה במקרה יצא באותו תזמון, לא במקרה.    גב' רננה יעקב:

 

קרה היינו שם, אלא במקרה זה היה התזמון. אני לא כן, כן, לא במ   מר גדי ירקוני:

רציתי להגיד גם במליאה הבאה, מפני שכבר קרה שדחו אותנו משבוע לחודש, או משהו כזה. אבל 

כמו שאמרתי, היינו בישיבה, זה בדיוק הסעיפים שאנחנו מדברים עליהם, וקיבלנו תשובות מנת"י. 

 , הסיפור הזה. 232-ציגי את את מה שקיבלנו מנת"י באני מציע שלפני שנגיד אני את דעתי, רננה, ת

 

גדי, אני דווקא שייך לאלו שקוראים בעיון את האיגרות שלך, אתה    מר משה טל:

 כתבת בפירוט על הפגישה, כך ש, 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 15 
 

 

 נכון. את מה שרננה פחות או יותר הולכת להגיד.    מר גדי ירקוני:

 

, לתת קצת אחורה קצת קדימה. אני לא כן, אם כי צריך רגע, אולי   גב' רננה יעקב:

 הולכת רחוק עם ההיסטוריה, משה, בשביל זה יש לי אותך. 

 

 עשיתי את זה מהר.    מר משה טל:

 

כל פעם, נכון. לא, לא, התכוונתי שצריך את ההיסטוריה של משהו,    גב' רננה יעקב:

 2017ת החלטת הממשלה אני באה אליך, אני לא צריכה לזכור מחדש. אבל אני כן אגיד שבמסגר

הם נפרשו על פני כמה שנים, לא נכנס ₪, מיליון  250שהתקבלה אחרי צוק איתן, בעצם הועברו 

לנת"י, לטובת ביצוע ותכנון מפורט. ₪ מיליון  180לפריסה עצמה, זה לא כל כך רלוונטי. הועברו 

 9-, כ8.5ורט של לטענתם, זאת אומרת, הם גם מביאים את ההוכחות לזה, זה הספיק לתכנון מפ

מיליון, זה לא  56קילומטרים, מכרם שלום עד ניר יצחק, ובעצם כרגע נותרה איזושהי יתרה של 

שאיתם, בעצם, אנחנו נדרשים להכריע מה עושים ₪, מיליון  56מדויק מה שכתוב פה, עשיתי כזה זה. 

ל הצומת, הלאה וההכרעה המקצועית שלהם הייתה, למשוך את הכביש עד צומת מבטחים, כול

 מיליון. 56-למרות שזה יעלה יותר מ

זאת אומרת, ברור להם שהם יצטרכו להביא מקורות נוספים, כדי להשלים את הצומת הזאת, אבל 

גם ברור שזה מעשה איוולת, שזה מה שמשרד התחבורה תכנן, אגב, להביא את הכביש עד צומת 

 מבטחים ושם לעצור, כי אין כסף לצומת. 

 232שהם יגייסו את המקור, והם יבצעו גם את הצומת. צריך להגיד שכל התוואי של אז נת"י הבהירו 

עד סעד, למעשה, כדי לחסוך זמן תכנון, שבמדינת ישראל, בוודאי כולכם יודעים, עולה בהרבה מאוד 

זמן, ברמה של עשורים, נת"י לקחו תב"עות קיימות שהצטלבו עם הכביש, ופשוט בנו מן פאזל כזה, 

, כדי לא לייצר עכשיו זכויות דרך חדשות וכן הלאה. 232, בעצם, יצרו תוכנית חדשה של ועל בסיסו

 המשמעות של זה, היא שיש כל מיני דברים שהם לא פתורים כרגע.

למשל, העובדה, דיברו פה על פניות שמאלה, חברים, ברגע שהכביש יורחב, יהיו רק פניות ימינה 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 16 
 

  בחלק גדול מאוד מהצמתים.

 

 הבאנו את זה.    קוני:מר גדי יר

 

אני רוצה שתדעו את זה, זה לא אידיאלי, זה לא טוב, היום היה לי    גב' רננה יעקב:

מה, איך יכול להיות? כן, תצטרכו לנסוע עד היישוב הבא בשביל  –איזה יישוב שפנה אליי ואמר 

 לחזור. כאילו, ככה זה. 

 

 הוצג במליאה הקודמת, דרך אגב. רננה, סליחה, רק רגע. הדבר הזה    מר גדי ירקוני:

 

 נכון, אני אומרת את זה כדי,    גב' רננה יעקב:

 

 לא נחזור אחורה.    מר גדי ירקוני:

 

כדי להסביר רגע את רמת המורכבות של הפרויקט הזה, זה פרויקט    גב' רננה יעקב:

תכנן של משרד עכשיו, אם תשאלו היום, גם היום, אחרי כל מה שכבר נעשה, את המ מאוד מורכב.

התחבורה, הוא עדיין יגיד, והם עשו מדידות לאחרונה, כי אנחנו דרשנו, ממש לפני חצי שנה דרשנו 

שיעשו שוב ספירות, גם בכיוון כרם שלום וגם בצומת מעון. הם עשו ספירות, אין הצדק. מבחינת 

ו/או טיפול משרד התחבורה, עד כמה שזה נשמע נורא, יש רק שתי דרכים להצדיק הרחבת כביש 

בצמתים. אחת, זה כמות ההרוגים בצומת, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל זה המצב והשנייה, 

 זה הצדק תחבורתי, זאת אומרת, עומס תחבורתי מאוד כבד. 

והכביש שלנו, למרות שלנו נראה מאוד עמוס, והוא בעיקר עושה רושם מאוד עמוס, בגלל שהכלים 

ים, הם נוסעים מהר, אין מספיק אכיפה, אז נראה לנו שזה מאוד עמוס. שנוסעים עליו הם כלים כבד

אבל ברמת ההצדק המספרי, יש נתונים, מי שרוצה יכול לקבל אותם, יש מספרים, ברמת הספירות, 

 אין הצדק. 

ולמרות שאין הצדק, אנחנו ממשיכים להתעקש שיש הצדק אחר, שיש הצדק של הפרעה, באמת, לחיי 
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החיים. שיש הצדק ברמה של מצב ביטחוני ושל היכולת, באמת, לייצר מילוט,  התושבים ולאיכות

נדבר על זה אחר כך, ועוד כהנה וכהנה, ורק על בסיס זה, בעצם, אנחנו מצליחים להמשיך כל פעם 

 לקדם עוד קילומטר ועוד קילומטר.

מעשה איוולת צומת מבטחים, אז באמת זה יהיה הנחת העבודה היא שברגע שהתחילו ומתקדמים עד 

לעצור שם, ואז אם מדינת ישראל תעצור שם, באמת תהיה הצדקה לרעש תקשורתי גדול, ולרעש 

משפטי. והנחת העבודה הנוספת, כרגע, היא שאנחנו כן מקבלים אוזן קשבת, ואני אומרת את זה גם 

 על בסיס הישיבה עם ניסים, מנכ"ל נת"י וגם על בסיס הפגישה עם קובי בליטשטיין במשרד

 התחבורה, אנחנו כן מקבלים אוזן קשבת, למרות שאין הצדק מבחינתם.

למשל, אם דיברנו על צומת הכניסה למועצה, ברור להם שמבחינתם אין הצדק, אפילו שלנו זה נראה 

המון, זה לא. כי במונחים של כפר סבא, זה לא. אין מה לעשות, ככה, זה הקריטריונים. ועדיין, יש 

להסדיר את הצומת הזאת עם רמזור על נתיב אחד, לא לחכות להרחבת  הנחיה של מנכ"ל נת"י

תלמידים הלוך וחזור, ולא  3000הכביש. כי הוא מבין שהצומת הזאת, הולכים לעבור בה מדי יום 

 יכול להיות שהיא תישאר כמות שהיא.

עד צעד, זאת אומרת, יש כאן בכל זאת איזשהו ניסיון ללכת לקראתנו, במקומות שבהם זה אפשרי וצ

זה סכום הרבה הרבה , סעדשעל שעל, אנחנו מקווים שגם יגיע יתר התקציב. צריך להבין שעד צומת 

יותר גדול ממה שהמדינה הקצתה. כל אחד נוקב לנו בסכומים אחרים, אז אני לא רוצה להגיד מספר, 

 אבל זה סכום גדול.

מנכ"ל התשתיות שלהם, והכניס נת"י כן התחייבו ועשו את זה מולנו, בזמן הפגישה ישב ליידי ס

לתוכנית החומש של נת"י את שתי השורות האלה, אחת הייתה השלמת ההרחבה עד צומת מעון, 

 והשנייה זה עד צומת סעד.

  עכשיו, אתה צודק משה, זה הולך לקחת הרבה שנים. זה הולך לקחת הרבה שנים.

 

 כמה שנים הם מעריכים?     מר אמיר פלג:

 

 אין תקציב, אז אי אפשר להעריך.    מר גדי ירקוני:
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 עד צומת מבטחים הם דיברו על שנה.     גב' רננה יעקב:

 

 , 2020-2021   מר גדי ירקוני:

 

הם מתכוונים להכליל את זה, מבחינתם, במכרז, הם ינסו... שנה    גב' רננה יעקב:

 מיוני. 

 

 תכנון או ביצוע?    מר משה טל:

 

וע. הם מתכוונים להכליל את זה בתוך המכרז הנוכחי. עד תכנון וביצ   גב' רננה יעקב:

כה, מהרגע שהם החליפו שם חברה, היה שם סיפור, שנייה רגע, אני אחזור, היה שם סיפור עם חברת 

ניהול. מהרגע שהתחלפה חברת הניהול, יש לנו מערכת יחסים מאוד הדוקה איתם, ברמה באמת, 

 יומיומית.

ה עיכובים שהיו תלויים בנו, של הפקעות, של יישובים שעשו קצת גם כשצריך, דרך אגב, היו הרב

חריקות, היו, היו סיפורים של העתקת תשתיות עם מקורות. כל מיני דברים, לא ניכנס לזה. אבל 

בסופו של דבר, הדברים קורים וזזים, ומי שנוסע במקטע הזה, רואה את זה בעיניים. אז עד מבטחים, 

בוצע, ואז באמת הסיכוי שמישהו יעצור שם את הכביש, זו באמת אנחנו מקווים שבתוך שנה י

 איוולת, אין דרך אחרת להציג את זה. זה באמת יהיה, לדעתי, קייס טוב אולי לפנות הלאה.

אני חושבת שכרגע, ואני אומרת את זה באמת, כי זאת מערכת יחסים נורא סבוכה, נורא עדינה, 

ע שאתה מגיש בג"צ, יכול אדון כץ לשים רגליים על הפוליטיקה הזאת מול משרד התחבורה. ברג

טוב, יש בג"צ, זהו, עכשיו אני נח. נח עד שבג"צ יטפל בזה. זו הסכנה בדבר הזה.  –השולחן ולהגיד 

זאת אומרת, מרוב, מהמקום של ההתנצחות, כן? אתם מראים לי? אני אראה לכם. והוא היום, 

 ה שאפשר, הולכים לקראתנו.בחוויה שלנו, הצוות שלו הולך לקראתנו. איפ

עכשיו תשמע, קובי בליטשטיין אמר לנו, אתם לא בסדר עדיפות ברמה תקציבית כוללת. הולכים 

 לחתוך עכשיו תקציבים לכל המשרדים, 
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 נכון, יש גירעון, ויש ממשלה שמקימים עם הרבה כספים.    מר משה טל:

 

ט לעשות את העוד ארבעה בדיוק. ויחד עם זאת, בכל זאת הוחל   גב' רננה יעקב:

קילומטרים האלה, ובכל זאת הוחלט לעשות את הצומת. זאת אומרת, אנחנו לא בסדר עדיפות, אבל 

 תקשורתית וגם ביטחונית, יהיה קשה להגיד לו. עובדה, הם מבינים, אני חושבת, שגם 

 

 זה נכון לגבי הרחבה? או לגבי,     נעמי סלע:גב' 

 

 מבטחים, צומת מבטחים כולל.  הרחבה עד   מר גדי ירקוני:

 

 לגבי הסדרת צמתים,    גב' רננה יעקב:

 

 השאלה אם אנחנו יכולים לבקש קודם הסדרת צמתים,     נעמי סלע:גב' 

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני:

 

לגבי הסדרת צמתים, זה ממש, תראו, כל צומת להסדיר אותה, לצורך    גב' רננה יעקב:

 חד, כמו שהיא היום, כל צומת כזאת, תיכף נדבר, אני לא אשת מקצוע, כן? העניין, אפילו על נתיב א

 

 זה רק שנה וחצי תכנון.    מר גדי ירקוני:

 

 כן, אבל שם זו הסכנה,    נעמי סלע:גב' 

 

אני אגיד מה התשובות שקיבלנו. לעשות כיכרות כמו שנעשו בעלי נגב,    גב' רננה יעקב:

צומת סעד, זה ממש יעה של משאיות כל כך רבות, אגב תראו את לטענתם, דווקא בכביש שיש בו נס

 מסוכן. כי המשאיות לא עוברות בחד נתיבי, 
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 הן באות משם אבל,    מר משה טל:

 

 לא.   מר גדי ירקוני:

 

הן באות הלוך וחזור, אם אתה עושה מעגל תנועה, אתה מייצר פקק,    גב' רננה יעקב:

 "י. ונת"י הוא גורם מקצוע, הם לא גוף פוליטי, הם גורם מקצועי. אתה לא מייצר פתרון. זו טענת נת

 

 ... רמזורים?מה מבחינתם     נעמי סלע:גב' 

 

 לא, לא, הם לא יודעים עוד.    מר גדי ירקוני:

 

שנייה, צריכים להבין, רמזור גם כן, הוא מייצר עיכוב. מצד אחד, הוא    גב' רננה יעקב:

שני הוא יכול ליצור עיכובים מאוד גדולים. יותר מזה הם אומרים, מקטין את קצב התנועה, ומצד 

אז תראו חבר'ה, תחליטו, אם אתם רוצים את האורנים הגדול, אתם רוצים להרחיב את הכביש, 

לא נלך ₪. אנחנו לא נלך עכשיו ונסדיר כל צומת. כל הסדרה כזאת עולה בין חמישה לעשרה מיליון 

 לעשות את זה עכשיו.

על הרחבת הכביש, ומכניסים את זה לתוכנית החומש, לא הגיוני עכשיו להגדיר צמתים.  אם מדברים

יאללה, תסדירו  –עכשיו, זה נכון שלנו, ברמת הנראות והבוער והכאן ועכשיו, היה הכי קל להגיד 

 צמתים, אחרי זה נלחם על היתר. 

 

 רננה, לנו יש עוד כמה סעיפים אחרייך גם.    מר גדי ירקוני:

 

 ביקשת ממני. אתה לא חייב. אני מה אכפת לי, כאילו?    רננה יעקב: גב'

 

אני חושב שלסיכום התשובה הזאת, אני חושב שכמו שרננה אמרה,    מר גדי ירקוני:
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מיליון  180 -האוזן הקשבת שאנחנו מקבלים, והרצון הטוב, וגם ההזדמנות שנוצרה לנו, לבקש את ה

-יו. אבל יש לנו אוזן מאוד מאוד קשבת, שיודעת ללחוץ על העכשיו, שלא בטוח שנקבל אותם עכש₪ 

 האלה, זו תהיה טעות,  180

 

 עד צומת מעון, אל תתבלבלו.  180   גב' רננה יעקב:

 

כן, עד צומת מעון. עזבו, עד סעד אני כבר, לא צריך גם עכשיו לבקשת    מר גדי ירקוני:

ן ללכת במקטעים כאלה, אני חושב שאנחנו יותר מדי, מפני שאתה לא מקבל כלום. אני חושב שנכו

מתקדמים עכשיו עם המשרדים כמו שנכון, ויש רצון טוב, ברגע שנלך כמו שרננה אמרה, לבג"צ או 

 לכל מיני מקומות כאלה, לכולם יהיה את האנטי מלעזור לנו.

עת על זה מנוגד היום מהרצון של האנשים שיושבים במקומות מסוימים. ואתם יודעים, מדיניות נקב

ידי אנשים. אז זה, אני חושב שלנושא הזה. ואני חושב שכמו שהיא אמרה, גם קיבלנו תשובות, שאני 

נהיה  2021 -לא מאמין שהן, דרך אגב, תוך שנה. אל תהיו כאלה אופטימיים. אם זה יגמר ב

 מבסוטים, 

 

 גם זה טוב.     נעמי סלע:גב' 

 

 לא תהיה לפני זה. אבל גם זה טוב. שום צומת    מר גדי ירקוני:

 

אבל מה לגבי עברה אלינו, היא, בסדר, גדי, הנקודה שהבהרתם   גב' יהודית מימון:

 הדברים שכן תלויים בנו? מה לגבי אכיפה? אין אכיפה. 

 

 רגע, גם לגבי,    מר גדי ירקוני:

 

 אין אכיפה ומשאיות נוסעות בשעות שלא אמורות לנסוע.   גב' יהודית מימון:
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 יש אכיפה יותר מוגברת.  –רגע, א'    קוני:מר גדי יר

 

 אני לא ראיתי אותה.   גב' יהודית מימון:

 

 רגע, חברה.    מר גדי ירקוני:

 

 אני נוסעת שם כל יום, אני לא רואה,   גב' יהודית מימון:

 

 תנו לי לגמור את הזה.    מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי.   גב' יהודית מימון:

 

ו גם מנסים לטפל בזה שיהיה יותר. בייחוד, גם פה נת"י באו אנחנ   מר גדי ירקוני:

אלינו עם תשובות, שיכול להיות שאם לא תהיה ברירה, גם להם יש אחריות כזאת ואחרת על 

 האזורים שהם עובדים בהם, ויכול להיות שהם יביאו ניידת מטעמם. 

 

 גדי, יכול להיות זה לא מספיק.   גב' יהודית מימון:

 

 מה זה לא מספיק?    ני:מר גדי ירקו

 

כי אני אומרת לך, אני נוסעת שם כל יום, אין אכיפה. המשאיות   גב' יהודית מימון:

 נוסעות שם בשעות שלא אמורות לנסוע שם משאיות. 

 

 משאיות של האזור שלנו.     דובר:

 

 לא, לא, אני מזמינה אתכם לבוא ולראות את זה.   גב' יהודית מימון:
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 יש אנשים שנמצאים שם קבוע, שבודקים את זה.    :גב' דנה אדמון

 

 אז אמרתי, אנחנו גם מטפלים בזה, להגדיל אותו.    מר גדי ירקוני:

 

יש עבודה של גדי מול המשטרה, אבל במקביל נת"י הבהירו לנו שאם    גב' רננה יעקב:

אילן תקשיב  המשטרה לא תאכוף מספיק מבחינתם, או מבחינתנו, הם ישכרו את שירותי המשטרה,

טוב, כמו שאנחנו נוהגים לעשות מדי פעם. משטרה היא חצי מופרטת במדינת ישראל, מה לעשות? 

חלק מהשירותים היא נותנת, חלק צריך לשלם. אז כנראה שנאלץ, בהקשר הזה, אבל זה לא אנחנו, 

 זה נת"י, זה חלק מתקצוב הפרויקט.

והבטיחות שלו, שביקשנו להרחיב את השול, עכשיו, מה שעוד חשוב להגיד בהקשר של המקטע הזה 

 –, שלפני שהם עוברים לשלב השני של הזה, שזה ממש עוד חודש כדי לא לנסוע שם, והם הבטיחו לנו

 חודש וחצי, הם מרחיבים אותו למרות שמבחינתם זה שול תקני. זה באמת שול תקני, 

 

 משה, שנייה,    מר גדי ירקוני:

 

 בינו שזה לא נעים לנסוע שם, הם באו בעצמם לבדוק. אבל הם ה   גב' רננה יעקב:

 

אם הבנתי נכון, הבקשה של משה הייתה לקדם מהלכים מול בג"צ    גב' דנה אדמון:

 בשביל להמשיך את התכנון הזה, התשובה שלכם היא שכרגע היחסים שלנו, 

 

 שזה מיותר כרגע.    מר גדי ירקוני:

 

 רגע,    גב' דנה אדמון:

 

 לא מיותר, שזה לא נכון לעשות.    קב:גב' רננה יע
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שכרגע היחסים שלנו עם משרד התחבורה הם טובים, אנחנו מצליחים    גב' דנה אדמון:

 ללחוץ בקשרים שנוצרו או לא. התשובה, אני אומרת לך בכנות, 

 

טובים זה קצת שיפוטי, מערכת היחסים המרקם המאוד עדין    גב' רננה יעקב:

חבורה ונת"י הם כאלה שהתחושה שלנו היא שלהגיש בג"צ יתקע את הפוליטי מול משרד הת

 הפרויקט ולא יקדם אותו. 

 

 זו לא הרגשה,    מר גדי ירקוני:

 

 לא הרגשה, נכון.    גב' רננה יעקב:

 

 אנחנו טוענים שלהגיש היום בג"צ, זו טעות. אנחנו נגד להגיש בג"צ.    מר גדי ירקוני:

 

 , אני אשמח לסיים את דבריי.אני הבנתי   גב' דנה אדמון:

 

 סליחה.    גב' רננה יעקב:

 

אני מבינה שאתם מדברים על עדינות היחסים, אני בחוויה של    גב' דנה אדמון:

תמתיני בסבלנות, היחסים  –פלאשבק, אולי מזל מרגישה כמוני, כמו מול משרד החינוך, שאמרו לי 

תמתיני מול משרדי הממשלה,  –שאומרים לי שם זה, כל סיפור חדרי המורים, הרבה מקרים כאלה 

אנחנו מרגישים שזה מתקרב, מרגישים שזה מתקרב. השאלה, איך אנחנו נדע שלא עברנו את שלב 

 נקודת ההתערבות וכבר מאוחר לנו מדי? 

 

כל עוד אנחנו נרגיש שאנחנו מתקדמים איתם, והם עומדים בציפיות    מר גדי ירקוני:

נכון ללכת לבג"צ. אם נרגיש שאנחנו נתקעים, והם לא עושים שום דבר, אז מולנו, אנחנו נחשוב שלא 
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 אנחנו נבוא לפה ונחזור, ונגיד שאולי כדאי ללכת לבג"צ. 

אבל אני חושב, שמפה אני קורא לדבר הנוסף, שאולי מישהו הקשיב למה שרננה אמרה. חבר'ה, 

עשות, לקחת שטחים מיישובים. אנחנו הולכים לקטע, הם הולכים, נת"י, לקטע שהם גם צריכים ל

 אנחנו מצפים מהיישובים שיעמדו על שלהם, אבל מצד שני, שלא יעקבו את הסיפור של הכביש. 

 

אני חושבת שמבחינה הסברתית, גם כאילו, צריך איכשהו, כאילו    גב' שני הפטל:

 הסבב הבא הוא מעבר ל, 

 

 הוא מעבר להרי החושך, שני.    גב' רננה יעקב:

 

בסדר, אני אומרת ששווה לחשוב, מבחינה הסברתית, איך להציף את    י הפטל:גב' שנ

הדבר הזה. גם, לא צריך  בג"צ לפעמים, מספיק דברים מאוד ברורים להציף אותם. יכול להיות 

שבג"צ, באמת, זה לא נכון. אבל עוד שנייה יראיינו אותך שוב, וחשוב אולי שזה יהיה על סדר היום, 

 שתציף גם. 

 

 טוב.    גדי ירקוני:מר 

 

האם לנו, כמועצה, יש איזשהו פרק זמן שאנחנו חושבים שהוא הגיוני,   מר רביבו קובי:

שהוא לא ברמת המריחה? או שכל זמן שאנחנו מרגישים? זאת אומרת, אם אנחנו עדיין תהיה אווירה 

ז אולי צריך טובה, אבל עוד שנה מהיום אנחנו נמצאים באותו מצב, או ששום דבר לא מתקדם, א

 זמן מהיום, הדבר עולה שוב על סדר הדיון.  Xלקבוע כבר פה עכשיו, שעוד 

 

שאתה שואל אותי אם נגיע תוך, והם אמרו עד סוף שנה,  אני מעריך   מר גדי ירקוני:

 תוך שנתיים וחצי נגמור את צומת מבטחים, זה יהיה יפה מאוד. 

 

 ש,  מה? אמרה לפני שנייה הגברת   גב' דנה אדמון:
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 אני אומר לך,    מר גדי ירקוני:

 

אני מסכימה עם גדי שזה לא, אני אופטימית, בניגוד לאופיי אני    גב' רננה יעקב:

 אופטימית, 

 

 שלא יגידו לי עוד שנה.    מר גדי ירקוני:

 

אני אגיד משהו על לוח הזמנים עד צומת מעון. אם נצליח לגרום    גב' רננה יעקב:

נס גם לתוכנית החומש של משרד התחבורה, וגם לתוכנית החומש של נת"י, אזי שהרחבת הכביש תיכ

 , איך מחולק הכסף ממשרד התחבורה. אנחנו מסודרים. שם מתקבלות ההחלטות

 

 אם זה יכנס לתוכנית החומש של מרד,    מר גדי ירקוני:

 

 אפשר לחזור?    גב' דנה אדמון:

 

 רגע, תקשיבי,    מר גדי ירקוני:

 

 מה?    נה יעקב:גב' רנ

 

 אפשר לחזור על מה שאמרת.    גב' דנה אדמון:

 

 כן.    גב' רננה יעקב:

 

אני אגיד לך, אם אנחנו באמת, נכנס לתוכנית החומש של משרד    מר גדי ירקוני:

 התחבורה, 
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 שזה אומר?    גב' רננה יעקב:

 

 זה אומר שבחמש השנים הקרובות יתקדם,    מר גדי ירקוני:

 

 ? מתי   ה יעקב:גב' רננ

 

תקשיבי, אני לא עובד במשרד התחבורה, אבל תקשיבי רגע. בשנה    מר גדי ירקוני:

אני חושב, אל תתפסי אותי, מתחילה  1.1-הקרובה בונים את תקציב החומש הבא. אני מעריך שב

תוכנית חומש. אם הם מחליטים שאני נכנס לתוכנית החומש, זה אומר שבחמש השנים הבאות 

  לבצע את זה, עד צומת מעון. חבר'ה, כבישים בישראל לא בונים תוך יומיים, בואו נצא מזה. צריכים

 

גדי, לפעמים גם הבג"צ, מבדל אותך לעומת אחרים. אם אנחנו נביא   מר ידידיה הוכמן:

 חוות דעת שנגיד שנגיד שזה... בגלל המשאיות, ואולי יהיו בבג"צ, 

 

 את צומת מבטחים. אבל תן להם לגמור   מר מאיר יפרח:

 

 לא אמרתי להגיש,   מר ידידיה הוכמן:

 

הם עובדים, הם עובדים. תן להם לגמור את צומת מבטחים, אחר   מר מאיר יפרח:

 כך... 

 

בישיבה הקודמת ישבה פה הגברת, אני לא זוכרת אם אתם זוכרים,    גב' דנה אדמון:

 הגיע היום. אבל היא ביקשה להגיד את דבריה, מפני שהיא לא יכולה ל

 

 אני רוצה להגיד לך שאני אמרתי,    מר גדי ירקוני:
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אז אני רוצה להגיד לך שאני עוברת שם כל יום... זה עניין   גב' כבי שקולניק:

 סובייקטיבי. 

 

 זה ממש לא עניין סובייקטיבי, ממש לא. רגע, אני פשוט,    גב' דנה אדמון:

 

 אני, לא, לא,    מר גדי ירקוני:

 

 גדי, אתה לא נותן לי להשלים משפטים, אני לא מבינה מה קורה.    ה אדמון:גב' דנ

 

 אני עניתי לך.    מר גדי ירקוני:

 

לא, אני התחלתי ואני אסיים, סבלנות. ישבה פה הגברת ואמרה    גב' דנה אדמון:

 שהקצב הוא איטי, כבי אומרת שהקצב הוא מהיר, הכול טוב ויפה. יש נתונים? יש מציאות? אז

 תדווחו לנו על המציאות. אמרה הגברת, אז יש תשובה על זה? הקצב הוא סביר מבחינתכם? 

 

אני אומר לך עוד פעם, הלכתי, אחרי שקיבלנו את כל התשובות    מר גדי ירקוני:

החיוביות, ובבושתי אמרתי, רננה הייתה לידי, שהייתה אחת במועצה שטענה שהם עובדים לאט, 

נכון. הם אמרו לי לא, זה לא נכון, זה קצב מהיר מה שעובדים פה, לפי שאלתי אותם מה, אם זה 

דעתם. אתם יכולים לזלזל, אבל זה ככה. אני לא, עוד פעם, בתוך חודשיים, גומרים את הקטע 

 הראשון, לא עושים שכבה אחרונה, ומתחילים את הקטע השני. וזה, חבר'ה, קצב לא איטי לכביש. 

 

 נו פשוט, גדי, אנח   גב' שני הפטל:

 

 אנחנו לא, חבר'ה,    מר גדי ירקוני:
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, בהקול 232אני לא יודעת כמה, אני למשל ראיתי פוסטים על    גב' שני הפטל:

קבוע, בנושא הכביש, בנושא הבניה האיטית, כאילו אני באמת לא עוברת שם, אני  באשכול, יש באופן

ת הפידבק לפי כמות הפוסטים בהקול לא חיה שם. אבל ממה שאני, כאילו, מקבלת מה... מקבלת א

 באשכול, שכותבים את, 

 

אבל אני שואל אותך עוד פעם, כשאני בא לבית ספר, ואומרים לי שזה    מר גדי ירקוני:

 התלמיד המצטיין, אני יודע לבדוק אם הוא מצטיין או לא? 

 

 לא. אבל אני,    גב' שני הפטל:

 

ע להסביר על המנגנון. המנגנון הוא שנת"י שנייה שני, אני רוצה רג   גב' רננה יעקב:

בוחרים קבלן, בסדר? מטעמם, שמבצע. וחברת הניהול שנבחרה מטעם משרד התחבורה, מפקחת. 

זאת אומרת, יש כאן מנגנון פיקוח ואני, מבחינתי, אם מנהלות הפרויקט אומרות לי שזה מתקדם 

 עבודה. בקצב ראוי, ויש נתונים להציג לי, מבחינתי הן יודעות את ה

 

 בסדר, זו התשובה.    גב' שני הפטל:

 

 בפוסטים שמישהו כותב?    מר דני ברזילי:

 

 דני, זה פער בין מה שהתושבים...   גב' שני הפטל:

 )מדברים ביחד( 

 

אני לא מבין, יש לדעתי שני דברים בנושא הזה שאני רוצה חבר'ה,   מר אלי שמעיה:

שלנו, של האזור פה. אני לא רואה כל סיבה שלהן לא ניתן  דבר ראשון, יש חבר'ה, משאיות להעלות.

לעבור על הכביש הזה. למה אותן לחסום? חבר'ה שיוצאים לעבודה בבוקר, חוזרים, אנחנו סך הכול 

מספיק נמצאים פה בגטו הזה, אז גם אם צריך להגביל אותנו מתי לצאת, מתי להיכנס לבית. זה דבר 
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 ושבי המקום, לא לעשות להם דו"חות.ראשון, אפשר לדבר עם המשטרה, שת

או עשרה, הכול טוב ויפה, אנחנו נהיה דבר שני, זה שאנחנו עושים ארבעה מסלולים, שבעה מסלולים, 

בגטו. איך אני אצא מפריגן, אם הנכד שלי בפעוטון בכרם שלום, איך הוא יגיע לשם? לחזור למנהרה 

 מתחת לאדמה? 

 

 ניר יצחק.  לא, אתה תיסע עד   גב' רננה יעקב:

 

 סע עד ניר יצחק ותעשה פרסה.    מר גדי ירקוני:

 

  איפה אני אעשה פרסה? איך אני אגיע?  מר אלי שמעיה:

 

 בניר יצחק יהיה סובב, ואתה תעשה פרסה,    גב' רננה יעקב:

 

 ניר יצחק ופרסה ולהסתובב?   מר אלי שמעיה:

 

 כן, אין מה לעשות.    מר גדי ירקוני:

 

 אני אומר לכם, לדעתי, אני אומר,   ה:מר אלי שמעי

 

 זה המחיר של...    גב' רננה יעקב:

 

לדעתי, עדיף לעשות מסלול אחד פחות ושיהיו עוד כניסות ליישוב   מר אלי שמעיה:

 מהמקומות האלה. 

 

אבל אנחנו לא יכולים, עכשיו, לשאלה הראשונה, אני רוצה לענות על    מר גדי ירקוני:

ם הוא שאל אם זה בסדר. ואני רוצה רגע, לגבי המשאיות. צריך לזכור המשאיות רגע, זה ג
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שהמשאיות, אין למשטרה שום רשות להחליט מי ייסע ומי לא ייסע, למשטרה. היחיד שמסוגל, זה 

טון. לא שלנו ולא של אחרים.  12משרד התחבורה. משרד התחבורה לא מוכן להחריג אף משאית מעל 

ני אגיד לך, ניסינו את משאיות הבטון פעם באו אליי. אחרי זה באו גם אנחנו ניסינו, ניסינו, א

 המשאיות של הזבל, אחרי זה באו אליי, כמו שאתה אומר, החקלאים שלנו ואמרו לנו.

בשלב זה, והם הולכים להאריך את זה, אני כבר אומר לכם, אין לנו אפשרות, על אף שדיברנו איתם, 

שיש פה איזשהו, גם אנחנו, שואלים אותי למה המשטרה לא  הם בינתיים רואים, גם אנחנו רואים,

אוכפת יותר את המשאיות, לא שלנו, אלא משאיות בכלל, אלא שאנחנו רואים שזה שהמשאיות לא 

 נוסעות בשעות האלה, נותן שקט הרבה יותר טוב לילדים ולאנשים שיוצאים לנו, לבתי הספר.

, משרד התחבורה טוען שהוא לא יצליח לעמוד בזה, עכשיו, בסופו של דבר, אם יתחילו להחריג חלק

וזה לא יגמר. לזה יש או הכול או כלוום. גם אני אומר לך, גם אנחנו היה לנו קשה. אני חייב להגיד 

שבהתחלה שמעתי הרבה יותר טענות, אחרי זה כנראה התרגלו וסובלים, כמו שאתה אומר. אבל לא 

מה לעשות עם זה. ובאמת, גם משרד התחבורה לא מוכן  באים אליי עכשיו יותר, שיודעים שאין לי

 לתת שום פטור לשום משאית. אני חושב שגם משאיות צבאיות. 

 

 יש לי הצעה, בואו נחליט שבעוד חצי שנה נחזיר את הנושא לבירור.    מר משה טל:

 

 אנחנו נגמור את צומת מבטחים, נקיים דיון במליאה להמשך.   מר מאיר יפרח:

 

אם אנחנו מרגישים שזה נמרח, בואו נדבר על זה, עוד חצי שנה נעלה    אדמון:גב' דנה 

 ונראה, אם היחסים לא יהיו הדוקים, או לא יודעת מה. עוד חצי שנה.  

 

חבר'ה, אני גם רמזתי פה, אני גם רמזתי ואני לא אגיד את זה בקול    מר גדי ירקוני:

 לקטע השני, אחרי מבטחים. רם, שיש איזו התפתחות פוליטית שאנחנו דואגים 

 

אין בעיה, אנחנו לא זה, גדי, רק מבקשים שבעוד חצי שנה נבדוק את    גב' דנה אדמון:

 זה שוב, בצורה... 
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 חצי שנה זה לא, בסדר, אין בעיה, עוד חצי שנה ניתן עדכון.   מר גדי ירקוני:

  )מדברים ביחד(

 

 א לדיון? סיכום הנושא, עוד חצי שנה יוב  מר מורדי ביטון:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 בואו נעשה שנייה הצבעה.  מר מורדי ביטון:

 

רגע, שאלה לגבי, דיברת בפעם הקודמת על הצומת של המועצה,    גב' שני הפטל:

 שאתם רוצים לפתור את זה עד ספטמבר. 

 

 , רננה אמרה, זה לא ילך עד ספטמבר, לפי דעתנו, היה איתנו בוריס   מר גדי ירקוני:

 

 אני מעריכה שזה עד סוף השנה.    גב' רננה יעקב:

 

אבל כמו שאמרתי, מנכ"ל נת"י שלף שהאנשים הטכניים שלו אמרו    מר גדי ירקוני:

שלא כדאי לעשות את זה ואין הצדקה לזה. נתן הוראה חד משמעית לעשות את הצומת הזאת כמו 

עכשיו יוצאים לתכנון שלו, נתן הוראה שהיא עכשיו. להוסיף שם רמזור, עם מינימום עלויות. הם 

לצאת לתכנון מיידי ואחרי זה הוא, והסמנכ"ל שלו, אמורים למצוא תקציב. מעריכים את זה בשני 

את הצומת. הם יהיו צריכים, הם יחפשו תקציב על מנת ₪, משהו כזה, שלושה מיליון ₪, מיליון 

נדע את לוחות הזמנים, גם אני אדע לעשות את זה כמה שיותר מהר. כשנגמור את התכנון, אנחנו 

 יותר טוב. 

 

 הוא הנחה אותו במקום גם על מקור ספציפי,    גב' רננה יעקב:
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 כן.    מר גדי ירקוני:

 

הערכה שלנו שהם יצליחו לבצע את זה, אני מקווה, בלו"ז האופטימי,    גב' רננה יעקב:

 . 2019עד סוף 

 

הסדרת הצמתים על  5טה. בנושא, בסעיף אני רוצה לסכם את ההחל  מר מורדי ביטון:

, אז הוחלט כי הנושא יובא לדיון נוסף בעוד חצי שנה, לבחינת ההתקדמות, בסדר? מי בעד? 232כביש 

  תודה, מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.

 

לדיון נוסף לבחינת  232את הבאת נושא הסדרת הצמתים על כביש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

  חצי שנהההתקדמות בעוד 

 

 

זאת אומרת, כרגע כשתושב עין הבשור או מגן באים, אז אומרים    מר אמיר פלג:

 להם, לא יקרה בינתיים, זה צפוי? 

 

 מה זה לא יקרה? אנחנו עובדים על להשיג עוד מיליון,    מר גדי ירקוני:

 

 בסדר, אבל לשנים הקרובות, כרגע,    מר אמיר פלג:

 

מרתי השנים. ביום הראשון שאני אדע שיש תקציב, נדע לא, לא א   מר גדי ירקוני:

 לתת לוחות זמנים מתי זה זז. 

 

 בסדר.    מר אמיר פלג:
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 נכון להיום, אין לנו תקציב.    מר גדי ירקוני:

 

 נעשית המון עבודה מאחורי הקלעים, באמת.    גב' רננה יעקב:

 

 אני לא יכול פה לדבר יותר עם הקלטות.    מר גדי ירקוני:

 

ל... של הממשלה, לכל מיני דברים, באמת, ניסיונות להפעיל לחץ מכל    גב' רננה יעקב:

  הכיוונים.

 

 הסדרת צומת אבשלום.. 7

 

 הסדרת צומת אבשלום. – 7בואו נתקדם, סעיף    מר מורדי ביטון:

 

צומת אבשלום, הכוונה היא לצומת של אזור התעשייה דקל, זה מוכר    מר משה טל:

אני טיפלתי באבשלום שבע שנים, אני חושב. לפני כחצי שנה, ראינו שלט גדול של משרד לי מאוד, 

לכיוון דקל. אחר כך הורידו, כי זה הפריע להם  232-מהדרך ושיפור התחבורה שמודיע על שיפוץ 

 לעבודות שם, ואני מבין שעכשיו לא... הם חוזרים בהם מההבטחה לעשות את זה. 

א יודע, דבר שגם כן גרם לזה, אני טילפנתי לויקטור, שאלתי אותו, תגיד, מה בינתיים, דרך אגב, אני ל

קורה עם הצומת הזה? מה מסדרים שם? אז התשובה שלו, שאולי זה היה רעיון שלו, אולי באמת 

אמרו לי במשרד התחבורה שאין הצדקה להקים תחנות  –מישהו מרח אותו בצורה הזאת. הוא אמר 

מטרים מהצומת, מהעיגול. אז אני חושב שבטח, אני לא  150ם בסך הכול נוספות אצלכם, משום שאת

 הוא בפנסיה עכשיו, נכון? יודע, אולי 

 

 לא, עוד לא.    מר גדי ירקוני:

 

אז כמעט פנסיה. אז התשובה שלו מתקבלת. הרבה זמן, החבר'ה    מר משה טל:
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ים, יש שם תחנות כבר, לפחות צל, שנוסעים לחלוציות, היו עומדים בכיכר. ברגע שדרך אגב, אחרי שנ

אין שם מיגונית. אבל ברגע שפתחו את המרכז באזור התעשייה שם, ויש שם כבר תנועה, אז כולם 

עברו עכשיו, יש ערימות, אני לא רוצה להגיד ערימות, יש קבוצות גדולות של אנשים שעומדים שם על 

משם. זה, אני חושב, הסכנה היא  הכביש, מחוץ לברזלים, ומחכים לטרמפים שנוסעים, שיוצאים

 ענקית.

אני חושב שפה, המועצה צריכה לחרוג מהדברים הרגילים שהיא עושה. אני הייתי מציע להזמין 

מישהו ממע"צ, אני קורא לזה, נת"י אתם קוראים, שיגיד איפה אפשר לעשות שם, והמועצה אולי 

לוש פעמים בשבוע היו שולחים להחליף הם שאפילו תעזור, את הברזלים, אני יודע, הם היו שולחים, 

את הברזלים, זה לא סיפור, יש שם, מפרנסים מישהו. ולעשות כן, ושהמועצה אפילו אולי תעזור 

לעשות שם משטח שאנשים יחכו, מחוץ לכביש, לטרמפים לכיוון הדרום, משום שזה ממש מסוכן. 

 את זה. עומדים שם המון אנשים, ילדים, נוער בייחוד. אני מאמין שיעשו

דרך אגב, אם באמת יעשו תוכניות, אני מאמין שיש בתוכניות את התחנות גם לדקל גם לזה, שאפשר 

 לנסוע עליהן, 

 

 הכוונה לצומת בדקל?    גב' מזל ערוסי:

 

 לא.    מר משה טל:

 

 אבשלום.   מר מאיר יפרח:

 

י לפני זה אבשלום, זה דקל, כן. וזה למעשה, מקום היישוב הקיצונ   מר משה טל:

היישובים החדשים, ומחכים לטרמפים, ושם יש הרבה תנועה, באים למרפאה, באים לדיונה, באים 

 לחניון שם. אני הייתי עושה אולי גם, הייתי מחכה שם לטרמפ, אבל זה ממש מסוכן.

לא מיישוב מסוים, אבל נוהגים כמו פראי אדם. יש נהגים, דרך אגב, אצלנו, בכלל במועצה, שנוהגים, 

אני חושב שכאן ראוי שהמועצה תזמין מישהו ממעצ, ואולי אפילו תיקח מהנדס כבישים, לעשות  אז

משהו זמני אפילו, שיוכלו לחכות שם עשרה מטרים דרומה יותר, בצד ו... לפחות מבחינתי, זה ממש 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 36 
 

 עניין של סכנת נפשות. 

 

, באופן יחסי ניין הזה, יש לנו חדשות שלדעתי הן טובותאז גם בע   גב' רננה יעקב:

לפעמים קודמות שנפגשנו עם נת"י. יש תכנון מפורט להסדרת הצומת, שזה משהו שנדרש גם, 

ס כסעיף בלי תקציב, הייתה הרבה מאוד התבחבשות מאיפה יתוקצב ומי בהחלטת הממשלה, הוכנ

 יבצע. בסופו של דבר, נת"י ביצעה, יש תוכנית מפורטת להסדרת הצומת. 

 

 מישה חודשים היה שם שלט גדול, לפני ח   מר משה טל:

 

 נכון, השלט היה על תכנון, לא על ביצוע.    גב' רננה יעקב:

 

 קידום של מפרץ.    מר משה טל:

 

רגע, השלט היה על תכנון, לא על ביצוע. אכן בוצעה תוכנית, יש    גב' רננה יעקב:

תו, יש להם אומדן כבר, של תוכנית. עכשיו, בעצם, העניין הוא של ביצוע. הביצוע, הם מעריכים או

מיליון מאתיים, וכשהיינו אצל ניסים בשבוע שעבר, שוב, הוא הנחה אותם למצוא תקציב מיידי. כי 

מבחינתם זה לא כסף גדול, והוא הנחה אותם לתת איזה מענה מיידי. אני מקווה שאכן, מהתקציבים 

 של נת"י, לא לחכות למשרד התחבורה.

 

 ת מפרץ החניה הזה, שוב, לקדם א   מר משה טל:

 

 מאה אחוז, אז אני ביקשתי,    גב' רננה יעקב:

 

 לפני הכול.    מר משה טל:

 

  בוריס ביקש, למען הזה,    גב' רננה יעקב:
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 אתה תראה את התכנון,    :יובל ברמר 

 

בדיוק, אלכס המתכנן של נת"י, אמור לשלוח לבוריס את התוכניות.    גב' רננה יעקב:

 ותן, נלמד אותן ואז נראה מה נמצא,אנחנו נקבל א

 

 את אותה תוכנית?   :אדוארד קוברסקימר 

 

 לא, התכנון הוא לא שלנו, חברים,    גב' רננה יעקב:

 

 חבר'ה, אנחנו לא מתכנני כבישים.    מר גדי ירקוני:

 

זה כבישים שהם לא שלנו, כבישים של נת"י. אי אפשר לאכול את    גב' רננה יעקב:

יר אותה שלמה, אי אפשר שהכביש יהיה שלהם ואנחנו נגיד להם מה לעשות, זה לא העוגה ולהשא

 יקרה. 

 

 לבקש מהם.    מר משה טל:

 

  לבקש ביקשנו, ותשלח לנו התוכנית, בוריס כבר דיבר עם אלכס.   גב' רננה יעקב:

 

 ... תאורה.    מר דודי אלון:

 

 ב קשה ובלי כדור. רגע, אני בסטריאו, אני בהפרעת קש   גב' רננה יעקב:

 

 תאור מכיכר חבל שלום, לכיוון מבטחים,    מר דודי אלון:
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 לתלמי יוסף,    גב' רננה יעקב:

 

 סליחה, עלה בשיחה?    מר דודי אלון:

 

 תלמי יוסף עלה.    גב' רננה יעקב:

 

 ו?    מר דודי אלון:

 

 הם החליטו במקום לבצע תכנון,    גב' רננה יעקב:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

אין בכלל תוכנית, מסתבר. הם יבצעו תכנון על חשבונם, על חשבון    גב' רננה יעקב:

 נת"י, אנחנו נכניס את זה לבקשות שלנו למשרד התחבורה, לשנת התקציב הקרובה. 

 

קילומטרים, זה לא מעט כסף. הם מעריכים את זה במיליון וחצי  2זה    מר גדי ירקוני:

 שקל. 

 

 אומדנים שזה יקרה?    ן:מר דודי אלו

 

 . 2020של זמן? אני מניחה שזו תהיה תוכנית עבודה של    גב' רננה יעקב:

 

 מינימום.    מר גדי ירקוני:

 

 . 2020התוכנית עבודה תהיה של    גב' רננה יעקב:
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העניין שם זה ממה אקוטי, השאלה היא אם אין איזשהו פתרון    מר דודי אלון:

 כן שם הסיפור הזה. ביניים? זה ממש מסו

 

 תראה, אין פתרונות ביניים,    גב' רננה יעקב:

 

 אין פתרונות ביניים, חבר'ה.    מר גדי ירקוני:

 

כי זה לא משהו שבאים ושמים פרוז'קטורים, זה צריכים תוכנית,    גב' רננה יעקב:

 צריכים זה, צריכים להיות בתחום הדרך, זה עסק מסודר, לא עושים אותו, 

 

דרך אגב, זה גם אם הייתה התלבטות, אני רוצה להגיד לכם שנת"י    די ירקוני:מר ג

לא מחויבים לעשות את זה. זו לא דרך שמובילה ליישוב, מפני שאצלם דרך, זה שנת, אז גם מנכ"ל 

 נתי נתן הוראה, על אף שזה לא בתקנון, תכניס.

 

 אני רוצה לחזור לנושא,   מר משה טל:

 

 ה לחזור? למ   מר גדי ירקוני:

 

למפרץ החניה בכיוון דרומה. אני חושב, מאמין שאפשר לדבר עם    מר משה טל:

. 232-מישהו כמו... ניסים אתם אומרים, ולקדם את זה. לא שיתחילו את הכביש מההתחלה ויגמרו ב

זה פשוט כל יום, תעברו שם. עומדים שם המון, אני לא חושב שזה אפילו השקעה כספית גדולה. יבוא 

 ם מישהו שיראה את זה, אני חושב שלפרק כמה פתחים שם ולשים, זה לא סיפור. לש

 

 טוב.    מר גדי ירקוני:

 

 כל יום שעובר שם, אני רוצה שזה יעוגן בהחלטה של המליאה.    מר משה טל:



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 40 
 

 

 שמה?    מר גדי ירקוני:

 

קיים, שנייה, רננה, אני לא הבנתי את סוף הזה. אמרת שהתכנון    גב' דנה אדמון:

 ביצוע, 

 

 על התאורה.    מר גדי ירקוני:

 

והם אמורים לתת לזה מענה מיידי. מה זה  1,200,000הערכה של    גב' דנה אדמון:

 אומר מענה מיידי? 

 

 לתקצב ביצוע ולצאת למכרז, זה שלהם, חבר'ה.  –מענה מיידי    גב' רננה יעקב:

 

 חנו, אמרת שזה עבר כרגע לבוריס, שאנ   גב' דנה אדמון:

 

 לא, לא,    גב' רננה יעקב:

 

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

 

 שנייה, בואו נעשה סדר.    גב' רננה יעקב:

 

 רגע, רגע, מחילה,    גב' דנה אדמון:

 

 שאלת.    גב' רננה יעקב:

 

אני לא מכירה אותך, ואני הייתי שמחה שכשיושב מישהו חדש    גב' דנה אדמון:
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 ו אותו. במעגל, יציג

 

 אבל מציגים אותו בסעיף הבא.    מר גדי ירקוני:

 

סליחה, התנצלותי, אני הייתי בטוחה שכשאני אומרת בוריס בכל    גב' רננה יעקב:

 משפט שלי, יודעים מי הוא. 

 

 זה לא משנה, אבל בן אדם הגיע, אומרים לו ברוך הבא.    גב' דנה אדמון:

 

 רגע, אבל תחכי.    מר גדי ירקוני:

 

 בוריס, מהנדס המועצה החדש.    גב' דנה אדמון:

 

חבר'ה, בוריס, אנחנו פה נתפרים לכל מיני כיוונים, אנחנו שוכחים    מר גדי ירקוני:

לפעמים שאנחנו מליאה, עם כל הכבוד. בוריס הוזמן, עוד שני סעיפים הוא יסביר את עצמו, בואו לא 

 נערבב. 

 

 ה לסיים? בסדר, אז את יכול   גב' דנה אדמון:

 

כן. אז אני אעשה שוב, השורות התחתונות, יש תוכנית, נת"י ביצעה    גב' רננה יעקב:

תוכנית. אנחנו לא ראינו את התוכנית. בוריס, מהנדס המועצה החדש, זה, האיש הזה עם החולצה 

המשובצת, אמור לקבל את התוכנית מהמתכנן של נת"י, ללמוד אותה ולהבין אם כל ההערות אכן 

 טמעו בה.הו

אם יהיו לנו ריג'קטים, אז זה ייקח עוד סבב של זה. אני מקווה שלא יהיו ריג'קטים, כי הדברים 

נמסרו להם בעבר, זה לא חדש לנו. ואז, ההנחיה הייתה למצוא תקציב עכשיו, מתקציביהם השוטפים 

 של נת"י, כדי לבצע את הצומת. זה לגבי הצומת.
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 ן, אנחנו ביקשנו, למרות שהם ממש לא חייבים לנו, פריג –התאורה של תלמי יוסף לגבי 

 

 זה הבנו, וגם זה לא בסדר...    גב' דנה אדמון:

 

 מקווים להכניס את זה בהמשך לתוכנית העבודה.    גב' רננה יעקב:

 

 אפשר להתקדם.    גב' דנה אדמון:

 

צ, אני רק מבקש שבוריס, יש בוודאי, אתה מכיר את האנשים של מע"   מר משה טל:

 , ת"ינכון? של מ

 

 , נתיבי ישראל. נת"י   גב' רננה יעקב:

 

נתיבי ישראל... לבדוק אפשרות למשהו זמני שם בינתיים, שיאפשר,    מר משה טל:

זה בפועל, יש שם עשרות שמחפשים טרמפים שם, ועומדים שם על הכביש. ופשוט, יבוא לכאן מישהו 

שם יכול לעשות את הפעולה הזאת. ועד שיעשו את מהם ויסביר מה עושים. אני חושב שקבלן משנה 

 הכול, משהו זמני. עכשיו נעבור לנושא השלישי. 

 

 מה ההחלטה? מה ההצעה?    גב' דנה אדמון:

 

 זה מקובל. רגע, זה מקובל שבוריס יפנה אליהם?    מר משה טל:

 

 הוא יפנה אליהם, יראה מה הוא יכול לעשות.    מר גדי ירקוני:

 

  יקבל תוכנית,ההחלטה היא, בוריס יפנה לנת"י,   טון:מר מורדי בי
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 לא, לא, ההחלטה היא לבקש פתרון זמני. יום יום עובדים שם,    מר משה טל:

 

 מהנדס המועצה יפנה למע"צ, לקבלת פתרון זמני לצומת הזו.   מר מורדי ביטון:

 

 לא לצומת, למפרץ החניה לכיוון,    מר משה טל:

 

 צומת, הם ימצאו משהו זמני, אני לא יודע להגיד לך מה. ל  מר מורדי ביטון:

 

 לא צומת, אין צומת שם.    מר משה טל:

 

יש צומת, לא כמו שאתה רוצה, יש צומת. יש צומת טי. אין מפרצים   מר מורדי ביטון:

 אין כלום. 

 

 את המפרץ הזה חשוב שיהיה.    מר משה טל:

 

ך איפה הוא יהיה, אני לא מבין בזה. יש בסדר, לא יודע להגיד ל  מר מורדי ביטון:

 אנשים מקצוע שיגידו לך. אני אומר, אתה עומד להסדיר את הצומת? 

 

לגבי הסדרת הצומת קיבלנו תשובה טובה, מורדי, הוא מציע משהו    גב' דנה אדמון:

 אחר. 

 

חבר'ה, אני מציע שהמליאה לא תתעסק בזה. אם משה רוצה, הוא    מר גדי ירקוני:

 חרי המליאה לבוריס וידבר איתו, ילך א

 

 דיברנו עכשיו, דיברנו.    מר משה טל:
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 לא פה, חבר'ה, עזבו את זה.    מר גדי ירקוני:

 

זה עניין של המליאה, זה שעשרות נערים עומדים שם על הכביש    מר משה טל:

 ומחכים לטרמפים, זה עניין של המליאה, של מי כן? 

 

ה היא שבוריס מהנדס המועצה, יבחן חלופות להסדרת הצעת החלט  מר מורדי ביטון:

 הצומת, 

 

 לא הצומת, מפרץ אחד, צומת כבר סיפור גדול.    מר משה טל:

 

 אני לא יודע אם אחד או שניים, אני לא יודע.   מר מורדי ביטון:

 

 איפה שמחכים לטרמפים, נו.    מר משה טל:

 

מה שהוא פשוט, בסדר? כרגע יש מצב רגע, שנייה, לא צריך לסבך את   מר רביבו קובי:

אבסורדי שהוא הזוי, שבעיניי זה גם הרבה אחריות של אותם חבר'ה שעומדים שמה, אבל זה לא 

 משנה. כרגע יש שם חבר'ה שעומדים שם. 

עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, שמעו, בואו נראה, מה, בסוף ילד שמישהו יכנס בו כי הוא זה, אנחנו 

פתרון. נכון, הוא לא אסתטי, הוא לא מקצועי, הוא לא נכון, אבל זה פתרון שיש  נגיד... עכשיו, יש

 סיכוי טוב שהוא יציל חיים.

עכשיו, יש אפשרות להגיד שמעו, אנחנו הולכים רק על פי מעשה, אנחנו לא אנשי מקצוע, אנחנו לא 

. או, יש כרגע כמה יודעים מה צריך לעשות, ונקווה שזה לא יבוא לפתחנו ויכול להיות שיהיה אסון

זה שהם יהיו לא על הכביש, מברזלים שמפריעים לאותם נערים שזה בעצם המכשול היחיד שלהם, 

 אלא ילכו, 

 

 אולי הברזל הזה גם עושה דברים אחרים שאנחנו לא מבינים בהם?    מר גדי ירקוני:
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 את זה תפנה למוקד.    גב' מזל ערוסי:

 

 ת זה, מה אנחנו מבינים? אז בוא נעזוב א   מר גדי ירקוני:

 

, לשים שמה שלט עם פרסומת, מחר יבואו, יורידו נת"יאולי באחריות   מר מורדי ביטון:

 אותו ויקנסו אותך. אתה רוצה להוריד מעקה בטיחות שהם שמו? יש אנשי מקצוע, שימצאו פתרון. 

 

 נורא פשוט שם, יש שם מקום למפרץ חניה.    מר משה טל:

 )מדברים ביחד( 

 

חבר'ה, הם גם שמו מעקה לכניסה ליישובים... אותו מורידים כל שני   מר רביבו קובי:

 וחמישי. 

 

 חבר'ה, נקודה, משה, בוריס ידבר איתם. הלאה.    מר גדי ירקוני:

 

 , לנת"יסוכם שמהנדס המועצה יפנה   מר מורדי ביטון:

 

 לפתרון זמני.    מר משה טל:

 

אשמים, מכרז אחד ן זמני להסדרת הצומת. אנחנו לא בנושא של פתרו  מר מורדי ביטון:

 או שניים. אושר פה אחד? אין נמנעים, אין מתנגדים. בסדר.

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הסדרת צומת אבשלום על ידי פניה של מהנדס המועצה לנת"י. החלטה
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 .232פתרון כביש מילוט לכביש 

 

לעשות מזה משהו יותר גדול. לפני אני אתחיל מהסוף, למרות שרציתי    מר משה טל:

שנה, בדיוק לפני שנה, ביוני שעבר, המליאה, לאחר שמשכו אותי הרבה מאוד זמן, ואישרו תקציב של 

לתכנון דרך מילוט לחבל שלום, בכלל, כשאני מדבר על דרך מילוט, אני חושב שהיא ₪ אלף  300

, אם חס וחלילה יצטרכו לפנות אותם. מיועדת גם לחבל שלום וגם ליישוב כמו אבשלום, או כמו סופה

משאיות, אז אני גם מבטיח  1200-שזה מתחיל להיות בוער, משום שמול הזה מתקשר לאפשרות, גם 

 משאיות. 1200דברים אחרים, אם לא יתנו לך 

עכשיו, היום אנחנו כבר כמעט שנה, יש, אני חושב שבקרוב, באמת, כבר יש סיכוי שהקטע הזה 

רוצה עכשיו למרכז את הדבר. אני חושב שהעיכובים היו משום שהיה רצון, רצון טוב יתוכנן. אבל אני 

אני חושב, של מי שמתכנן את הכבישים, לקשור את זה עם דרך נוספת שתאפשר יציאה למרחבים 

 שמעבר לכביש גבולות.

₪ אלף  300-וכן להחליט, שהאני לא שולל את זה ולא נגד זה, אבל אני רוצה לבקש עכשיו מהמליאה, 

של לפני חמש שנים, בעזרתו של מאיר, נכנס תקציב הפיתוח בתור, זה היה סעיף ₪ אלף  500-פלוס ה

ברשימה הגדולה, זה היה שם, זה היה מיועד, זה אחרי שאנחנו דיברנו אז על דרך, בישיבה עם  17

תוח. חיים חקלאית שהייתה, ואז ביקשתי להכניס את זה לתוכנית הפי –בועז, על הדרך הביטחונית 

לא כל כך התלהב, אני זוכר, אבל מאיר לחץ על הסיפור הזה, וזה אושר. שלוש שנים אישרת את סעיף 

17 , 

 

 אמרנו, עזוב, זה ממילא לא יבוצע.    מר גדי ירקוני:

 

 לא יבוצע מה?    מר משה טל:

 

 מה לא יבוצע, גדי?    גב' רננה יעקב:

 

 . 500-לא, ה   מר גדי ירקוני:
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ולא, וזה יועד אז לדרך החקלאית הביטחונית שדיברנו עליה, עם    טל: מר משה

בדרך  בועז, שמאיר מכיר אותה, ומוטי מכיר אותה, במסלול הזה. אני חושב שגם מורדי היה שם

האלה, מיועדים ₪ אלף  800-הזאת, דרך פשוטה, אני מניח שזה יתקדם. אני רוצה פשוט להבטיח שה

כים האחרות, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני לא רוצה, פשוט, לעורר, זה לקטע הזה של הדרך. כל הדר

 מיגון... ₪ אלף  500

 

 , רשמתי סתם בתב"ר המטופש הזה. 500אין    מר גדי ירקוני:

 

 , תיכף אני אגיד לך מאיפה. 500הוא לא תב"ר מטופש, יש   גב' כבי שקולניק:

 

 מש מאות. אל תתבלבלי. לא, לא, אין חמש מאות. אין ח   מר גדי ירקוני:

 

 זה לא הבטחה של שום דבר, זו הצהרת כוונות.   גב' כבי שקולניק:

 

 . 500אין    מר גדי ירקוני:

 

 זה היה ב... השקעות.    מר משה טל:

 

 זה לא אותו הדבר.    מר גדי ירקוני:

 

 זו הצהרת כוונות.    מר משה טל:

 

משהו , זה 500א, בואו, רננה, מה שהיה חבר'ה, לא, לא, לא, לא, ל   מר גדי ירקוני:

 אחר. 
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  אלה לא קיימים, מה שהתכוונתי,    גב' רננה יעקב:

 )מדברים ביחד( 

 

 , 6סעיף   מר מורדי ביטון:

 

 נועם רוצה להגיד משהו,    מר גדי ירקוני:

 

, פרסמתי הגבלה של המשאיות או דרך המילוט, אז התווכחנו 6סעיף   מר מורדי ביטון:

 . 6בהתחלה, זה הנושא שנכנס במקום סעיף  על זה

 

שנייה לפני שאנחנו רצים ומתלהבים מדרך המילוט הזאת, צריך    מר נועם גל:

לקחת כמה דברים בחשבון. ראשית, דרך אגב, האלף משאיות, או יותר משאיות, אני בטוח שהן לא 

מדברים על ו, פחות או יותר, נוסף, יש אם אנחנינועו על הכביש הזה כשיהיה צורך בדרך מילוט. דבר 

 דרך השדות, 

 

 לא, לא,    מר משה טל:

 

 כן, אנחנו מדברים על דרך השדות.    גב' רננה יעקב:

 

 זה לדרך השדות. ₪ אלף  500-ה   מר גדי ירקוני:

 

 בכל מקרה,    מר נועם גל:

 

 רגע, אני אסביר,    מר משה טל:

 

 תן לנו להסביר, משה.    מר גדי ירקוני:
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לא מעניין אותי התכנון, אני רק אומר שצריך לקחת בחשבון שעל    ר נועם גל:מ

צירי הרוחב האלה, יש הרבה צרכנים בחירום. יש שם שטחי היערכות ושטחי כינוס, ויש סוללות, ויש 

דברים, שלפני שאנחנו רוצים ללכת לעשות את זה, צריך לבדוק את כל המעטפת ומה  1001

ו מציירים דרכים, או צובעים, מתחילים להכשיר אותן. אחרי זה יסתבר המשמעויות, לפני שאנחנ

 שבכלל זה שטח צבאי סגור, בזמן שזה יידרש. 

 

, אני מזכיר שבאחת 232דרך אוקיי, דרך השדות באמת סגורה,    מר משה טל:

ם המלחמות האחרונות, צאלים הזמינה את כל ילדי האזור לנפוש אצלם, והבן שלי לקח את כל הנכדי

זו דרך צבאית סגורה, לא,  –שהגיעו גם מדרום אפריקה, לקח אותם ועצרו אותם שם בכניסה, ואמרו 

. כאן מדובר לא 232. אז אחרי ויכוח גדול, הוא לא ויתר להם, נתנו לו, אבל הוא חזר דרך 232סע דרך 

הדרך בקטע הקרוב, מדובר על גבול שטח האש, לכיוון צאלים. ואני מניח שאם יהיה להם את 

האחרת, של שדות, שימצאו אותה ממילא, אז אפשר יהיה להגיע להסדר עם הצבא. בטח שלא לבקש 

 מהם לפנות את דרך השדות עבורנו.

אבל אם באמת אנשים ירצו לצאת מכאן, אתה יודע מה? לא בזמן מלחמה, בשבילי גם, כשיתחילו 

לאופקים, אז אני אסע משם, דרך כאן משאיות לנסוע, ומשאית התהפכה על הדרך ואני צריך לנסוע 

 אורים לאופקים. זה קטע של עשרה קילומטרים. 

 

 זו לא דרך מילוט, זו דרך חליפית.    מר גדי ירקוני:

 

דרך מילוט, כן דרך מילוט. זה לא, יצטרכו לפנות את אנשי כרם    מר משה טל:

הם מסוגלים? אז הם  ? באמת החמאס ירצה להראות לנו למה232-... ולנסוע בשלום, ואת אנשי 

נוסעים בדרך טובה מאוד עד לנווה, שם הם פונים שמאלה, עשרה קילומטרים, מגיעים לכיוון... זה 

  אני מבקש, פשוט, שיהיה די ברור שזה בעדיפות ראשונה לביצוע, ו,

 

רגע, אבל רק אני רוצה להבין, אתה מדבר על איזושהי דרך מילוט   מר רביבו קובי:
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חר, ואילו כאן מופיע שזה כביש שיאפשר נסיעה מדרום המועצה, ויתחבר לדרך שיש לה תוואי א

 השדות. 

 

 לא, לא, לא, לא, זה, כאילו דיברו על זה,    מר משה טל:

 

 אני שואל, כאילו, על מה אתם מדברים?   מר רביבו קובי:

 

כי אם ידברו על זה, אז אני מוכן לומר, אני פשוט נמנע כאן מלדבר,    מר משה טל:

אני לא רוצה מלחמות. אני מדבר על הקטע הראשון, שמנווה דרך שדות, שזה כיוון צאלים. קודם כל 

שיהיה את הקטע הזה מסודר. אחר כך, לשם, אפשר לנסוע דרך האין גשר בצאלים, לעלות פה על 

 , ולנסוע. בינתיים. 234

צה עכשיו לעלות על הכביש הזה לא, אני אומר, יש את כל... לא רועכשיו, לגבי הכביש הזה, המקטע, 

בשלב הזה, נדחה את זה לפעם אחרת. אני מדבר על הקטע שבין נווה לבין צאלים. קודם כל יהיה לנו, 

 אתה מגיע לכביש גבולות, אפשר לנסוע לכיוון רביבים, אפשר לנסוע לכיוון אורים. 

 

שזה כביש  רק שאני אבין, האם זה כביש שמתחבר לדרך השדות? או  מר רביבו קובי:

 חדש? 

 

לא, לא, הקטע הראשון מתחבר דרך השדות, בקטע של לקראת, יש    מר משה טל:

 שם כזה...

 )מדברים ביחד( 

 

אנחנו, במסגרת הלחצים הרבים והחשובים שמשה הפעיל, גם בשנה    גב' רננה יעקב:

תם. החטיבה שעברה בהקשר הזה, וגם בשנים קודמות, פנינו לחטיבה להתיישבות וביקשנו את עזר

זו התקרה ₪, אלף  150-להתיישבות יכולה בפרויקטים שעוסקים בתכנון, לתקצב במקסימום ב

שלהם לתכנון, ואכן קיבלנו על הפרויקט הזה את התקרה, ומול זה, צריך מאצ'ינג של המועצה 
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 שנכנסו לתב"ר של תכנון דרך מילוט.₪ אלף  300יש לנו בעצם ₪, אלף  150, 50:50

חופשי, שהוא המתכנן שבחרנו,  משה ישב איתי בשבוע שעבר, עם המתכנן, עם דורון דרך המילוט,

 עשינו כמובן הליך מכרז, כל הדברים הרגילים ובנינו את התוואי, כשהתוואי מורכב, 

 

 למה נועדה דרך המילוט?   מר חנניה אווקרט:

 

 רגע, תיכף אני אסביר.    גב' רננה יעקב:

 

 שהמועצה הזאת... מי אמר    מר גדי ירקוני:

 

היא כבר החליטה, גדי, סליחה אבל היא כבר החליטה וזה אושר כאן.    גב' רננה יעקב:

הדרך הזאת בנויה משלושה מקטעים, המקטע הראשון באמת יוצא באזור נווה, ונוסע לאורך, שוב, 

נו, שעובד עוד אין לנו פרוגראמה מדויקת, ישבנו עליה בשבוע שעבר, ויואב, המתכנן האסטרטגי של

איתי ועם בוריס, בעצם צריך להוציא עכשיו פרוגראמה, שעל פיה יהיה תכנון. אבל ההתחלה תהיה 

איפשהו באזור נווה, לאורך שטחי האש, בקו שכמובן לא נכנס, לא חוצה את שטחי האש, אל דרך 

 השדות, מתחבר איפשהו ליד גבולות.

מגיע לכביש של גבולות ומשם המקטע  הוא מתחבר אליה בקצה שלה, ...הוא לא נוסע ממש עד

השלישי, שאמור מאזור צאלים להגיע עד, להתחבר עד הכביש העוקף, הסובב של אופקים, שנבנה 

ממש בימים אלה. מי שיסע, יראה, כבר עובדים שם במרץ רב ואמור להיות כביש סובב אופקים, 

 .25שהכביש הזה אמור להתחבר בסופו של דבר, לאזור ביטחה, לכביש 

שעליהם דיברנו. יהיה תכנון, הוא אפשרי, ₪ אלף  300-עד כאן, שלושה מקטעים, התכנון יהיה ב

בדקנו את זה, יש לנו הצעת מחיר ביד, אנחנו רוצים, מתחילים לעבוד, סוף סוף, זה לקח לנו המון 

 זמן, אני מסכימה איתך, לא הכול היה תלוי בנו. 

 

 באזור תפרח.    מר משה טל:
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תפרח, נכון, אתה צודק. צודק, נכון. אז זה לגבי התוואי. לגבי הביצוע,    עקב:גב' רננה י

לא אלה שאתה אולי הזכרת כאן כתב"ר מליאה, אלא ₪, אלף  500-אין לנו תקציבים לביצוע כרגע. ה

כתב"ר של משרד הביטחון וקק"ל, הם כן כסף שעכשיו, סוף סוף קק"ל שחררו לנו אותו, אחרי 

 2013-למכרז, עכשיו אנחנו צריכים לחזור לתוכניות, שהן מהם רוצים לצאת תחינות ובקשות, ו

ולעדכן אותן ולטפל בהן. מדובר בכסף שכל ייעודו הוא שיפוץ של דרך השדות הקיימת, שזה יספיק, 

 בערך, רק למלא את החורים הגדולים שפערו שם מובילי הטנקים, אילן עומד פה ומהנהן בהכנעה. 

 

 ? 2013איפה הבאת    מר גדי ירקוני:

 

 אמרו לך, תעשו ככה פשוט,    גב' רננה יעקב:

 

 , 2016רננה, זה    מר גדי ירקוני:

 

 אלים...? להתחיל בצ  :אילן אייזיקסוןמר 

 

לא, אני אגיד רגע משהו על זה, הכסף הזה לא מיועד לביצוע של שום    גב' רננה יעקב:

ני אגיד את זה בצורה הכי זה, זה פגע בתשתית והוא דבר, הוא מיועד לשיפוץ נטו, כי צהל, בעצם, א

 מבין שהוא צריך להחזיר את זה ל... 

 

 למה לא משרד הביטחון מכניס את היד לכיס?     נעמי סלע:גב' 

 

רגע, משרד הביטחון הכניס יד לכיס, זה מאצ'ינג בין קק"ל למשרד    גב' רננה יעקב:

 שמנו שם שקל. הביטחון, אנחנו לא 

 

 ₪. בטח שכן. מאה אלף    ירקוני:מר גדי 
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 לא. נכון.    גב' רננה יעקב:

 

 רננה, נו.    מר גדי ירקוני:

 

 צודק. צודק, צודק. מדי פעם זה קורה לך. ₪, נכון, נכון, מאה אלף    גב' רננה יעקב:

 

 רננה,    מר גדי ירקוני:

 

 סתם.    גב' רננה יעקב:

 

 אז רגע, קק"ל כמה?     נעמי סלע:גב' 

 

 אם, ₪, אלף  400קק"ל שמים    גב' רננה יעקב:

 

 חבר'ה, אנחנו מבלבלים פה שמונה סעיפים, אנחנו לא נתקדם ככה.    מר גדי ירקוני:

 

 מאה ומאה. ₪, אלף  300   גב' רננה יעקב:

 

 רננה, תעצרי רגע.    מר גדי ירקוני:

 

יהיה לנו ביד תכנון, שנייה רגע, רק רגע. רגע, רגע. אנחנו, אחרי ש   גב' רננה יעקב:

גליל, באמת,  –אמרתי את זה גם למשה, נוכל איתו ללכת לגופים הרלוונטיים. למשרד הביטחון, לנגב 

 יש מלא, לקק"ל, לחטיבה להתיישבות שחולמת על הכביש הזה, באמת. 

 

 רננה, עם קדימות לקטע של,    מר משה טל:
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היגיון לעשות את זה עד שבגבולות עם קדימות לקטע הזה, כי אז יש    גב' רננה יעקב:

כבר תהיה לנו אפשרות לצאת. אבל אין ספק, ברור שהגיוני להתחיל ביצוע מדרום לצפון, על זה אין 

לנו ויכוח. אבל אנחנו עוד לא שם, בוא, קודם שתהיה לנו תוכנית, אני כל הזמן אומרת, צריכות 

וכנית ביד, יהיה הרבה יותר קל, להערכתי, להיות לנו תוכניות, אין לנו תוכנית. ברגע שתהיה לנו ת

יהיה קל יחסית, לדרך כזאת, יהיה יחסית קל, יחסית, לגייס כסף כדי לבצע. כמה זמן זה ייקח, כמה 

קילומטר, אנחנו כבר יודעים סדר גודל, כמה עולה כל קילומטר כביש.  14זה יעלה? חברים, מדובר על 

נו מתכננים לעשות את זה דרך חקלאית, או איך הוא אנחנו לא מתכננים לעשות את זה כביש, אנח

 קרא לזה? דרך פטרולים, משהו שהוא קל יותר לביצוע. וזה הולך לשם. 

 

 רננה,    מר גדי ירקוני:

 

 אני סיימתי.    גב' רננה יעקב:

 

 זה פחות או יותר זה.  23אני רוצה להגיד שכביש    מר גדי ירקוני:

 

 . 23תוואי שיהיה כביש זה בנכון,    גב' רננה יעקב:

 

 . 23סליחה, זה לא כביש    מר משה טל:

 

פחות או יותר זהה. אני מאמין שכשנתחיל לתכנן אותו, זה יתנגש    מר גדי ירקוני:

הוא תוואי שייקח הרבה זמן פה, עד להגיע עד לאופקים ויש קשר בין אחד לשני. אי  23איתו. כביש 

ו מקווים, תדעו, שאנחנו מגיעים למשרד התחבורה עם אפשר להגיד שאין קשר. וגם שם, אנחנ

הבקשות שלנו על הכביש הזה, הם בכלל לא רוצים לספור אותנו, ובטח שמשרד הביטחון לא רוצה 

לשים כסף על הכביש הזה. הוא הודיע לנו כבר. כמה שהוא חשוב לו, אנחנו מנסים גם את הצבא 

בורה. אבל כמו שראיתם, הדרך מאוד ארוכה, לחזק בכביש, ברצון לכביש הזה וגם את משרד התח

שנה, אל תתרגזו עליי, יהיה כביש כזה, תגידו תודה. אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לעבוד  15ואם עוד 
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 עליו, בשביל שיהיה. 

 

, זה כביש אחר, מסלול אחר, וחוץ מאשר 76שתוכנן בשנת  23כביש    מר משה טל:

 ... לא חוזר אחורה. מתי, אף אחד לא פנה. נעב זה היה בודא, אף ראש מועצה האחרון ששלח מכת

 

 המקורי.  23זה כביש   מר מורדי ביטון:

 

, למה המועצה לא פונה? לא פנתה? אני לא מאשים 81-זה כביש שב   מר משה טל:

את גדי בזה, גדי הוא משלים שרשרת של ראשי מועצה... למה המועצה לא פונה לממשלה עכשיו 

 רוש, וניסתה לפחות לד

 

 מי אמר לך שלא פנו?    מר גדי ירקוני:

 

 מי שהכביש הזה,    מר משה טל:

 

 למה אתה אומר שלא פנו?    מר גדי ירקוני:

 

 הפניה האחרונה,    מר משה טל:

 

 אני פניתי.    מר גדי ירקוני:

 

 הפניה האחרונה היא זו של נעמתי.    מר משה טל:

 

 אני פניתי.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, לא, גדי פנה. אני עדה.    רננה יעקב:גב' 
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 אני פניתי להגיע עד אופקים,    מר גדי ירקוני:

 

 ומה הייתה? לא עד אופקים, לא,    מר משה טל:

 

 אני יודע, אי אפשר להגיע לבאר שבע, אי אפשר.    מר גדי ירקוני:

 

 אפשר.    מר משה טל:

 

 זה לא הגיוני. חיל האוויר לא מרשה, ו   מר גדי ירקוני:

 

אז יש לי עשרות מכתבים למע"צ, אף אחד לא מדבר על ביטחוני ועל    מר משה טל:

חצרים זה מכתב שאין היגיון כלכלי בחיבור שני קיבוצים, חיל האוויר, וגם המכתב שנעמתי קיבל, 

עושה  למה הצבא לא –וצאלים, אני דיברתי עם איציק ברבי, ישיבה עם המתכננים, ישר שאלתי אותו 

צבא, יש ויכוח בין הצבא למשרד התחבורה. מי משלם על זה את הכסף. יש  –את זה? אז הוא אמר 

 תוכנית מאושרת, וכולם משתמשים בחיל האוויר.

אני רואה כל היום משאיות שנוסעות עם הטנקים, את כל הסיבוב מסביב לבאר שבע. אפשר לדרוש 

רשמי. אני כל המכתבים שקיבלתי ממע"צ, מעולם לא  את זה. יגידו שלא, מכל כהסיבות, שיגיע מכתב

 דיברו בכלל, לא על חיל אוויר ולא על הצבא. 

 ... גשר צאלים. אותו דבר עם גשר צאלים גם, המועצה מעולם לא התערבה, לא... עניין שלה, לבקש

 

משה, אני רוצה להגיד כאן, שגם כאן יש את האורנים הקטן    גב' רננה יעקב:

דול. ואתה, כמוני, ישבת בישיבה, שבה דובר על זה שאנחנו נתחיל בזה שתהיה לנו דרך והאורנים הג

 בצורה נוחה,  25חקלאית שמאפשרת לנו להגיע לפחות עד כביש 

 

 זה לא במקום זה.    מר משה טל:
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, אני יכולה להעיד, אני, דרך אגב, חולקת 23לא, זה לא במקום. כביש    גב' רננה יעקב:

 צורך לקדם אותו, כי אני חושבת ש... על גדי, על ה

 

 לא, התשובות שהם נותנים שם,    מר משה טל:

 

 שוב לקבל את התשובה שאין הצדק, אנחנו שוב ושוב מקבלים אותה.    גב' רננה יעקב:

 

 לא, לא, אבל אין הצדק לחיבור לקיבוצים.    מר משה טל:

 

 פר לכביש בצפון. גנבו לנו את המס 23, כי 23זה לא    גב' רננה יעקב:

 

 אבל אפשר במקביל לזה...    מר משה טל:

 

 מבחינת כביש המילוט,    גב' רננה יעקב:

 

 אני מבקש,    מר משה טל:

 

 תיקח את כביש המילוט,    גב' רננה יעקב:

 

 זה מופיע במכתב שלי,    מר משה טל:

 

 30, במכתב יש אז עכשיו אתה מדבר שזה מופיע במכתב של... תשמע  מר מורדי ביטון:

נושאים, אתה רוצה שנעבור על כולם? יש הרבה מאוד נושאים. אני דווקא הסתכלתי על המכתב 

 קיבלת נושאים, יכולת להגיב. הקודם ששלחת לי. אי אפשר ככה, 
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תקשיב רגע, אני לא נגד הכביש הזה בכלל. למה לא עברת את המועצה    מר משה טל:

 של העירייה?  הזה? של המועצה? קודם? זה עלה על סדר היום הכביש

 

 יעלה לסדר היום בישיבה הבאה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך?   מר מורדי ביטון:

 

 זה עולה לסדר היום בישיבה הבאה?    מר משה טל:

 

 אתה ביקשת...   מר מורדי ביטון:

 

מה מבטיח שהמועצה תשאל מדוע לא מקימים את גשר צאלים?    מר משה טל:

 תבקש להקים את גשר צאלים.  מכתב רשמי,

 

מפני שהמועצה לא חושבת שצריכים לבקש את גשר צאלים לבד.    מר גדי ירקוני:

 המועצה חושבת שצריכים ללכת לכביש מנווה ועד לאופקים, זה הדבר הכי, 

 

 הוא יעבור בגשר, נכון?    מר משה טל:

 

שון, אם הם רוצים לא, בשלב ראשון, אני לא המתכנן. בשלב רא   מר גדי ירקוני:

לעשות גשר, לא רוצים לעשות גשר שהוא יעצור את הכול, אז הם לא יעשו. בשלב שני, אם הם ירצו 

לעשות גשר, הם יעשו. אבל הכי חשוב, שיהיה כביש עוד כמה שנים טובות, שהחבר'ה מדרום המועצה 

 ל אופקים.יוכלו להגיע בחצי שעה לבאר שבע. וזה הכביש שאנחנו מדברים, עד המעטפת ש

 זה לא לדיון עכשיו, זה עדיין לא בתוכניות, זה מה שאנחנו מבקשים, ובוא נמשיך. 

 

רגע, הוא שואל שאלה פשוטה, אני חייב להגיד שאני מחכה לשמוע את   מר רביבו קובי:

התשובה ההגיונית. מדוע המועצה לא מגישה בקשה? בואו נגיש, נקבל תגובה. עם זה נעבוד. אלא אם 

 שהו שאני מפספס פה, כן יש מ
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בדרך כלל בקשות אנחנו יכולים לבקש, אתה יודע מה אומרים לנו?    מר גדי ירקוני:

 מה, כל דבר, אין היום... 

 

 –זה כביש, מאז שאני פה במועצה, אני שומע  23לא יכול לדבר, כביש   מר רביבו קובי:

 בקשות.  20, אני הייתי בטוח שהוגשו כבר 23,23

 

 אני אומר לך שפנינו.    ני:מר גדי ירקו

 

 סבבה,   מר רביבו קובי:

 

התשובה נאמרה אפילו פה, ואני אמרתי לכם ששר התחבורה אמר לי,    מר גדי ירקוני:

 גדי, אל... גדי עזוב, אל תדבר איתי על הכביש הזה. אין תכנון. אנחנו, 

 

 כי?    גב' דנה אדמון:

 

 ריך אותו.כי אנחנו לא חושבים שצ   מר גדי ירקוני:

 

 שלך אתה מדבר.  23-על ה   מר משה טל:

 

 מה?    מר גדי ירקוני:

 

 גדי, אמרנו לך על הכביש אתה מדבר, מאופקים,    מר משה טל:

 

 כן, כן, כן.    מר גדי ירקוני:
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 לא, אני מדבר על הכביש הזה.    מר משה טל:

 

 למה, הוא בכלל לא רוצה לשמוע.    מר גדי ירקוני:

 

הם הם לא רוצים לשמוע בטח, מה אכפת להם...? דרך אגב, אם    טל:מר משה 

בלי לפגוע בכביש האחר, לבריאות שיהיה, אני חושב שלשלוח רוצים טובת תושבי דרום המועצה, 

בקשה לממש את הכביש הזה, ולהקים את גשר צאלים, שלח מכתב, חוזר מכתב, נפרסם אותו, נפעיל 

בל זה שאני, אני פניתי לאיזה גורם מאוד מאוד פורמאלי גדול, את העיתונות אולי,יהיה משהו. א

 תשמע, במועצה שלך לא ביקשו את הכבישים בכלל. מה, מה,  –ובבדיקה כולם אמרו לי 

 

 משה, למה להחליט עכשיו? על מה, שיוציאו מכתב?   מר חנניה אווקרט:

 

 כן, כן.    מר משה טל:

 

 ? מי בעד להוציא מכתב  מר חנניה אווקרט:

 

 אתה אומר אתה רוצה מכתב?   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

תפסת מרובה, לא תפסת. אם אנחנו, זה אותו  –יש משפט שנקרא   גב' כבי שקולניק:

משרד, זה אותם אנשים. אם אנחנו נהיה יותר מדי ויותר מדי, והכול צודק והכול בסדר, לא יסתכלו 

 זה. עם מעיינינו? בואו נגמור  במרכז 232צריך עכשיו,  לכיוון שלנו.

 

 רגע, רגע, אם רוצים את טובת תושבי דרום המועצה.    מר משה טל:

 

שנה  15שנה.  15אני במועצה הזאת, קשורה אליה, במליאה איזה   גב' כבי שקולניק:
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 שומעים על זה וזה לא משהו שיהיה... 

 

, יש פה חשש לשלוח אני חושב, אתם שמים לב כמה מוזר זה? המועצה   מר משה טל:

 מכתב ולבקש לראות מדוע, 

 

 כי אנחנו פוחדים שזה יפגע במשימות אחרות,   גב' כבי שקולניק:

 

סליחה, סליחה, זה לא יפגע, סליחה, סליחה, אני שואל עכשיו את    מר משה טל:

 חברי המליאה. 

 

 אני לא חברת מליאה, מותר לי לדבר כמו כולם, סליחה.   גב' כבי שקולניק:

 

 סליחה, זה חברי המליאה צריכים,    מר משה טל:

 

 אל תסתום לי את הפה.   גב' כבי שקולניק:

 

אני לא סותם את הפה לאף אחד. מנסים לסתום לי. אני מבקש    מר משה טל:

אין לנו כסף. זו התשובה שאני קיבלתי כמה פעמים,  –גשר צאלים, יגידו שהמליאה תבקש לקדם את 

 זה גם, 

 

 משה, בוא נצביע.   ביטון: מר מורדי

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 בוא נצביע.   מר מורדי ביטון:
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אני מבקש שהמליאה לא תגיד לי על מה לכתוב מכתבים בנושאים    מר גדי ירקוני:

 האלה. 

 

רגע, היו פה שני דברים, אחד זה דרך המילוט, שיש תכנון, יקדמו    גב' דנה אדמון:

 ביצוע, 

 

 לא, לא.   ון:מר מורדי ביט

 

 מה לא?    גב' דנה אדמון:

 

הנושא שדנו עליו, זה דרך המילוט שדיברנו עליה ורננה הסבירה שזה   מר מורדי ביטון:

לתכנון, שברגע שיהיה תכנון, תוגש תוכנית לגיוס, אם זה חטיבה, אם זה משרד ₪ אלף  300

 התחבורה, כדי לסלול את הקטע של הבניה שבין... שנייה, 

 ים ביחד( )מדבר

 

נחלק את זה לשניים, זה, אני מחלק את זה לשניים, זה מה שדיברנו   מר מורדי ביטון:

על דרך המילוט, מנווה לכיוון גבולות, דרך צאלים. אז הסברנו, מובן? יש צורך לקבל החלטה שם? או 

 שממשיכים באותה התנהלות? גומרים תכנון ופונים. אני שואל. 

 

 שמקדמים תכנון,  היה סימן   מר משה טל:

 

 אז ממשיכים.   מר מורדי ביטון:

 

 ממשיכים.    מר משה טל:

 

 23-אין צורך לקבל החלטה. עכשיו, ההצעה שלך היא לחזור ל  מר מורדי ביטון:



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 63 
 

 המקורי, ולהגיש בקשה לכביש הזה, כולל גשר צאלים, זו הבקשה שלך. 

 

 זה שני דברים נפרדים.    מר משה טל:

 

להגיש בקשה לכתוב מכתב, חבר'ה, מה עושים מזה עניין כזה גדול? כן    גב' מזל ערוסי:

זכותו לבקש מכתב, ראש המועצה צריך לקבל יענו, לא יענו, באמת, אנחנו חצי שעה מדברים על זה. 

את הבקשה, לבצע או לא לבצע, זו החלטה שלך. אז תגיד שאתה מקבל את זה ואחר כך נראה מה 

בזה, נו באמת, חבריא, הזמן זה דבר יקר. זה להוציא מכתב, בקשה עושים. אבל נמשיך לדשדש 

 להוציא מכתב, אז נוציא מכתב. 

 

על  232אני רוצה להגיד משהו, חברים יקרים, אחרי הדיון, הכבישים    מר השי רובין:

וכל ההסברים ששמענו פה, זה לפני הכול. חברים, זה על אותה  קטעיו השונים והצמתים השונים

ז כבודם של תושבי הדרום במועצה במקומו מונח, אבל כבודם של כל תושבי המועצה, זה קופה. א

 בצד. ברור לכם שזה מתחרה על אותו תקציב, זו אותה קופה.  232כביש 

 

 זה הכסף.    מר גדי ירקוני:

 

זה כסף, במדינת ישראל, תשאל אותם, מה יותר עדיף. לכם, לתושבים    מר השי רובין:

ישפר את הצבא, אבל קודם כל צריכים להתגבר ולקבל את כל  232לתושבי הדרום, כי  כולם. ולא רק

, 232-הכסף בשביל שנגיע בשלום לצומת סעד, ואנחנו עוד רחוקים מזה. אז אם נתקע גם את ה

 שהוותק שלו, 

 

 . 23   מר משה טל:

 

ות , לא חשוב, לקחו את המספר, אבל התוואי הזה, יכול להי23   מר השי רובין:

 .23-זה יעלה לי פחות ויסתום להם את הפה. קחו את ה –שמישהו חכם יבוא ויגיד 
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חברים, אנחנו צריכים להיות מסודרים, קודם כל בואו נראה את פתרון, מהדרום עד צומת סעד, לכל 

  .תושבי המועצה, ולא לחלקם, כי הקופה היא אותה קופה

 

לוואי וזה היה מדובר בכסף, קם שיושב בדרום, אבל לא זה, החל   מר משה טל:

הלוואי וזה היה מדובר בכסף. אני רוצה לומר לך שלפי דעתי זה לא מדובר בכסף, ולכן אני מבקש 

 לשלוח ולראות מה התשובה. 

 

 מה זה לא בכסף?    מר השי רובין:

 

 זה לא מדובר בכסף.    מר משה טל:

 

 אז על מה זה מדובר?    מר השי רובין:

 

 י לא רוצה לגזול את הזמן שלכם, אני מוכן... בבקשה. אנ   מר משה טל:

 

אפשר גם שיהיה כתוב במכתב, שזה לא מונע, שכרגע בראש סדר   מר רביבו קובי:

 , תהיו רוב ככל תושבי המועצה, זה הלב שלהם וזה... 232העדיפויות שלנו, זה כביש 

 

, בסדר? בישיבה 23אני אראה לכם כמה מכתבים הוצאתי על כביש    מר גדי ירקוני:

 הבאה. 

 

 לבאר שבע אני מדבר.  23גדי, על    מר משה טל:

 

 לא לבאר שבע,    מר גדי ירקוני:

 

 לבאר שבע, כן.    מר משה טל:
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 אני לא חושב שצריך לעשות אותו.    מר גדי ירקוני:

 

 למה אתה לא חושב שצריך לעשות אותו?    מר משה טל:

 

 עוד חודשיים, אני חושב שנהיה,  נעשה דיון פה   מר גדי ירקוני:

 

 תרשום, בעוד חודשיים דיון על זה, בבקשה.    מר משה טל:

 

 שם.  23אני אגיד שלא צריך    מר גדי ירקוני:

 

 זה הכביש העורפי שלנו.    מר משה טל:

 

 מה זה, אני ראש המועצה של כל,    מר גדי ירקוני:

 

 רגע,    מר משה טל:

 

 כשיו. לא ע   מר גדי ירקוני:

 

לא הייתה חומרה של המועצה, עזוב, של המועצה זה סליחה, סליחה,    מר משה טל:

 אושר, זה מעוגן באישור. אם כך או כך, זה מופיע בתוכנית של המועצה. 

 

 . 23אני אעשה במהלך השנה דיון על    מר גדי ירקוני:

 

 לא, אני מבקש,    מר משה טל:
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שלנו? של עוטף עזה? אין כזה דבר, למה שלך יהיה משה, מה הכביש    מר השי רובין:

 לפניו. אני רוצה איתך, ... צומת סעד, מה זה כביש עורפי? 

 

 רגע, סליחה, מניר יצחק ו,    מר משה טל:

 

 אני אביא את זה לדיון עד סוף השנה, משה, לא עכשיו.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, זה נראה לי המון זמן.    מר משה טל:

 

 יכול להיראות לך המון זמן, אני לא יודע,    גדי ירקוני:מר 

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני:

 

 רגע, דנה ביקשה ונתקדם האלה, שנייה.   מר מורדי ביטון:

 

אני, ברשותכם, משפט אחד על, אני לא יודעת, אני מרגישה אי נוחות    גב' דנה אדמון:

ון, לפי הניהול התקין, הדברים אמורים, היינו אמורים להקדיש מליאה גדולה. עלה פה נושא לדי

שלמה לדבר הזה. עכשיו, את חלק זה מתיש, חלקנו קשה לנו לשמור על קשב, אבל זה הנוהל התקין. 

ואמר מורדי במליאה הקודמת, בשבוע שעבר, שזה הנוהל התקין, נוהל הבקשה היה אמור להביא את 

לנושא הזה. והיו צריכות להתקבל כל התשובות, והיינו צריכים לקיים  הנושא הזה למליאה מוקדשת

 את כל הדיונים אך ורק בזה.

ואני מרגישה, שבגלל שיש עוד נושאים על הפרק, אנחנו דוחקים את העניין. אם הנוהל התקין הוא 

 באמת לנהל מליאה, ולקבל את כל התשובות ולהגיע להחלטות בכל הנושאים שקשורים למה שעלה,

אז היינו צריכים להקדיש את המליאה הזאת לדבר הזה. אבל בגלל שאנחנו רוצים להוסיף עוד 
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 דברים, ומחכים פה אדונים מכובדים, כמו הביטחון ותברואה וכולם, אז אנחנו באיזשהו דוחק. 

פעם הבאה, במידה ועולה נושא לדיון של המליאה שלא מן המניין, לא נוסיף עוד נושאים, ולמצות את 

 דיון של כל הדברים שצריך למצות. ה

 

 להגיע מוכנים עם תשובות.     נעמי סלע:גב' 

 

 מה, אין תשובות? אין תשובות?    מר גדי ירקוני:

 

 . 23התשובה שלך הייתה    גב' דנה אדמון:

 

 נו, נכון.    מר גדי ירקוני:

 

ז אני אומרת, כי זה הרבה זמן. א 23אז אנחנו לא יכולים לדון על    גב' דנה אדמון:

 בבקשה. 

 

 הוא לא עלה לדיון.  23אבל   מר מורדי ביטון:

 

 נכון, אבל זו תשובתו של גדי. בכל אופן,    גב' דנה אדמון:

 

 לא, לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני:

 

 למה,   מר מורדי ביטון:

 

ות, בכל אופן, אני אשמח אם במידה שאנחנו עושים את זה, נגלה סבלנ   גב' דנה אדמון:

גם אם זה מתיש את חלקנו, ושנהיה קשובים לאורך כל הזמן, כי בפעם הבאה, מישהו אחר ירצה 

 להעלות לסדר היום משהו, ונצטרך להיות קשובים גם ל, 
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 את יודעת כמה פעמים דנו על הכביש הזה פה?    מר גדי ירקוני:

 

 אני, לא יודעת,    גב' דנה אדמון:

 

 את חדשה.    מר גדי ירקוני:

 

 לבאר שבע? רק אנחנו,  23על כביש    מר משה טל:

 

לא, לא, על הכביש שאתה ביקשת, כן. כל פעם על הכביש מילוט, כמה    מר גדי ירקוני:

 דיונים היום במליאה הקודמת. חברי המליאה האחרים יכולים לספר, כל מליאה כמעט. 

 

 ועדיין אין תשובות.     נעמי סלע:גב' 

 

 למה אין תשובות?    מר גדי ירקוני:

 

 רגע, רגע, רגע, חיים ילין,    מר משה טל:

 

 בואו נתקדם,   מר מורדי ביטון:

 

אני מבטיח לך שנקבל את  232משה, אל תפריע לי עם  -אמר לי    מר משה טל:

האישורים שם, אני אעזור לך. כשהוא נפרד מאיתנו הוא הזכיר לי את זה, הוא לא עשה שום דבר 

שאני חושב שזו תוכנית, לא משנה מה אני חושב על זה, אבל  232ואני הנחתי לו עם  מהדברים  האלה.

 אל תזכיר את זה. שמעתי לו ואני עשיתי טעות.  –לא היה שום דיון. חיים ביקש ממני 

 

 טוב.    מר גדי ירקוני:
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 חברים, מתקדמים.   מר מורדי ביטון:

 

 י.פתיחת מחלקת שירות לתושב והפעלת מוקד עירונ. 8

 

פתיחת מחלקת שירות לתושב והפעלת מוקד עירוני. נמצא  – 8סעיף   מר מורדי ביטון:

 פה אלדד. 

 

הפעלת  רגע, אלדד, חכה רגע, אני רוצה להגיד כמה מילים לפני ש...   מר גדי ירקוני:

מוקד זה הרבה יותר מהפעלת מוקד לפי מה שאנחנו רואים את זה, ולא סתם זה כמו שזה כתוב ככה, 

גם מאיה, כמו שאמרתי, הייתה צריכה להיות פה, מפני שהיא זו שהולכת  –הפנים אל התושב. א'  עם

 להיות המנהלת הישירה של המוקד. המוקד הזה, זה בעצם לא מוקד, אלא אנחנו משנים, 

 

 רגע, יש מוקד, נכון?    גב' דנה אדמון:

 

חנו תיכף נסביר, בסדר? זה רגע, אני תיכף אסביר על המצב הנוכחי, אנ   מר גדי ירקוני:

 אלדד יסביר, יותר נכון. אני רק רוצה להגיד את המהות. אנחנו, בעצם, אחרי שראינו ועשינו בדיקה

די ממושכת, אלדד ומאיה שעשו עבודת שטח והראייה שלנו, בזמן שדיברנו כל הזמן שאנחנו רוצים 

ר לקבל שירות מהמועצה, זה להיות הרבה יותר נגישים אל התושב, וגם שהתושב יוכל הרבה יות

אחד, הלב שבעצם, שהתושב יכול לקבל את השירות הנכון, יכול לקבל את הפניה הקלה ביותר, יכול 

 לקבל, אחרי זה, גם את התשובה מה עשו עם זה.

המהות פה, שאנחנו בעצם רוצים עכשיו לנסות ולהעלות, ואנחנו מאמינים שגם נצליח, בכמה 

של התושבים עצמם, וכל סוגי השירותים שהמועצה נותנת וגם מעבר לזה. פרמטרים, את כל הנגישות 

 וזה הדבר הגדול של הקמת מחלקה כזאת של שירות לתושב.

אלדד יציג את זה, הוא גם יגיד את המצב של מה יש היום לעומת זה, ומהם הדגשים שאנחנו עושים. 

ת זה. כמו שאמרתי, אלדד ומאיה הדבר הזה גם עבר סיור שעשינו, כל המנהלים, בשדרות, ללמוד א
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עשו בכמה מקומות נוספים ללמוד את זה, ובהחלט ראינו שבשדרות, שאנחנו יכולים ללמוד מהם 

בנושא הזה, למדנו הרבה ולקחנו מהם הרבה משיטות ההפעלה, מכיוון שהדבר הזה עובד שם נפלא 

גם של המתנהלים פה וגם  ויפה, ואחד הדברים החשובים, שזו תהיה שיטת עבודה, וגם שיטת דיבור

 של כל העובדים במועצה. אלדד? 

 

 שלום לכולם, אני מצטער שאני נכנס בסערה כזאת,   :אלדד גד סעדמר 

 

 לא, נגמרה.    מר גדי ירקוני:

 

עם נושא שהוא לא פחות חשוב. אז כמו שגדי ככה הזכיר בפתיח,   :אלדד גד סעדמר 

 המצב כיום. סליחה? המוקד שקיים היום, זה, רק שנייה, תמונת

 

 אלדד, תציג את עצמך.מה תפקידו של אלדד?    מר גדי ירקוני:

 

שמי אלדד, את העשור האחרון העברתי במועצה, במחלקת ביטחון.   :אלדד גד סעדמר 

 קב"ט מוסדות חינוך. 

 

 לא הבנתי, לא שמעתי כלום.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני אומר,   :אלדד גד סעדמר 

 

 תעמוד.    י:גב' מזל ערוס

 

שמי אלדד, קב"ט מוסדות חינוך כמעט עשר שנים. כשאני עזבתי את   :אלדד גד סעדמר 

 היסודי, אז הגברת פה נכנסה לנהל, אני עוד תחת אורה אווקרט. 
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תרשו לי להביך את אלדד, שעושה את תפקידו בצורה מהממת, ותמיד    גב' דנה אדמון:

 . אני מודה לך מקרב ליבי. בסבר פנים יפות ובצורה נעימה לכולם

 

תודה רבה. אז מבחינת המוקד כיום, המוקד הוקם קצת לפני שאני   :אלדד גד סעדמר 

הגעתי, מוקד אשכול, כצורך בטחוני, ממוקד בפעילות הביטחונית. לא היה בו שירות מוניציפאלי, 

ום תהליכי בקרה כמובן גם עכשיו בפלטפורמה שקיימת, אין לו שירות מוניציפאלי בכלל, ואין ש

 וניתוח פניות.

למעשה, הארגון שלנו, כמועצה, הוא לא יכול להיות ארגון שהוא מנתח ולומד את הצרכים של 

 מערכת חדשה, טכנולוגית, כמו שנראה היום. התושבים, בלי שתהיה לו איזושהי

יי את למעשה, מי שכבר התחיל את הנושא הזה, זה גדי, לפני חמישה חודשים הטיל על מאיה ועל

המשימה של לבנות מוקד חדש. הלכנו וראינו ובדקנו מה זה אומר בכלל מוקד חדש. נחשפנו לעולם 

שלם, לעולם המוניציפאלי, שבעצם המיקוד של עבודת הרשות, הוא בתושב. התושב, לצורך העניין, 

 הוא הלקוח.

לא דבר שקורה אד כל המהות של המוקד הזה, למעשה, להסדיר את הנורמות בין השירות לתושב, זה 

הוק, זה דבר שהוא לפחות לוקח שנה של הטמעה, שבה המערכת מייצרת איזושהי פלטפורמה 

בדוגמת אפליקציה לתושב. באפליקציה הזאת, התושב יכול לפנות למוקד בכל עניין, בכל תחום. 

עצה אנחנו תיכף נראה פה, נביא דוגמאות ואז נבין את זה אולי קצת יותר טוב, כי בהנהלת המו

 השאלות פה עלו. 

אין פה איזשהו רצון של המוקד לכפות את עצמו בכוח על המחלקות, אבל כל מחלקה שתזהה ותנתח 

כשירה יותר ומהירה, את הממשקים שלה מול התושב, תרצה לבוא ולייעל, ולהפוך לטכנולוגית יותר, 

ואז אנחנו יודעים  אז כמובן שהיא תבוא ותעשה את זה בהדרגה. תיכף אנחנו נראה פה דוגמאות

 בדיוק על מה אנחנו מדברים.

אז היתרונות הכי גדולים, יש פה עוד הרבה הרבה יתרונות, אבל כמו שאנחנו ראינו צורך לשים פה על 

השקף, אז הסדרת נורמות שירות, זאת אומרת, שאנחנו כמועצה, כאגפי מועצה, נקבע לעצמנו איזה 

מה אנחנו רוצים לעשות, כמה זמן זה לוקח לנו לטפל בכל שהן נורמות שירות, במה אנחנו מתעסקים, 

 הפניות של התושבים. 
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את המוקד. רישום שוב, זה תהליך, הוא יתחיל ביום ש, הוא רק יתחיל ביום שבו אנחנו נצטרך 

ומעקב עם משוב לכל פניה, כל פניה שנעשתה למוקד באמצעות האפליקציה, אפליקציה כוללת 

אפשרות לכתוב במייל, בווטס אפ, בסמס, בוידאו מוקלט, כל דבר כזה אפשרי, ואפשרי ליעדים 

וך כדי זמן לטיפול, ת Xפנייתך התקבלה,  –שאנחנו נגדיר במערכת, כשאר התושב מקבל משוב חוזר 

יהיו לו סמסים עם המצב של הטיפול, של הפניה. אבל בכל מקרה, לא יהיה מצב שפניה לא נסגרת. 

זאת אומרת, כל הזמן, המטרה של המוקד זה חתירה למידע, חתירה לסגור את הפניה. אני לא ארחיב 

ו מטופלת, כרגע במה ואיך עושים את זה, אבל בגדול, כאשר התושב פנה למוקד, הוא יודע שהפניה של

 והוא גם יוכל לעקוב על זה און ליין, בכל רגע נתון.

זה הנגשת שירות באמצעות אפליקציה וטפסים דיגיטליים. אני לא אפתח את כל  –הנושא השלישי 

זה, זו מניפה מאוד מאוד רחבה, אבל מחלקות, אגפים תוך המועצה שירצו להשתמש בטפסים 

א יצטרך להגיע לפה, להקל עליו את השירות, כמובן דיגיטליים, להעביר אותם, כדי שהתושב ל

 שיוכלו לעשות את זה. 

ניתוח הפניות לצורך התייעלות ושיפור השירות, זאת אומרת, כל הזמן המוקד יושב ולומד על מה 

התושבים פונים, מה הם צריכים, איזה אוכלוסיות, מה התוכן של הפניה, וכל הזמן המענה שלנו 

 וא ולהתחקות ולהבין מה צריך לעשות, כדי לייעל את השירות הזה. כרשות, זה כל הזמן לב

יש פה עוד נושא של שיפור משמעותי ביכולת הסנכרון מול גופי החירום, שגם אנחנו ראינו את זה, 

 בהסלמה האחרונה עדיין לא נכנסנו למוקד, אבל ראינו את החיסרון שיש...

, כמו שנאמר פה, תחת אגף הביטחון, באמצעות מבצעי –מבחינת מבנה ארגוני, אז המוקד האזרחי 

מנהלת מחלקת שירות לתושב, כאשר בחירום, מהפלטפורמה המזרחית, הפלטפורמה הנמצאת, 

 תנוהל ישירות על ידי. 

ראש הרשות, מזכיר, מנכ"ל, כל פונקציה ניהולית, תוכל לקבל גישה, למעשה המוקד הזה הוא פותח 

ורה. על מה התושבים פנו אליה. אין פה אפשרות של מחלקה לכל מחלקה את האופציה לראות מה ק

כזו, או אחרת, לצפות במחלקה שונה, חוץ מכמה בעלי תפקידים, שאותם אנחנו נגדיר, שהם יכולים 

 לבוא ולקבל תמונת מצב רשותית, בכל רגע נתון. איפה יש בעיות, איפה יש פערים. 

לוח סקרים, שאלונים וכדומה. לא נכנס לזה עכשיו, נוכל לעשות עוד כל מיני פעולות יזומות, כמו לש

 מפאת הזמן.
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מבחינת צפי הכנסות והוצאות, המוקד לא אמור להיות רווחי, אנחנו נדבר פה גם על הנושא של 

כל המערכות שאתם ₪, אלף  345אנחנו סביב העלות של הקמה של  –הכנסות, מבחינת הוצאות 

 אפשרי. רואים פה, אם אתם רוצים להתעכב על זה, 

 

 לא צריך.    מר גדי ירקוני:

 

אבל בגדול, כל המערכות האלה זה מערכות חדישות. מה שיש לנו   :אלדד גד סעדמר 

במוקד מטרה, או שהם לא, אין להם את היכולות של המערכות האלה, או שפשוט הן שייכות היום, 

 להם, ולא שייכות למועצה. 

ימים, על ידי  365*24כי גדולה שלנו, המוקד יהיה מאויש מבחינת הוצאות, אז כוח אדם זו ההוצאה ה

מי? על ידי נציגים שלנו. עובדים של המועצה, שיבואו ויקבלו חפיפה, ויקבלו הכשרה. בעיקר, לא רק 

כמוקדנים, אלא גם כנציגי שירות. יש פה טווח שלם של חומר שצריך ללמד אותם, ובסופו של דבר, 

להתקשר ולא לפנות באמצעות אפליקציה, יקבל את המענה הכי  כדי שאותו תושב שהתקשר, החליט

 ידידותי ונכון שיש.

מנהלת מחלקה, וסגן מנהל אגף  –מבחינת הסעיף השני, אז יש פה גם נושא של בעלי תפקידים 

 שאמור, כמו שאמרנו, כל הדבר הזה אמור להיכנס תחת אגף הביטחון.

שרד הפנים, לתחום של המוקד. אנחנו לא מזהים אז יש לנו תקציב של מ –מבחינת מקורות הכנסה 

כרגע פער בין העלות, לעלות של ההקמה. ומקור הכנסה נוסף, זה נושא של אחזקות. מוקד מטרה 

אחוז מבתי העסק, פרטי, ציבורי, כולם מחוברים למוקד  100-ל 90היום, חולש על, אני חושב, בין 

 מטרה. 

שכול ממילא, את כל האזעקות אנחנו נעביר אלינו, את ברגע שהמוקד הזה יהפוך להיות של מוקד א

, 200-כל הקריאות אנחנו נעביר למוקד, וזה סוג של, אנחנו חישבנו את זה, ואני הייתי עדין, לבערך כ

 לשנה. ₪ אלף  288סביב המאתיים יחידות שמחוברות למוקד, זה סדר גודל של 

לשנה, דיווחי מטרה, שזה נכנס ₪ אלף  240 לחודש,₪ אלף  20יש פה את הנושא של חיסכון תפעולי, 

 עוד למקורות ההכנסה.

 230סך הכול, אם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, יש לנו פער שנתי של הוצאות והכנסות של 
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 כמו שאנחנו צופים את זה, בשנה הראשונה.₪, אלף 

כבר מזהים את  שוב, המוקד, הוא לא אמור להיות רווחי, זו לא החברה הכלכלית, אבל אנחנו

הפוטנציאל שיש פה, כמוקד שיושב פה, כמוקד אזורי, יכול להיות שגם עוד רשויות פה, שעוד אנשים 

 ועסקים יבחרו לחבר את עצמם למוקד, אבל זו סוגיה בפני עצמה, אנחנו כרגע לא נכנס לזה. 

 

 אלדד, לא אמרת שאת כל ההשקעות הראשוניות, יש לנו מימון.    מר גדי ירקוני:

 

  כן, אמרתי שאנחנו לא מזהים כרגע פער בהשקעות הראשוניות.  :אלדד גד סעדמר 

 

 נותנים שירות מאוד ספציפי...   מר חנניה אווקרט:

 

 איזה שירות?   :אלדד גד סעדמר 

 

 אם יש לי קריאה, מהעסק שלי, למוקד מטרה, אז הם שולחים,   מר חנניה אווקרט:

 

 סייר.   מר מורדי ביטון:

 

את אלה לא נצליח להחליף בשלב ראשון. אני הבנתי את השאלה.    די ירקוני:מר ג

אנחנו, כמו שאלדד אמר, אנחנו הולכים לבנות את זה בשלבים, על מנת לא להיכנס לפיגורים סתם. 

מה שאלדד שם פה בהכנסות, זה את כל לחצני המצוקה שלא צריכים ניידת. הוא לא הכניס פה את 

דות.  מוקד מטרה, בטח ירצו להשאיר את זה אצלם, אבל נעזוב את זה רגע לחצי המצוקה עם הניי

 לשוק הפרטי. 

 שכמו שאלדד אמר, הנושא, כרגע, על הכספי: –אני רוצה להגיד פה שני דברים, א' 

על ההשקעות הראשוניות, יש לנו כבר מעבר להשקעות שאנחנו צריכים, קיבלנו תקציב ממשרד  –א' 

 הפנים ומרחל. 

נושא שאנחנו רואים את הפער בין ההוצאות השנתיות, אנחנו מאמינים שבשלב מסוים נצליח, ל –ב' 
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או בחס וחלילה אחרי הקרב הבא, או בתוכנית הממשלה הבאה, או עם השר לביטחון פנים הבא, 

לקבל ממנו מימון לזה, בגלל שאיפה שהלכנו לראות, הם מקבלים לזה מימון. אנחנו לא קיבלנו, בגלל 

 ה לנו שלנו, אז הם לא נתנו.שלא הי

בכאלה מוקדים, ואנחנו מקווים שנצליח להביא את הפער הזה, חוץ היום הם מאוד תומכים 

מהכנסות, שיהיה לנו אתגר. וכמו שאמרת עכשיו, בשלב השני, אנחנו מדברים על הגדלה לכיוון סייר 

ל רק בדברים ביטחוניים, ופעולות גם בשטח. למדנו גם, איפה שהיינו, שלפעמים סייר הוא לא מטפ

אבל עוד פעם, אנחנו רוצים להיות די זהירים, ולא לבלוע את הכול בצעד אחד, אלא בדברים מעבר. 

אלא להתחיל להפעיל ולהתחיל לראות, עם אלדד ומאיה, ועם אילן, איך אנחנו אוכלים את זה לאט 

 לאט ומצליחים להשתלט על הכול, ואיך מרחיבים, אחרי זה, את ה... 

 

 אני רוצה להגיד,   :אלדד גד סעדמר 

 

 אני רוצה לשאול,   גב' מזל ערוסי:

 

 סיימת, נכון?   מר מורדי ביטון:

 

 לא, יש פה, ברשותכם,   :אלדד גד סעדמר 

 

 אז בואו נחכה, רק הוא יסיים, ואז.   מר מורדי ביטון:

 

שמקצר  אני רוצה להראות לכם, שלוש דקות אתנחתא של סרטון  :אלדד גד סעדמר 

 ומתמצת, ומסביר את כל המהות של מוקד השירות.

  ***סרטון***

 

אני קראתי את החומר, וקצת נבהלתי מהעיבוי וההוצאה הגדולה, גם    גב' מזל ערוסי:

אם בשנה הראשונה יקימו ויתנו תקציב, אני חושבת שהאחזקה של זה לאורך זמן תהיה מאוד 
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 ל המוקד היום, למוקד שיהיה, זה דבר אחד.ן ההוצאה שגבוהה, ויהיה פער משמעותי בי

אבל אני רוצה לשאול אתכם, הוא קצת עוד חיזק את זה, הסרטון הזה, מדובר על עירייה. אני שואלת 

האם ראיתם במועצות בסדר גודל כמו המועצה שלנו? ולא במועצות ענקיות? כי לי זה נראה מתאים 

 רמת התלונות, הבקשות, כל מה שבניתם. מאוד לערים גדולות, ואז באמת זה יכול לווסת את

והדבר השלישי שאני רוצה לומר, זה האם בשביל כל דבר קטן, שאנחנו רוצים לפנות למועצה, 

לאנשים שלנו במועצה, והמאפיין הקהילתי גם, שאנחנו הולכים למחוק אותו, על כל דבר צריך 

שזו תהיה סחבת גדולה מאוד. אני רישום, ועד שיהיה רשום, ועד שזה יעבור, ועד שזה... נראה לי 

מבינה שזה מתאים לקטע הביטחוני, זה מתאים לתקלות ענקיות, או לבקשות. אבל לא רוקנו את פח 

 האשפה, מה אני אפנה למוקד? 

 

 כן.   מר מורדי ביטון:

 

   זה הרעיון.   מר גדי ירקוני:

 

 ותוך כמה ימים?    גב' מזל ערוסי:

 

 ע זה יטופל. ותוך שבו    נעמי סלע:גב' 

 

 באותו רגע.    מר גדי ירקוני:

 

ותוך כמה זמן? זה הרעיון, הבנתי, שזה מה שצריך לעשות. אבל    גב' מזל ערוסי:

 השאלה היא, עם כל הפרוצדורה, וכל הצד המנהלי שבעניין, תוך כמה זמן בעיה קטנה תטופל? 

 

 שבנינו.  SLA-לפי ה   מר דודי אלון:

 

כל דבר צריך להיות משהו בומבסטי. אני פונה למועצה בכל מיני  ולא   גב' מזל ערוסי:
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עניינים, גם אם גן לא נפתח בזמן, אז אני פונה למנהלת הגיל הרך, אז אני שואלת, באמת. לא יודעת. 

 אולי זה משהו חדש, תענה. 

 

 מורדי?    מר גדי ירקוני:

 

 אז כן, אז קודם כל ראינו עוד,   :אלדד גד סעדמר 

 

 אתה רוצה...?    ירקוני:מר גדי 

 

כן, נראה לי אני לא אזכור פה, הזיכרון שלי, סליחה, אבל הוא קצר   :אלדד גד סעדמר 

מהרשויות מתחברות  80%יחסית. אז למזל, ככה, אז באמת ראינו עוד רשויות, היום אני חושב שכבר 

ו מדברים רק על עיר למערכות החכמות האלה. זה העידן החדש. הרשויות הולכות לעיר חכמה. אנחנ

ורשות, אני אולי תיכף אדבר על מה שאני חושב, כי בסופו של דבר הצרכים, נכון שאנחנו פה ברשות 

 מאוד קהילתית, וכולם רוצים, זה לא בא על חשבון.

זאת אומרת, אפשר תמיד לדבר עם מנהל המחלקה, או עם כל עובד במחלקה, זה לא אמור להחליף 

כול בסדר. מה שהיתרון הכי גדול בדבר הזה, שאם היום אנחנו פונים את הקשר החם והאישי וה

לאיזושהי מחלקה מסוימת, ועונה לנו המזכירה, כדי לתת לנו טיפול, אין לנו, למעשה, איזשהו בנק 

ששומר את כל מאגר המידע הזה, ויכול לנתח, יכול לפלח ממי פנה, ומה פנה, ומה סוג הפניה. זה 

יל אותנו ולהציל אותנו קדימה. כדי שהמועצה תוכל לבוא וכל הזמן תהיה למעשה משהו שיכול להוב

קשובה לצרכים ולפניות של התושבים, ותמיד לייעל את השירות שלה בהתאם למה שהתושבים 

 צריכים. 

 

 אריק?   מר מורדי ביטון:

 

אני, בעוונותיי, עוסק במערכות מידע, הטמעת מערכות מידע, ניהול   מר אריק דניאל:

ליכים שמתאימים, יישום דרך מערכות מידע. אני, קודם כל, רוצה לברך את עצמנו, את המועצה, תה
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 על הגיבוש של הקידום הטכנולוגי הזה. 

לראות במערכת הזאת, או אחרת, או דומות לה קסם? תרדו מזה, אין פה אבל, יש פה אבל לא קטן, 

למליאה, אני לא יודע אם קיים איזה קסמים. זו מערכת ליישום החלטות. ואני הייתי מצפה שפה 

נייר כזה, אבל לפני המערכת הזאת, חייבת להיות פה איזושהי התחייבות של המועצה, על שלל 

אגפיה, בהתייחסות למערכת הזאת. כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, המערכת הזאת תקום, ויושקעו 

קשה דרך המערכת, ולא יקבל כל אלפי השקלים שהוצגו פה, ואותו תושב שישלח כך או אחרת ב

תשובה אחרי יום, או יומיים, או שלושה, כי אותה מחלקה, עשו מערכת, אבל היא עוד נמצאת שם 

מאחור, אז הוא יתחיל עם הטלפונים, ואז לא עשינו כלום. כי ברגע שהלקוח או התושב מאבד אמון 

 עם הטלפונים וככה,  בטכנולוגיה, או בשיטה, אז הוא חוזר למה שהוא מכיר, אז הוא יתחיל

 

 איזו התחייבות אתה מתכוון? רק ש...    גב' מזל ערוסי:

 

אני מתכוון התחייבות דרך נהלי עבודה, דרך תהליכים. צריכה קודם   מר אריק דניאל:

כל להיות איזושהי תשתית של התחייבות שלנו, של ההנהלה של המועצה, כלפי כל האגפים, איך 

אותו תושב, כשהוא פותח קריאת שירות או בקשה, ידע בזמן סביר  מתייחסים למערכת הזאת, או

 שגם צריכים לחזור אליו, או לעדכן את זה.

אז אני אומר, קודם כל, חייבת להיות פה איזושהי תשתית של נהלי עבודה, שיהיו מוסכמים, 

 והמערכת הזאת, היא היישום של זה, ולא להיפך.

 

לה, ובכלל בנושא שהוא סופר חשוב. נושא אפילו אריק, נגעת פה בשא  :אלדד גד סעדמר 

כל הכבוד לכל הדברים מכריע, הייתי אומר. תראו, בסופו של דבר, המערכת הזאת זו מערכת. עם 

האלה והטכנולוגיה, בסופו של דבר זה כלי. היינו ברשויות, ושם ראינו שהמערכת הזאת נמצאת עם 

ילו, שמאייש את המקום. זאת אומרת, פה, מצלמות הכי טובות שיש, אבל אין שם אף אחד, אפ

להבדיל מהמקומות האלה, גדי כאן קיבל החלטה, ולפני שאנחנו, פה זה למעשה, אולי, הישורת 

האחרונה, אבל קדמו לזה עוד כמה מהמורות, נקרא לזה, בדרך. מה שאנחנו הבנו, וגדי הבין את זה, 

תושב. התוצאה זו האפליקציה. זאת זה שהדבר הזה, בסופו שלד בר, התוצאה זו האפליקציה ל
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אומרת, מה הולך לפני מה, תשומות, ומה כל התהליך, העיבוד הזה של הנתונים, נעשתה פה עבודה 

 והיא תעשה, כל העבודה היא לפנינו.

זאת אומרת, אנחנו כרשות, בהתחייבות של גדי, אנחנו נשב פה, מי שאחראי על המוקד הזה, מול כל 

איזשהו, לתושב לפני,  ת הצרכים, את היקפי הפעילות. לא השתחרר לתושבמחלקה ומחלקה, ננתח א

הוא יקבל איזשהו משוב על הזמן שאמור לקבל טיפול. להגיד לך שכל זה יקרה, מה שנקרא, ביום 

הראשון, זה בטח לא יהיה. גם בשדרות, שזה הפנינה של כל אזור הדרום, לקח להם שנה להטמיע. 

זו כתבה שעשו על שדרות מיום חמישי האחרון, על המוקד של שדרות. אני במקרה פתחתי פה שקף, 

אני לא אגע, אנחנו לא נכנס בזה, אנחנו נגע בכל הדברים, אבל תסתכלו על הפניות למוקד בהשוואה 

 לשנים קודמות. 

פניות,  28,000, 30000, כמעט 2018פניות, בשנת  7400לא רואים את זה פה, היו  – 2015בשנת 

. כלומר, המוקד הפך להיות רלוונטי בשביל 42%עלייה של  2018-ל 2017החדה נעשתה בין כשהעלייה 

 התושבים, וזה הדבר הכי חשוב. 

 

 אילן, יש לך תפקיד חדש.    מר גדי ירקוני:

 

סליחה שאני עוצר אותך, אני בסך הכול התכוונתי ששנייה לפני   מר אריק דניאל:

ך להיות איזשהו שקף, נוהל, נייר שמסביר מה המדיניות המצגת הזאת על שיטת היישום, היה צרי

בנושא הזה, בדיוק, נהלי עבודה. ואחרי זה, זה בא, הכלי המשלים. זה כל מה שאני התכוונתי להגיד. 

כמו  בלי הנייר הזה של נהלי עבודה שאנחנו מתחייבים כלפי עצמנו, אנחנו לא נוכל לעמוד אחרי זה.

ת יהיו כאלה ואחרות, ואז באיזשהו שלב יתחילו, אני לא יודע מה, שאמרה מזל, יש סיכון שהעלויו

 לעשות, ואז נסטה בכלל מהרעיון המקורי שאליו, בכלל, התכוונו.

 אז זאת הבקשה שלי, שקודם כל יופיע, בפתח של הנושא הזה, כל הויז'ן של השירות לתושב ב... 

 

 לפני המערכת.    גב' דנה אדמון:

 

 ק.בדיו  מר אריק דניאל:
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בסוף זה יהיה במוקד? יהיה מחובר להנדסה, חינוך...? יש פניה, זו   :אדוארד קוברסקימר 

 השאלה, שמופיע שהיא עדיין פתוחה. לא מתחילים... מי מתקן, זה, 

 

 אדוארד, אתה לא צריך מוקד, אתה...   מר מאיר יפרח:

 

 כל מחלקה תוכל לבוא ולראות בזמן אמת,   :אלדד גד סעדמר 

 

 ... הייתה פניה בנושא חינוך.רופין קיבל פנייה מהמחשב הזה, וחינוך   :וארד קוברסקיאדמר 

 

 כן, בוודאי.   :אלדד גד סעדמר 

 

אני רוצה שנייה לפני דודי, בשביל להבין את השאלות. למה שאתה גם    מר גדי ירקוני:

לנו החוזה, לנקודה  אמרת, השלבים, צריכים לזכור שיש נקודת החלטה. שמוקד מטרה יוצאים ונגמר

הזאת היינו צריכים להתמקד. ברור שבהתחלה, וגם אמרתי את זה, המוקד ילד בשלבים. אנחנו 

עד איפה לערב את המליאה ועד איפה לא. המליאה מתכוונים, עכשיו, אני חושב עוד פעם, תמיד יש 

 צריכה לראות, אם היא מסכימה עם הכללים הכלליים וצורת עבודה נכונה.

ווה שאתם תסמכו על זה שעכשיו, גם לא אני אעשה... אבל מי שאחראי על המוקד ישב, וזה אני מק

מה שראינו, יושב מול המחלקות, בונה יחד איתם, תוך כדי הרצה, אמרנו שיש חודש ומשהו לסיפור 

הזה, בונה יחד, אם תאשרו, בונה יחד איתם את אמנת השירות הזאת, לאט לאט, קודם כל, בין 

 וקד.המחלקה למ

ואז, כשבא תושב ופונה למשהו, המחלקה יודעת כמה זמן יש לה לתת את התשובה וכל זה, עלזה הם 

הולכים לעבוד, תוך כדי. דבר ראשון, המוקד הזה, הוא מוקד, כמו שאמרנו, ביטחוני, מוקד לנקודות 

 המצוקה ושכל אחד ואחד יוכל לפנות אליו, במקום, כמו שאמרת... זה. 

חיק אותנו, אבל אני חושב שמה שאנחנו ראינו, לפחות זה שדרות, שהפך להיות אולי זה קצת מר

הרבה יותר יעיל, שבמקום שיפנו אליי, או שיפנו למחלקת, או למאיר, או למחלקת הרווחה, פונים 
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למוקד. המוקד מקבל את הפניה, הוא הולך ומוודא שהוא יודע למי לפנות עם הבעיה. הבעיה גם, 

והוא חוזר לכוח ואומר לו תוקנה הבעיה, זה הרבה יותר מסודר ואומרים לו תוקן, בסוף, חוזרת אליו 

מאיך שזה עובד היום. זה התהליך שאנחנו רוצים שזה יהיה בסוף, כולל לוחות זמנים די מדויקים 

שיהיו בין המחלקות לבין המוקד, וכמובן שכל פעם גם מקצרים את זה לפי לוחות הזמנים, אבל זה 

 לבנות בהדרגה. דבר שצריכים

אי אפשר, אני אומר כל פעם, אנחנו קודם כל רואים, באמת, את השירות הזה, כהזדמנות לתת פה 

שירות אחר לתושב, שירות הרבה יותר מנגיש, מבחינה זאת שהוא לא צריך לחפש את הפתרון, אלא 

 מתקשר למקום אחד, והמקום הזה נותן לו את הפתרון, וזה הדבר החשוב. דודי? 

 

 זה מוקד טלפוני? או רק,   חנניה אווקרט: מר

 

  גם וגם.   מר גדי ירקוני:

 

 איך מתעדים שיחת טלפון, מענה טלפוני?   מר חנניה אווקרט:

 

היא פותחת קריאת שירות, אתה מתקשר בטלפון, אז היא כבר   :אלדד גד סעדמר 

 נשמרת. ההודעה הזאת  –פותחת, מקלידה את מה שאתה אומר, אם אתה שולח הודעה 

 

 קריאת שירות?   מר חנניה אווקרט:

 

 כן. לא רק זה, גם כל תושב,   :אלדד גד סעדמר 

 

 פותחת לך מספר פניה, נכון? אני צודק.    מר גדי ירקוני:

 

כן, כן, בוודאי. כמו חברה עסקית. אתה פונה עכשיו לאיזושהי חברה,   :אלדד גד סעדמר 

 אתה מקבל איזשהו מספר פנייה. 
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 מבחינת תביעות זה מצוין, הכול רשום.    זל ערוסי:גב' מ

 

אני רוצה לומר שני דברים מרכזיים. קודם כל, כרעיון, אני מברך את    מר דודי אלון:

הרעיון הזה, שהוא רעיון נכון. הוא נדרש גם. בעיניי, השירות היום, הוא בחלק מאגפי המועצה הוא 

 לוקה בחסר, וזה הזמן ליישר קו.

ים כמעט עם הכול, למרות שיש לי כמה דברים נקודתיים, שאני גם חושב שהם קצת אולי אני רק מסכ

מבחינת תקציב, זה פרויקט קצת יותר גדול בשנים הראשונות, מקלים בהם, לא מקלים ראש אבל 

 אבל אפשר לטפל בזה בצד המסחרי, אז אני פחות מוטרד מזה. אם יש משהו אחד שבעצם יגרום לי, 

 

 את הקטע התקציבי.  אני לא הבנתי   ן:גב' דנה אדמו

 

 מה מסחרי בזה? מה אנחנו נרוויח מזה? אין הכנסות.    גב' מזל ערוסי:

 

אפשר לייצר לזה הכנסות, רק אם יבנו את זה, קודם כל, לא על חשבון    מר דודי אלון:

הדבר הזה, השירות, מה שנקרא. מה שאני רוצה להגיד, שאם יש משהו אחד שיגרום לי להצביע נגד 

זה שבעצם אמרת משפט שממש מדאיג אותי, אנחנו לא נכריח את המחלקות זה, מי שירצה, מי שלא 

קודם כל אתה תקבע, אתם תקבעו מה המדיניות, לא הנדסה  –ירצה, לא, הפוך. אם המדיניות תהיה 

 או איכות סביבה יגידו לי איך הם יגיבו, מתי הם יענו, כמה זמן. לא. 

 SLA -אחידה שתבוא מאיתנו, מתוך המחלקות, הם צריכים להתיישר קו, לפי התהיה מדיניות 

שיקבע לכל דבר ודבר, עם מנגנון פיקוח מאוד מאוד ברור, וגם עם מנגנוני סנקציות. זאת אומרת, 

מחלקה שלא עמדה ביעדי השירות, יש לזה מחיר, ולהיפך, גם לצד השני. זאת אומרת, זה הדבר שאם 

 מתכוון להתנגד. חברים, אני  –חלה, אני מראש אומר הוא לא קורה מההת

 

אני מבין, דודי, שאתה מבין שאנחנו רוצים פה לייעל את כל   :אלדד גד סעדמר 

 התהליכים בשביל התושב. זה מה שאנחנו רוצים, 
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מתאים לנו את  –אני לא רוצה שאף מחלקה תבוא אליך ותגיד לך    מר דודי אלון:

 החלק הזה לא להעביר,  זה ארבעה ימים, החלק הזה להעביר, את 

 

אני רק אשאל אותך שאלה, מי יודע הכי טוב כמה זמן לוקח, לצורך   :אלדד גד סעדמר 

העניין, לטפל באיזושהי קריאת שירות בנושא של הנדסה, בנושא של אחזקה, בנושא של פינוי אשפה, 

לטפל בדברים באלה, בהתאם לכוח אדם?  הכי טוב כמה זמן לוקח יודעפינוי גזם, או פינוי פסולת. מי 

 מי יודע? 

 

 התשובה היא חלקית, מה שאתה אומר.    מר דודי אלון:

 

יפה, אז שנייה, מה שאני אומר לכם, הרצון פה, המטרה היא פה תמיד   :אלדד גד סעדמר 

ים שמתקרבים, כל הזמן, למאה אחוז... כל הזמן, כל להתייעל. זאת אומרת, שגם אם נראה מדד

 הדברים במחלקה הזאת קורים, מה שנקרא, על מי מנוחות, הם אף פעם לא מגיעים בכלל, 

 

 במוקדים, שהלכת לבדוק את הדבר הזה, תוציא משם את הנתונים.    מר דודי אלון:

 

 הוצאנו.   :אלדד גד סעדמר 

 

 ותכתיב. תגיד, חברים,    מר דודי אלון:

 

 , ראינו, אני מנסה להגיד  :אלדד גד סעדמר 

 

 זה היעד. זה הכול.    מר דודי אלון:

 

דודי, אתה יודע מה זה גרם למחלקות לעשות? לפרפר סביב המוקד.   :אלדד גד סעדמר 
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לפרפר. זאת אומרת, שכל מחלקה, בסופו של יום, רצתה שכל פניה, כל יציאה של אחד העובדים, 

לקה רוצה לבוא ולשמור על תירשם במוקד, כי אם זה לא נרשם, זה כביכול לא נעשה. אז כל מח

 . פשוט לא דיברנו ולא הרחבנו את זה פה, אבל זה עלה בהנהלה הקודמת, SLA-המדדים שלה בתוך ה

 

נכון, נהלים ברורים וחד משמעיים. זה לא מישהו  הוא דיבר על משהו   גב' מזל ערוסי:

 יפה, גם... רוצה לטלפן, אם מישהו רוצה ללכת לחבר. יש נהלים ואלה הנהלים. ודרכי אכ

 

 המערכת תייצר את הנהלים.   מר חנניה אווקרט:

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

המערכת תייצר את הנהלים, לא צריך... ברגע שנראה מחלקה שלא,   מר חנניה אווקרט:

 שעונה אחרי ארבעה ימים, אז זה יהיה ברור, כולם יראו את זה. 

 

ורסם ברמה הרבעונית, או אפילו בכלל, אני אומר שזה צריך להיות מפ   מר דודי אלון:

שכל נושא המוקד יהיה, מה שנקרא, תהיה לו איזושהי שקיפות החוצה, שיכולים לראות על מה 

 התלוננו, על מה פנו, איך טופל, שתהיה איזושהי שקיפות לציבור באופן קבוע. 

 

 מצוין.    מר גדי ירקוני:

 

הכי גדולים של המוקד הזה. מוקד  אני חושב שזה אחד היתרונות  :אלדד גד סעדמר 

שירות לתושב שיביא לרמת אובייקטיביות, לרמת שקיפות ולרמת סטנדרטיזציה מאוד מאוד גבוהה, 

 במיוחד בשביל התושב. 

 

 רוני?    מר מורדי ביטון:
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סליחה שאני נכנסת קצת לרזולוציה קצת יותר נמוכה, אבל היום יש     :גב' רוני קיסין

ד גדולה שמשתמשת בלחצני מצוקה, במוקדים שאנחנו, המועצה משלמת עליהם פה אוכלוסיה מאו

 כספים. האם זה אמור להחליף אותם, גם מבחינת לחצן מצוקה רפואי? או רק לחצן מצוקה ביטחוני? 

 

אנחנו בסוף נעשה סקר, ונראה מה כל טווח הפעילות של מוקד מטרה.   :אלדד גד סעדמר 

כולל בתי ספר, מוסדות של המועצה. משהו פרטי, או סמי, מצא אצלנו, מה שאנחנו יודעים, זה מה שנ

או כל מיני דברים כאלה, אנחנו נבוא ונעבור. יש לנו פה המון המון עבודה, ומעט מאוד זמן. אנחנו על 

זה, ואני מבטיח לך, לא נישאר פה עם סימני שאלה. לא יהיה פה מצב שבן אדם לא מקבל את 

בסייר, או רוצים סייר. יש בתי ר, לשאלתך, לא כל בתי העסק מחויבים גם השירות. רק במאמר מוסג

עסק שזה רק אזעקה, זאת אומרת, אתה מתקשר, הביטוח מחייב את בעל העסק לבוא ולהעביר את 

 , סייר זו עוד פונקציה, זה עוד משהו שאפשר לעשות, אבל זה לא מחויב. 24/7הפניה למוקד שפעיל 

 

 המוקד מקבל קריאה שיש פריצה בעסק.  אם  מר חנניה אווקרט:

 

אז יש מקומות שהוא שולח סייר, ויש מקומות שהוא רק מתקשר, כי   :אלדד גד סעדמר 

 זה מה שהביטוח מבקש. זה גם מה שבעלי העסקים רוצים.  

 

אני שאלתי שאלה אחרת, אלדד, אני לא דיברתי על עסקים, דיברתי     גב' רוני קיסין:

 אנשים קשישים ולנכים. האם זה אמור, על לחצני מצוקה ל

 

אז אמרתי, אנחנו נעשה ניתוח של כל הדברים האלה, ואני מאמין   :אלדד גד סעדמר 

שיצוצו עוד סוגיות שעוד לא דנו בהן. מה שגדי אמר פה, אנחנו פה בקווים הכלליים. מה שאנחנו 

ה את רמת האיכות והשירות, רוצים לעשות, בסופו של דבר, זה להגיע לתושבים, לתת פה, להרים פ

ברמות שעוד לא היו פה. אני אמרתי בהנהלה, שאני חושב שהמעבר בין המוקד שקיים כיום, לבין 

המוקד החדש, זה בין מעבר, כמו בין טלפון פשוט לסמארטפון. סמארטפון, יש הרבה רמות של 

שמעצבות מציאות. סמארטפונים, אבל אפליקציות, הן מה שעושות את ההבדל. יש פה אפליקציות 
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זה ההבדל. היום המוקד הזה, לצורך העניין, זה כמו משול לטלפון טיפש, לא חכם, שלא מאפשר 

לצבור את המידע ולהפיק מסקנות ולנתח אותן. המוקד החדש, אין לו סוף ואין לו מגבלה, אנחנו 

  בתחתית ההר והדרך עוד ארוכה.

 

 אני גם רוצה לשאול.   גב' שני הפטל:

 

 רגע, יש את אמיר, אחר כך קובי, ואחר כך.   די ביטון:מר מור

 

 אז ששני תגיד, כי היא צריכה לזוז.    מר אמיר פלג:

 

אני רק רוצה להגיד שאני רואה את זה מאוד בחיוב, בטח ובטח    גב' שני הפטל:

באמירה שאתם אומרים, קודם כל נרגיש את השטח ואחרי זה נקבע את המדיניות. כי אני חושבת 

יש משהו מאוד נכון בזה, להביא, לפעמים אנחנו מביאים איזה תוכניות, שלאו דווקא מתאימות ש

לשטח, ודווקא בנושא הזה, צריכה להיות הרבה רגישות בלהרגיש את השטח, בלהרגיש את הצרכים, 

 בלהרגיש את ה...

ה יתרון למוקד זאת אומרת, כמו שרוני אמרה, לגבי לחצני המצוקה, אני חושבת, בטח אני רואה הרב

 כזה. בהצלחה. 

 

 תודה.   :אלדד גד סעדמר 

 

ואחרים אמרו, אני  עוד פעם, אני חושב שזה קצת מתחבר למה שמזל   מר אמיר פלג:

בכל זאת אגיד את זה. אני חושב שהמהלך הוא, באמת, בסך הכול נהדר ואמור להצעיד את המועצה 

ב שזה שהכול מדיד ויהיה רשום, וזה, זה מצוין. אני חוש –הרבה עשורים קדימה. אבל האם בסוף, א' 

האם בסוף, כשאזרח מתלונן, אני מצטער, אני מתעסק עם נושא הזבובים כרגע, ונאמר השריפות. 

אוקיי, דברים כאלה שעולים  –שאומר  Modeהאם זה גם יכניס את כל המועצה וראשיה, לאיזשהו 

 בעיה ומטפלים?  פעם אחרי פעם, אחרי פעם, אנחנו עכשיו מבינים שיש
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כי הבעיה ידועה עד עכשיו, אבל היא לא מטופלת. היא לא מטופלת גם הרבה בגלל שהנתונים אולי לא 

קיימים, ותמיד אומרים, רגע, אבל אף אחד לא התקשר, אף אחד לא התלונן, התקשרו רק שלושה. 

לה. בהקשר הזה אני ווא –אולי פתאום, אם יהיו אלף איש שיתקשרו על זבובים באותו חודש, יגידו 

שואל, האם גם יעלו את מודעות התושבים לנושא, ויסבירו להם שיש להם פה גם כוח להשפיע? זה 

 לענייני... 

 

 בואו תדווחו על כל זבוב, ואז יהיו הרבה פניות,    מר דני ברזילי:

 

כתבו, אם אפשר טיפה רק  –ב' -לא על כל זבוב, רק כשיש מכות. ו   מר אמיר פלג:

יר את האופן הארגוני? יש לנו פה אותך כסגן מנהל אגף ביטחון, והמנהלת, מאיה, אם אני לא להסב

טועה, היא נחשבת מנהלת מחלקה? מנהלת מוקד? איך זה עובד? והאם כתיבת תוכנית הפעלה כללית, 

אסטרטגיה, מטרות ויעדים, זה כתוב אצל שלכם, זה מה שכבר עשיתם ויוצג לנו עכשיו, או שזה יוצג 

 לנו בהמשך? זאת אומרת, זה משהו שצריך לאשר? 

 

תראה, זה אולי מתחבר למה שנאמר פה, צריך להבין גם את מה   :אלדד גד סעדמר 

שאומר מאחורי רוח הדברים. ברוח הדברים, אנחנו עומדים פה בחלון זמן יחסית קצר, אבל אנחנו 

א תהיה אדפטיבית, היא תתאים רוצים פה להשיג תוצאה מאוד מאוד גדולה, וברור לנו שהדרך הי

 את עצמה לצרכים של התושב.

לראש המועצה תהיה פה גישה, לראש המועצה או למי מטעמו, תהיה פה גישה לכל אגפי ומחלקות 

ומועצה, לראות את הנתונים, לנתח את הפניות ולהבין מה קורה שם. כל תלונה, סליחה, כל פניה 

כתום ואדום. המוקד הוא לא אדיש, כל הזמן הוא יוזם בטווח ירוק,  SLA -למוקד, מופיעה לפי ה

 חבר'ה, תשמעו, נשאר לכם עוד יום. –ומתקשר למחלקות ואומר להם 

במקרה, אשתי עובדת במשרד השיכון, באיזושהי רשות מסוימת, וזה פשוט מדהים לראות, בשמונה 

שים כל היום, הם בערב, תשע בערב, אולי לנו זה לא נוח כאנשים פרטיים, אבל זה מה שהם עו

מציקים. כי אין פניה שלא נסגרת, והמוקד לא יושב בחיבוק ידיים ונותן, כביכול, לרשות, לאנשים, 

 ליפול. להיפך, הוא מעיר אותם והוא מעורר אותם. 
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ומה שאנחנו שאלנו, וזה מה שעניין אותי, כשאנחנו בונים את המוקד הזה, מה קורה כשדברים 

לא כל דבר, דיכוטומית, נופל ממש לתוך מחלקה, ויש הרבה חפיפות.  נופלים בין המחלקות? הרי

ובהתחלה, זה דברים טבעיים שקורים, שכל מחלקה זורקת את הכדור, לא, זה לא אצלי, זה חונה 

 אצלו. 

בגלל זה יש פה מחויבות של ראש המועצה, זה בא מגבוה, מלמעלה המחויבות הזו, וזה מה שגם 

י, כמה וכמה פעמים, והוא חיזק אותנו בדבר הזה. אם אין את הגיבוי של ישבנו והסברנו את זה לגד

 ראש המועצה למהלך הזה, זה לא יעבוד. 

אש המועצה, הוא מבין את התהליכים הפנימיים שצריכים לעבוד, להיות פה בתוך הארגון, כדי שזה ר

 יקרה. 

באיזשהו דף מסודר, אבל, כי  לגבי האסטרטגיות, המטרות, היעדים, אז אנחנו שוב, לא עשינו את זה

יש לנו דברים יותר זה, אבל כרגע, המטרה שלנו, זה שיפור השירות לתושב. זאת אומרת, שהתושב 

ירגיש שהמועצה פה עובדת בכל הכלים הכי טכנולוגיים, הכי יעילים והכי מהירים, והכי אפקטיביים, 

החוצה, כלפי התושב, וזה תהליך  כדי לטפל פה בפניות, זה מה שאנחנו רוצים להגיע. וזה תהליך

פנימה, כלפי המחלקות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למכור לכם מוצר, לצורך העניין למכור מוצר, 

  שבסוף אין לנו התחייבות עליו.

 

צריך להכין תוכנית עבודה לדבר הזה. צריך להכין תוכנית עבודה, איך    מר דודי אלון:

 נה הקרובה. מכל הכיוונים. כל אחד עושה, הלכה למעשה, בש

 

לקבל עליהם את המידע. קודם כל, יש לי כמה דברים שאני רוצה     גב' נעמי סלע:

אנחנו בסוף אמורים לקבוע, אם המקום הזה הוא אפקטיבי, או לא אפקטיבי, אם הוא מתאים לנו 

ו לא נכנס לנו כלכלית, לא מתאים לנו כלכלית, איפה זה נכנס בתקציב. מבחינה תקציבית, זה אפיל

אנחנו לא יודעים ₪, אלף  250בתקציב שאישרנו אותו כבר. זה שנכון לעכשיו אנחנו מתכננים פער של 

 שבפועל, תמיד זה הרי מכפיל את עצמו.

השאלה היא מה קורה באמת מבחינת העלויות, כי אנחנו יודעים שיש פה כוח אדם, אתם מדברים פה 

אלף חודשי, שנתי אתה יכול לעשות לבד  70בשנה, המינימום זה יום  365, 24/7על מוקדנים שעובדים 
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 את החשבון. צריך לראות אם זה מתאים לנו בכלל, מבחינה תקציבית. א'. 

דבר שני, אני רואה בזה באמת מקום להתייעלות, אבל זו התייעלות, ומבחינתי גם תוכנית הבראה 

ת אומרת, אם אנחנו פותחים כזה מוקד, למועצה. במידה ואנחנו באמת עושים את הסנכרון הזה, זא

באמת, איכותי ונגיש, ובאמת יקפיץ לנו את רמת החיים, השאלה היא אם כל, אני מצטערת אם אני 

קצת פוגעת במשרות של אנשים, אבל מבחינתי זה גם לקצץ משרות של אנשים במקומות אחרים. 

ה, תלונה, היום אני למחרת אני זאת אומרת, שאם היום אני פונה למחלקה מסוימת, על בקשה, פני

לא צריכה לפנות אליהם, אני פונה ישר למוקד. אז אנחנו, מבחינתי, זו תוכנית הבראה. השאלה היא 

אם מבחינתכם זה גם, ואז אנחנו יכולים לעשות את הקיצוץ בין השכר של האנשים שבפועל במועצה 

 לוקחים אותו לטובת,  נמצא היום, ואז אנחנו 

 

 השמירות למיניהן?    סי:גב' מזל ערו

 

בוודאי, כן, מבחינתי זו תוכנית הבראה. אם מבחינתכם זה גם, אז זה    גב' נעמי סלע:

 נהדר, כי אז אנחנו יכולים לעשות את הקיזוז בין העלויות של המוקד לבין הקיצוצים, 

 

אלדד אמר, ואת זה צריך לקחת בחשבון, שמבחינת כוח אדם, יהיה    גב' מזל ערוסי:

 למעשה שימוש באנשים שכבר עובדים, 

 

 זה מה שאני רוצה,    גב' נעמי סלע:

 

 נצטרך לראות, אבל את זה    גב' מזל ערוסי:

 

 סליחה, אנחנו צריכים לראות אם זה נכון,    גב' נעמי סלע:

 

 כלומר, לא יהיה גיוס כמעט, בואו נגיד ככה.    גב' מזל ערוסי:
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באנשים שעובדים במשמרות ערב, לילה, שבת, חג,  מזל, מדובר פה   גב' נעמי סלע:

 אני לא יודעת אם הפקידות שלנו, 

 

 למוקד יהיה.    מר גדי ירקוני:

 

בסדר, אז אתה אומר שאתה מכפיל, כרגע, את המשרות שקיימות    גב' נעמי סלע:

 כיום. 

 

 למה?    מר גדי ירקוני:

 

צאים במוקד, וגם בכל זאת יהיו כי אם יש לי גם את המוקדנים שנמ   גב' מזל ערוסי:

 כל מיני אנשים באגפים שמלכתחילה היום מקבלים פניות, מבחינתי זה כפילויות של כוח אדם. 

 

 לא, לא, לא, יש אחד במשמרת.   מר גדי ירקוני:

 

 זה כמו המוקד של היום.   גב' כבי שקולניק:

 

ום משלמים, העובדים זה כמו המוקד של היום, אחד במשמרת. רק הי   מר גדי ירקוני:

  לא שלנו, ואנחנו משלמים ריטיינר על הזה ש...

 

 כמה? מה הפער?    גב' נעמי סלע:

 

 ₪, אלף  240אני אסביר, הפער הוא    מר גדי ירקוני:

 

 אבל זו הערכה גסה, זה לא משהו שהוא,    גב' נעמי סלע:
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כאלה שחושבים שזו  לא, הערכה גסה שהיא עדינה, יכול להיות שיש   מר גדי ירקוני:

עוד הערכה בחסר. אבל בואו נראה, אבל זו הערכה שלו, שכמו שראיתם, העלות בלי ההשקעה, אלדד, 

ארבע מאות ומשהו, ארבע מאות ומשהו השוטף, ומתוך זה יש את החיסכון, ההשקעה... שבע מאות 

 , אם אני זוכר נכון. 750ומשהו, נכון אלדד? השוטף הוא 

 

 , 760   גב' נעמי סלע:

 

, מזה תורידי את מה שאנחנו נקבל כהכנסה, ומה שאנחנו 763   מר גדי ירקוני:

 משלמים היום למוקד מטרה. 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

שזו ההגדלה, כאילו, במצב החדש, ₪, אלף  240עכשיו נשאר פער של    מר גדי ירקוני:

 אוקיי? 

 

ך לשלם להם? כולל עלות מעביד? שזה כולל את המשרות שאתה הול   גב' נעמי סלע:

 תבקש. כולל כל מה שמ

 

 כן. זה,    מר גדי ירקוני:

 

 שנתי, מעכשיו ואילך. ₪ אלף  240תוספת של    גב' דנה אדמון:

 

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

 

 לא, הוא מדבר על ההקמה.    גב' נעמי סלע:
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שבון שני דברים אפשריים שאנחנו יש שני דברים, לא, קחו בח   מר גדי ירקוני:

שאנחנו  –שאנחנו רוצים שההכנסות יגדלו, ואנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. ב'  –לוקחים. א' 

 רוצים גם שהמשרד לביטחון פנים ישלם את זה. את הפער הזה, אוקיי? 

 

 האלו?  240-את ה   גב' דנה אדמון:

 

 כן. ברשויות אחרות הוא משלם.   מר גדי ירקוני:

 

 כי הוא משלם, הוא אומר לך שהוא מממן את זה.    גב' נעמי סלע:

 

 למה לא מההתחלה?    גב' דנה אדמון:

 

כיוון שהיום, לא היה לנו מוקד שלנו והוא לא שילם את זה. הוא,    מר גדי ירקוני:

 בדרך כלל, משלם את העבודה למוקדים של המועצות, בייחוד בעוטף עזה, יש אחד כזה של שדרות,

לפי מה שאנחנו יודעים, הוא מממן אותם, ואנחנו גם כן, בתוכנית הממשלה הבאה, אמרתי, או 

 ננסה... בתקציב הבא, 

 

 גדי, עוד שאלה ברשותך,    מר דודי אלון:

 

 יש רשות דיבור.   מר סיגל פביאן:

 

 סליחה.  זו האפליקציה של השירות, הוא בודק אותה.    מר דודי אלון:

 

 נעמי, סיימת?   ן:מר מורדי ביטו

 

רק עוד משהו קטן. מבחינת המוקד, זה יהיה מוקד שרק יקבל מידע?    גב' נעמי סלע:
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 או שהוא גם יעביר מידע? הודעות שוטפות, גם בחירום וגם בשגרה? 

 

אני לא רוצה להיכנס לזה, יש עוד כמה רף מעל מה שדיברת, חוץ   :אלדד גד סעדמר 

ת כאלה ואחרות, יש אפשרות גם ליצור מוקד יוזם, שזה עוד רף מלתת מידע לכל מיני אוכלוסיו

למעלה ממה שזה. למשל, בשדרות, הם שמים בתוך פחי האשפה כמו סנסורים כאלה, עוד לפני, או 

בביובים. אני לא מדבר על זה כרגע ספציפית, אבל יש פה עולם שלם של תוכן, שאנחנו עוד נגיע לשם. 

 אז בוודאי שבהוצאות, 

 

 אז התכנון שכן, שתהיה העברת מידע, לפחות בסיסי,    עמי סלע:גב' נ

 

 בוודאי, ברור.   :אלדד גד סעדמר 

 

 הפסקות חשמל,    גב' נעמי סלע:

 

 בטח, זה בשוטף. זה בביטחון כמו שהיו, בדברים האלה, בטח.    מר גדי ירקוני:

 

 בסדר, תודה.    גב' נעמי סלע:

 

 קובי?   מר מורדי ביטון:

 

אני רוצה, קודם כל, להצטרף לחבריי ולברך על המהלך. אני חושב   יבו קובי:מר רב

שזה בהחלט ישפר את רמת החיים של כולנו. אבל, עם זאת, אני רוצה לדעת האם יש התייחסות 

קשה לו מאוד להתמודד עם  ספציפית לגיל השלישי? כי אנחנו מכירים שלפחות חלק מהגיל השלישי

אלה. אני יכול לספר שאני לאבא שלי, צריך להסביר איך מצרפים קובץ טכנולוגיות, עם דברים כ

PDF .בסדר? בקיצור, כל מיני דברים כאלה , 

שנה לעשות את אותו הדבר, או  20השאלה היא האם עדיין תהיה אפשרות, לאותו אחד, שרגיל כבר 
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 ש... זה יחסום אותו, ואז, בעצם, כאילו הפסדנו. 

 

חשבתי שאתה שואל מה בעצם, הגיל השלישי, מהצד שנותן  אז אני  :אלדד גד סעדמר 

 שירות לגיל השלישי. 

 

גם, גם וגם, זה לא משנה, אני אומר, כרגע, האם המערכת הזאת   מר רביבו קובי:

נגישה לגיל השלישי? תהיה איזושהי הסברה לגיל השלישי? האם יהיה לו קל לעבוד איתה? או שהוא 

 בל אנחנו שוכחים... בעצם, אנחנו הולכים אחורה, א

 

אני רק רוצה להגיד משהו בעניין הזה. שוב, אנחנו מתחילים. אני לפני   גב' כבי שקולניק:

שבוע, הייתי בכנס של גזברים במועצה האזורית חבל מודיעין. וראיתי שם משהו מדליק ברמות 

ם של המועצה, אוטובוס שירות. שעל האוטובוס יש את ההנגשה של השירותי –בינלאומיות, שנקרא 

ושל גם משרדי הממשלה, והוא נוסע פעם בחודש, או פעמיים בחודש הוא בכל יישוב. ושמה, כל מי 

שאין לו גישה לאינטרנט, למחשב, לפלאפון, לסמארטפון, לכל הדברים האלה, בא לשם. אפילו יש 

ם בשבילו. שם, מה שנקרא, כרטיס אשראי, מי שאין לו כסף לשלם, אז הוא נותן את הכסף ומשלמי

זאת אומרת, השמים הם הגבול, מה שאלדד אמר קודם, השמים הם הגבול, אבל צריך להתחיל עם 

 משהו. 

 

 אבל צריך לוודא,  :אלדד גד סעדמר 

 

 אפשר להתחיל, ולשכוח אחוז נכבד מהלקוחות.   מר רביבו קובי:

 

 אז לאט לאט.   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, שנייה,   :אלדד גד סעדמר 
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 בסדר, אתה צודק,   כבי שקולניק: גב'

 

 אני מבטיח לך שאני אסתדר, אבל אבא שלי, לא בטוח שהוא יסתדר.   מר רביבו קובי:

 

 נכון. אז אני אומרת, איך הוא מסתדר היום?   גב' כבי שקולניק:

 

האמצעים הפשוטים יישארו, אפשר יהיה לחייג, לא חייב ללחוץ על   :אלדד גד סעדמר 

 פתוח תשדיר וידאו, בסדר? האמצעים הפשוטים של חיוג למוקד יישארו, כמו שהם. לחץ מצוקה ול

 

ובמקביל, יפתחו קורסים ליישומי מחשב לגיל השלישי, שהתחילו   :גב' יפעת ליפנר

 באשכול. 

 

 אני אעביר את זה לאבא שלי שגר בבאר שבע.  מר רביבו קובי:

 

חושב שצריך להתחיל מיד, להתקדם  גם אני מברך על היוזמה, אני  מר חנניה אווקרט:

ונות במקומות אחרים, ולפתור במקומות שיש פלונטרים. אבל אותי מעניין לשמוע אם יש לכם ניסי

 לגבי נקודות חירום. 

 

 נקודות חירום.   :אלדד גד סעדמר 

 

כי המערכת מצוינת לשגרה, על מי מנוחות, הכול כמנהגו נוהג,   מר חנניה אווקרט:

וצאים בזמן, איסוף האשפה בזמן, הכול מתנהל רגיל, כל אחד יש לו זמן להתקשר האוטובוסים י

שעות ביממה מוקדן, זה מצוין. אבל אם חלילה באירוע קיצון, תאונה, חלילה, או  24-ולדבר. ו

משאית התהפכה באמצע הכביש, זה משבש את כל האזור. תוך טלפון אחד שמישהו מרים, מחזיק 

פון, השתיק את כל העניין. אני לא מדבר על דברים מסובכים, שמישהו עם את המוקדן רבע שעה בטל

התקף והוא מחכה לטלפון ותפוס, תפוס, תפוס. הוא דופק את הראש בקיר. האם יש מענה לדבר 
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 הזה? 

 

גם. זאת אומרת, כל מה שיש  PAאז קודם כל, כל מה שיש היום, יש   :אלדד גד סעדמר 

 אירוע חירום?  היום, מה היום אתה עושה כשיש

 

 אני שואל, מה המענה?   מר חנניה אווקרט:

 

 אז אני אומר,   :אלדד גד סעדמר 

 

 אני שואל מה קורה באירועי קיצון?   מר חנניה אווקרט:

 

אז יפה, אז קודם כל, כבר בהסלמה האחרונה, ראינו שהמוקד לא,   :אלדד גד סעדמר 

לנו את הרלוונטיות שלו אל מול התושב. המוקד  קודם כל, היו פניות רבות למוקד, זה כבר מראה

הנוכחי, וזה כבר הדליק לנו נורה אדומה. המוקד הזה, אחד מהדברים הכי ייחודיים שלו, שתי 

שועל, מערכת שועל, מי שלא מכיר, זו מערכת של פיקוד העורף,  מערכות שיכולות להתחבר למערכת

בחירום, דרך מערכת יום חייבת להתנהל שליטה ובקרה. זו מערכת שכל רשות ה –מערכת שו"ב 

 השועל. 

בסדר? המערכת הזאת יודעת להתחבר אליה, למערכת השועל, ולהציג את כל הנתונים. אני מדבר 

כרגע אפילו על אירועים הרבה יותר חמורים ממה שאמרת, על אירוע חשוד, זה הרבה יותר קל, כי 

בשנייה מגיע, אתה יכול לשלוח את המיקום שלך בלחיצת כפתור, אתה יכול לפתוח וידאו ולצלם, וזה 

 והכול עובד בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר,  

 

 אבל אין התקשרות למוקד כשהוא סתום.   מר חנניה אווקרט:

 

 –אין דבר כזה שהמוקד סתום. בן אדם עובד במוקד, יתקשרו אליו   :אלדד גד סעדמר 

 האשפה, בסדר?  שלום, אני רוצה לדעת למה לא פינו לי את
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 אין בעיה,   מר חנניה אווקרט:

 

 שנייה, שנייה,   :אלדד גד סעדמר 

 

 יש תאונה, ועוד עשרה מתקשרים,   מר חנניה אווקרט:

 

לא נגמרים הקווים, יש עשרה קווים, זה מגיע ושיחה רודפת שיחה,   :אלדד גד סעדמר 

 אין בעיה.  

 

ה. ככה, כיום יש לנו בחורה אחת בתוך מקלט, תן לי לענות על השאל  מר אילן אייזיקסון:

איפה שבנינו, איפה שאני  פלהיות במבנה החדש, במר" הולךוהיא צריכה לנהל את הכול. המוקד הזה 

יושב, אלדד יושב. המוקד זה חדר עם מוקדנית אחת. ביום יש גם את מאיה, שהיא כל הזמן שמה. 

 . כאילו שני אנשים, אבל היא מתעסקת בדברים אחרים

 

 עם מה?    מר דודי אלון:

 

 מה זה?   :אייזיקסון אילןמר 

 

 תסביר לנו.    מר דודי אלון:

 

 , נבנה לכם בדיוק מה כל אחד הולך לעשות. אחרי זה נפרט לכם  מר אילן אייזיקסון:

 

 אנחנו צריכים להצביע על זה עכשיו אבל.    מר דודי אלון:

 

 היום מצביעים על זה?    מר אמיר פלג:
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 כן.    מר דודי אלון:

 

בואו תקשיבו, לנסות, תקשיבו שנייה. באותה שנייה יש מאיה, שני   :מר אילן אייזיקסון

אנשים. מאיה יכולה לעזור, והוא יושב במשרד ליד, וגם יכול להיכנס. בחירום, מה שאין לנו עכשיו, 

מוקד שגרה, הוא יהיה  הוא אישית, אלדד, הופך להיות אחראי בחירום של כל המוקד. מוקד מבצעי,

גם בשגרה עסוק בבניית תוכניות, בשיפור היכולות, אבל בחירום, הוא הקמב"צ. אם מישהו מכיר 

 שפת זה, הוא הקמב"צ של המוקד.

הוא הסגן שלי, הוא העיניים שלי במוקד, הוא מקבל, אני העיניים שלו בחוץ, הוא מקבל את כל 

 יושב, או ראש המועצה, או הרמ"ט.האינפורמציה, ממנו עובר לשולחן המרכזי ש

, אבל ברגע שזה תפוס זה עובר 9966333אז אני חושב שפה, במצבי חירום, גם יש לנו טלפון, נכון שזה 

ארבעה מספרים. אז אין בעיה, ברגע שיש לנו אנשים  –לעוד מספר, עוד מספר, יש לנו איזה שלושה 

שב במבנה אחד, מה שיהיה. אז אני חושב, , מוקד, הכול יופשמה, ישר. והכול במבנה אחד. המר"

 באמת, בחירום, התוצאה תהיה הרבה יותר טוב, 

 

 אני מדבר על אירוע.   מר חנניה אווקרט:

 

 אירועים, כן.   מר אילן אייזיקסון:

 

 אירוע חירום,   מר חנניה אווקרט:

 

פה, אבל זה לא, לא, אירועי חירום. היום אתם חושבים שזה מתנהל י  מר אילן אייזיקסון:

לא מתנהל טוב, זה מתנהל לא טוב. ואני מתעסק עם זה כל הלילה, בקושי ישן. בגלל זה אני צריך גם 

סגן שיעזור לי בכל האירועים האלה. אנחנו לא מתנהלים טוב. והמוקד הוא באחריות שלי, ולא 

ל טוב, בגלל מתנהלים. ואם אתם חושבים שמתנהלים, אתם לא יודעים כלום. אז קודם כל, לא מתנה

 זה, 
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 בגלל זה גינו אותנו.    מר אמיר פלג:

 

לא, אני לא בא בטענות, בגלל זה אני עם שלושה מכשירים לרש"צים,   מר אילן אייזיקסון:

שעות ער,  24... וזה הופך להיות זרוע שלי, שאני לא צריך להיות רגיל ולצבא. אני לא יכול להתמקד ב

, וזה במיוחד מבצעים, וכך התחלנו את זה. מצד שני, עם כל שנים. אז זה גם מבצעים 3.5כבר 

לו כתושב אזרחי, וגם לא מבצעי.  התשתית שאנחנו בונים, אנחנו בונים משהו שלתושב אין. לא 

אנחנו צריכים לשדרג המון דברים גם במבצעיות, וכיום רק אני מתעסק עם זה, ואני לא מסוגל לתת 

  את מה שאני כן צריך לתת לתושב.

 

אני מאוד ממליץ, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל מלמעלה, ולא   מר סיגל פביאן:

לרדת לפרטים, וכן לסמוך עליהם שיבנו מערכת ויציגו לנו מערכת, ואנחנו נוכל ללמוד את הפרטים. 

אנחנו צריכים, לדעתי, כמליאה, לתמוך מאוד במהלך שבא לשפר בהרבה את השירות לתושב. לצורך 

צריכים לדאוג שתהיה הטמעה, שהשירות הזה יגיע עד אחרון התושבים. כי הסכנה הגדולה  זה, אנחנו

 ביותר, היא שאנחנו נבנה משהו מפואר לעצמנו, למועצה. 

הדבר השני, אני מאוד מאחל למחלקת הביטחון, שבחמש השנים הקרובות יהיו מאוד עסוקים 

לא ההיפך, מכיוון שאמרתי את זה בהטמעה והקמה של הדבר הזה. ומכיוון שאני לא בטוח, א

סרקסטי, מקווה שמבינים שאמרתי את זה סרקסטי, אז אני חושב שצריכה להיות פה מחשבה 

נוספת, על איזו תמיכה מערכת הביטחון צריכה, כי הם לא יוכלו להקים את המערכת הזאת, כי אני 

 ושב.  רוצה שהם יהיו עסוקים בביטחון, ולא שיהיו עסוקים בהטמעת השירות לת

 

 יש לנו בעיה שבאה מבחוץ.   מר אילן אייזיקסון:

 

אני לא מקשיב לך, כי אני עכשיו מדבר. כשאני אגמור, אתה תוכל. אני   מר סיגל פביאן:

חושב שזה מאוד מאוד חשוב שנעמוד בזה, ואני רוצה, בהזדמנות זו, לנהוג במשהו שאני לא עושה, 

ת השני, היה לכם מאוד מאוד קשה להקשיב ולשמוע ולתת שאלה, חברים, אם אתם הקשבתם אחד א
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מה שהחברים אומרים. אנחנו צריכים להפוך את המיקרופונים האלה, למיקרופונים לשמיעה, 

שאנחנו לא נצטרך כל הזמן להיות איך עושים כדי להבין אחד את השני, להפוך שתהיה פה מערכת 

ת מעניין אותי שמקליטים, ואני רוצה שבאמת עם מיקרופונים שומעים ולא מקליטים אותנו. פחו

 שתיקחו בחשבון שצריך לשים פה מיקרופונים ושאנחנו צריכים לשמוע אחד את השני. 

 

 זו תהיה פניה ראשונה למוקד.   :אלדד גד סעדמר 

 

אנחנו מביאים את זה להצבעה, אחרי ששאלתם וקיבלתם תשובות.   מר מורדי ביטון:

ירות לתושב והפעלת מוקד עירוני, כפי שהוצג? תודה. מי נגד? מי בעד לאשר את פתיחת מחלקת הש

 נמנעים? אושר פה אחד, תודה רבה.

 

 .שירות לתושב והפעלת מוקד עירוניהפתיחת מחלקת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 משכר בכירים. 90%אישור מינוי מנכ"ל בחוזה אישי של . 9

 

 משכר בכירים. 90%"ל בחוזה אישי של אישור מינוי מנכ – 9סעיף   מר מורדי ביטון:

ביום חמישי האחרון, נבחר מנכ"ל למועצה, על ידי ועדת הבחינה. אנחנו, בעצם, מביאים אותו פה 

 לאישור, לאישור המליאה ואחר כך לאישור משרד הפנים. 

בהליך היו נוכחים שני חברי מליאה, דנה ונועם, והיועץ המשפטי של הרשות, ראש המועצה ונציגת 

משרד הפנים, שהיא מנכ"לית של רשות שכנה, ממועצה אזורית יואב. המינוי אושר על ידי הוועדה, 

 נשאר האישור של המליאה, מי בעד לאשר? 

 

 רגע, אני אגיד מי השם.    מר גדי ירקוני:

 

זה כמו לפני שבוע עם העוזרת של גדי, אין בעיה שנאשר, נאשר הכול,    מר אמיר פלג:
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 אבל, 

 

כמו שהחוק אומר, תיכף אני  –רגע, רגע, הוא יסביר לך את הזה. א'    ירקוני:מר גדי 

אגיד מי זה. החוק, כמו שאומר, הוועדה הייתה צריכה לאשר, לראות שהוא עומד בסטנדרטים, ברגע 

שהוועדה הייתה צריכה לאשר ולהביא את הסטנדרטים שאני הצעתי את הבן אדם, אני מביא אותו 

כורת שלו ושל הכול, וחברי הוועדה יכולים, אחרי זה, להגיד שהם היו, אם הוא הנה לאישור של המש

 עמד בסטנדרטים, והוא עמד.

אני ביקשתי שזה יהיה ניר ים. ניר ים הוא חבר קיבוץ רעים, ניר ים הוא, נביא אותו גם להציג אותו 

 במליאה הבאה, שהוא יכנס לתפקיד לחפיפה, 

 

  אחרי שנצביע,   גב' מזל ערוסי:

 

 למה?    גב' דנה אדמון:

 

  בגלל שזה, תקשיבי, זו משרת אמון, תנו לי להגיד.    מר גדי ירקוני:

 

 יגיע הבן אדם, אנחנו נכיר אותו ונאשר אותו. ש   גב' נעמי סלע:

 

 אין, יש חוקים,    מר גדי ירקוני:

 

 כי בואו, יש כוכב שם למעלה,    גב' דנה אדמון:

 

 י, אתם מתבלבלים, חבר'ה, תקשיב   מר גדי ירקוני:

 

 זה ברור לגמרי, חבר'ה, ...   גב' כבי שקולניק:
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 כבי,    גב' דנה אדמון:

 

לא, אי אפשר, אנחנו מוכרחים... ליקו כתב לכם את זה, ליקו כתב,   גב' כבי שקולניק:

 התפקיד שלכם זה לגבש מדיניות, לא, לתת לנו לעבוד, אי אפשר לעבוד. 

 

 שביל מה יש מליאה? ב   גב' נעמי סלע:

 

 בשביל לאשר את מה ש...   גב' כבי שקולניק:

 

 אין בעיה, שאומרים לך,    גב' דנה אדמון:

 

אתם לא  –כבי, את היית איתנו בכנס בתחילת השנה, ובכנס אמרו לנו    מר אמיר פלג:

 אתם לא עושים פילאטיס, אתם להיפך,  –באים לעשות פילאטיס, אמרו 

 

 הדיון שהיה פה לפני רגע זה פילאטיס?   :גב' כבי שקולניק

 

 לא, ממש לא.    מר אמיר פלג:

 

 לא, אבל... שיש מינימום של אמון. אם אין לכם אמון בנו,    גב' כבי שקולניק:

 

 מה זה קשור?    גב' נעמי סלע:

 

 מה הקשר לאמון?    מר אמיר פלג:

 

 זה קשור לכבד אותנו, למה יש מליאה?    גב' נעמי סלע:
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 את רוצה שכל המליאה תשב בוועדת הבחינה?   גב' כבי שקולניק:

 

ממש לא. הגיע לכאן בחור, הציג כאן תוכנית, כולנו ראינו שהיא    גב' נעמי סלע:

 נהדרת, הצבענו. 

 

 תקשיבי.    מר גדי ירקוני:

 

 אותו הדבר במקרה הזה, סליחה.   גב' נעמי סלע:

 

 לא, אז רגע,    מר גדי ירקוני:

 

עם כל הכבוד שזו משרת אמון, אתם צריכים לתת גם כבוד לאנשים    נעמי סלע: גב'

 שיושבים כאן. 

 

אבל יש ועדות בחינה, וועדות בחינה בוחרות בעלי תפקידים. המליאה   גב' כבי שקולניק:

 מאשרת כשצריך. 

 

סליחה, אז את יודעת מה? יש ועדת בחירה שהחליטה שהיא    גב' נעמי סלע:

 ל אם כרגע אנשים אומרים שהוא לא מתאים, מתאימה. אב

 

 הוא לא יכול, אין לך סמכות.    מר גדי ירקוני:

 

 אז למה אתה נותן לי?    גב' נעמי סלע:

 

 ? 90%-ל   מר גדי ירקוני:
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 אם זה בא למליאה, אז יש למליאה סמכות.    מר אמיר פלג:

 

 גדי, גדי,    גב' דנה אדמון:

 

 י עכשיו רוצה רשות דיבור. לא, אנ   מר גדי ירקוני:

 

 מה זה אין סמכות? יש לנו סמכות להגיד לא כרגע? אפשר להצביע?    גב' דנה אדמון:

 

 תקשיבי, כן, את יכולה להצביע לא.    מר גדי ירקוני:

 

אבל אנחנו לא רוצים להצביע לא. את הדבר הפשוט הזה, זה עניין    גב' דנה אדמון:

 ני. מצביעים? אז שיהיה נוכח האדון, קטן ופעוט, שהסדר יהיה הגיו

 

 שנכיר אותו.    גב' נעמי סלע:

 

לא. תקשיבו רגע, אתם יכולים להחליט לי את החוקים מחדש, אבל    מר גדי ירקוני:

אני, כמו שאמרת, עובד לפי הנהלים. הנהלים המדויקים שקיבלנו, ואלו הנהלים לזה שאני מביא איש 

אשר, ולא לראות את הבן אדם, אתה צריך, רגע, שהוא יעמוד אמון. איש אמון אתה לא צריך ל

אני הקשבתי לך, זה לא יפה. ברגע, בגלל שאני רוצה לשכנע אותך, שתביני שאת בקריטריונים. ברגע, 

 לא ראש המועצה ולא מנהלת המועצה.

 

 אני לא מתיימרת גם להיות.    גב' נעמי סלע:

 

 אני רוצה רגע לדבר.    מר גדי ירקוני:

 

 הכול טוב.    גב' נעמי סלע:



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 105 
 

 

ומה שזה אומר, לפי התקנון, ואנחנו הולכים לפי התקנון, בגלל    מר גדי ירקוני:

שמקודם גם הלכנו. התקנון אומר שאני מביא את איש אמוני, הוא לא צריך, הוא לא מגיע למליאה. 

אם הוא עומד  הוא מגיע לוועדת בחינה, שהיא בחנה, ככה זה עובד, את האיש, אם הוא ראוי,

משרה, היא יכולה  90%-בסטנדרטים, ואם הוא עומד בסטנדרטים, המליאה צריכה לאשר אותו ב

 להגיד, אני רוצה יותר אחוז משרה, אוקיי? 

 

 זה המינימום?    מר אמיר פלג:

 

 מה?    מר גדי ירקוני:

 

 זה המינימום?  %90   מר אמיר פלג:

 

בשביל זה אני מבקש. ובישיבה הבאה הוא יבוא כן, זה המינימום. ו   מר גדי ירקוני:

 הנה, 

 

 אז אין צורך, שלא יבוא בישיבה הבאה, כי אין צורך. מיותר.    גב' נעמי סלע:

 

לא, בגלל שהחבר'ה מתחילים למלא את התפקיד, צריך להכיר אותו.    מר גדי ירקוני:

 זה לא חוקי.  –ומרים לי חבר'ה, זה הנוהל. יכולתי לעקוף את הנוהל ולהביא אותו ואז היו א

 

גדי, אני רוצה בהקשר הזה להגיד משהו, גדי. חשוב לי להגיד. יש    מר אמיר פלג:

נהלים מכאן עד הירח, ואני חייב להגיד לך שאם נקפיד על קוצו של יוד, על הנהלים, לפי מה שאני 

 קורא בבית, 

 

 ץ משפטי, לא היה אמור להגיע לוועדת בחינה. היה יוע   גב' דנה אדמון:
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 בטח שהיה.    מר גדי ירקוני:

 

אוקיי, הוא  –היועץ המשפטי היה אמור להביא מסמך, ואנחנו אמרנו    גב' דנה אדמון:

 יביא אחר כך .

 

 לא, נכון, הוא היה אמור להגיע. תשאלי את היועץ המשפטי.    מר גדי ירקוני:

 

ד על כל קוצו של יוד, אז רגע, רגע לא סיימתי. אם אתה רוצה שנעמו   מר אמיר פלג:

לא נעים לי להגיד, אבל ממה לעשות, אני עוסק בקריאה וניתוח של מסמכים, זו העבודה שלי. כמעט 

 כל ישיבה פה הייתה נפסלת על נהלים. אז בואו לא נכנס לקוצו של יוד.

כשיו, בוא נביא עוזרת. ע –מה שבסך הכול ביקשנו, זה, וזה מזכיר לי את הישיבה הקודמת, שאמרת 

בטח, הצבענו בעד העוזרת, זה נהדר, זה חשוב, הבאת בחורה נפלאה. בסך הכול ביקשנו, תגידו כמה 

 מילים מי זאת. תגידו, אתה יודע, זו בדיוק הגמישות שאתה מבקש מאיתנו הרבה פעמים. 

 

 אני באתי להגיד.    מר גדי ירקוני:

 

 תגידו מי זאת, מה היא עושה,    מר אמיר פלג:

 

 אני באתי להגיד מי זה.    י ירקוני:מר גד

 

 מה?    מר אמיר פלג:

 

 אני באתי להגיד מי זה,    מר גדי ירקוני:

 

 אין בעיה. וזה בא אחרי שאנחנו,    מר אמיר פלג:
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 ביקשתם, אז ישר התחלתי להגיד מי זה,    מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי, יאללה, נתקדם.    גב' דנה אדמון:

 

לא, ושרצו שאני אביא אותו הנה בשביל אישור, אז לא. אבל אני    מר גדי ירקוני:

רציתי להציג אותו, ואני אגיד מי הוא, וגם התחלתי להגיד. שהוא חבר קיבוץ רעים, קוראים לו ניר 

 ים, הוא בן, עוד מעט, קרוב לשישים, אולי עבר את השישים. 

 

 . 64  מר חנניה אווקרט:

 

. הוא עבד איתי שש שנים 64, חשבתי שהוא ילד, 64, סליחה. 64   מר גדי ירקוני:

בנירים, היה הגזבר שלי בנירים. לפני זה הוא היה גזבר ומנהל כספים ברעים, הוא היה גם בחברה 

חיצונית כשהוא היה חבר קיבוץ רעים, בחברת הייטק שהייתה בזה. הוא עבד בחבל מעון בתור 

יר קיבוץ גם ברעים, לקראת התקופה האחרונה, תמחירן, הרבה מאוד שנים. הוא היה, אחרי זה, מזכ

 והיום הוא עדיין ממלא גזבר בנירים, ואני ביקשתי ממנו לבוא ולהיות מנכ"ל.

לא.  –אנחנו, הוועדה שמעה אותו, הם יכולים להגיד אם הם רוצים, להגיד מה שהם רוצים, אם לא 

ולהגיד את האני מאמין שלו.  אני חושב שהוא מתאים, ובישיבה הבאה הוא גם יגיע להציג את עצמו

, אנחנו, כמו שאמרתי, נעשה טאני גם רוצה להגיד שבנוסף לזה, אנחנו מתחילים, אחרי שהוא ייקל

פה מבנה ארגוני שקשור אליו, ונראה איך מסדרים את כל המערכת כמו שצריך. ואני מעריך שעד לפני 

הדבר הזה, שיבנה יחד איתו, ויחד החגים, ספטמבר, אנחנו נביא למליאה מבנה ארגוני שמתאים את 

עם יועץ חיצוני, נפתלי לדר, שעובד איתנו. גם לו אנחנו ניקח יועץ שילווה אותו בגלל שזה תפקיד 

 שעוד לא היה במועצה, ומאוד חשוב להכניס אותו, ואיך שזה יכנס חלק לעבודה. 

 

ר, לדעת מה דנה ואני היינו בוועדה, ולפני כן אני ביקשתי את החומ   מר נועם גל:

סמכות הוועדה. למעשה, מה אנחנו בוחנים. הוועדה מקנה, נדרשת לבחון מספר קריטריונים מאוד 
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 ברורים, מאוד מובנים, וזה למעשה הסמכות שלנו.

אנחנו, בוועדה, גם דנה וגם אני שאלנו, אני חושב, שאלות רלוונטיות, לאור הקריטריונים שהוכתבו 

ות, אבל בסופו של דבר, בתהליך, הוא עמד בכל הפרמטרים על פי לנו. הרחבנו להרבה שאלות נוספ

הזה, ובהחלט השאיר, לי הוא השאיר רושם ראוי בהחלט. אבל אני לא נשאלתי, והוועדה לא צריכה 

להחליט איזה רושם הוא משאיר. סך הכול, הוא עומד בכל הקריטריונים פלוס, פלוס, פלוס. זהו, על 

 ד בכל הקריטריונים.פניו הוא נראה טוב והוא עומ

בהחלט אני חושב שתפקידנו בוועדה היו, כמה שאלות, שלא קיבלנו תשובה מראש, ושעוררנו אותן, 

  וקיבלנו התייחסות תווך כדי הוועדה, וענו על כל השאלות לכל הלקונות שלא קיבלנו תשובה מראש.

 

זה  יסיון, גילהנ שאלה טכנית, ברשותכם. לא שזה, אני אומר שדווקא   מר דודי אלון:

, חל, לא חל פה? כאילו, האם 67אני חושב שזה דבר טוב. טכנית, עניין של פנסיה, גיל דווקא דבר טוב, 

 זה כאילו מינוי לשלוש שנים? האם יש פה איזה קטע של פנסיה שאני צריך להבין? 

 

תו, מינוי כזה הוא עד, בעצם ברגע שאני הולך והבא בתור לא רוצה או   מר גדי ירקוני:

 הוא הולך גם כן הביתה, בסדר? זה שבא אחריי, 

 

 לא, אבל יש לנו חמש שנים עכשיו,    מר דודי אלון:

 

 זו משרת אמון, ברגע שאני הולך, הבא לא חייב להשאיר אותו.    מר גדי ירקוני:

 

 הפנסיה,   מר מורדי ביטון:

 

 אתה פה חמש שנים.    מר דודי אלון:

 

 יוצאים לפנסיה, זה החוק.  76בגיל   מר מורדי ביטון:
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 כן .    מר דודי אלון:

 

רוצים להאריך שירות? מאריכים כל פעם לשנה. משרד הפנים יכול   מר מורדי ביטון:

 . בגיל שבעים אין יותר, 70להאריך כל פעם לשנה אחת, עד גיל 

 

 זו התשובה.    מר דודי אלון:

 

 ק. אסור יותר להעסיק, החו 70גיל    גב' נעמי סלע:

 

 סבבה, יש מספיק.    מר דודי אלון:

 

 אסור.  70אסור, זה החוק במדינת ישראל, מעל    גב' נעמי סלע:

 

יש לי עוד שאלה, עד היום, מבחינת עובדי המועצה, מורדי היה     גב' רוני קיסין:

 הכתובת לכל מיני עובדים. איך זה הולך להיות? הוא ינהל את זה גם כן? 

 

 אמרתי שאנחנו הולכים לבנות מבנה ארגוני חדש במועצה.    מר גדי ירקוני:

 

 מנכ"ל הוא גם מזכיר, דרך אגב.    מר משה טל:

 

 דיברתי מבחינת כוח אדם.     גב' רוני קיסין:

 

 אמרתי, אני לא רוצה יותר,    מר גדי ירקוני:

 

 עד שהוא ילמד את מה שמורדי יודע, זה ייקח הרבה זמן.    מר משה טל:
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אני לא רוצה לתת פה תשובות. אנחנו הולכים לבדוק את זה, ככל    ירקוני: מר גדי

שנכון לתפקיד הבא, ובהחלט יכולים להיות שינויים. לאו דווקא באנשים, אלא איך כל אחד יהיה 

 במשבצת. אנחנו לא ננסה, אף אחד... 

 

 אתה הולך להכניס אדם נוסף שיעסוק בנושא?    גב' מזל ערוסי:

 

 יכול להיות מאוד שנהיה צריכים אדם נוסף במערכת.    וני:מר גדי ירק

 

 למשאבי אנוש?    מר דודי אלון:

 

או למשאבי אנוש, או לנושא שמורדי שולט בו, כמזכיר, או מתוך    מר גדי ירקוני:

האדם הזה נעשה שינויים. אני לא רוצה עכשיו, אבל יש סיכוי, להגיד שלא נעשה בכלל? יכול להיות 

 ד משרה, היא תבוא הנה, כמובן, אתם יודעים. שתהיה עו

 

 בתקנות, מנכ"ל ממלא גם את תפקיד המזכיר.    מר משה טל:

 

 כן, כן. אבל בפועל, זה אחרת.    מר גדי ירקוני:

 

אני כן אשמח להוסיף הערה קטנה, שבאמת, ישבנו נועם ואני, שמענו    גב' דנה אדמון:

יעה עם המערכת הקיבוצית והמרחב הקיבוצי מאוד גדול. בקשב רב על הניסיון הבאמת מרשים. הנג

אנחנו ביקשנו לשים דגש עם חונך שגם, בגלל שלא הייתה נגיעה למערכות המושביות אף פעם, לא 

באופן סקטוריאלי, אלא ממש בהתמודדות עם סוג אחר של קהילה, ביקשנו שיהיה דגש גם לעניין 

יזשהו מלווה, חונך, שיכיר לו את הקהילות המושביות הזה, וזה גם נכתב והתקבל בקשב רב, שיהיה א

 בצורה שתעזור לו לתפקד גם מולם, למרות שאין לו ניסיון מולם. לא ביקשנו פרסונה ספציפית. 

 

 חבר'ה, תשאירו לנו,    מר גדי ירקוני:
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מביאים את זה לאישור, חברים, להצבעה. מי בעד לאשר את העסקת   מר מורדי ביטון:

 שכר בכירים? תודה. מי נגד? אושר פה אחד, תודה. 90%-המנכ"ל ב

 

 משכר בכירים  90%: הוחלט פה אחד לאשר את מינוי ניר ים למנכ"ל בחוזה אישי של החלטה

 

 

בוריס, ראית איזו מליאה? אתה בטוח שאתה רוצה להישאר לעבוד    מר גדי ירקוני:

 פה? 

 

 הצגת בוריס מהנדס המועצה. 10

 

   מצא איתנו בוריס, מהנדס המועצה, שיציג את עצמו.נ  מר מורדי ביטון:

 

, אז זה החודש השני 1.4-קודם כל, קיבלתי כבוד להתקבל לתפקיד, מ  :בוריס נמירובסקימר 

חסד, כן? נכנס לתפקיד, מעניין, מאתגר, חשוב, אני  –שאני פה, יש לי מאה ימי חסד. מאה ימי עבודה 

 לרשותכם. 

 

 דבר קצת על העבר שלך, בוריס,    מר גדי ירקוני:

 

קצת פרטים, אני מהנדס אזרחי תואר שני, בוקר אוניברסיטה טכנית   מר בוריס נמירובסקי:

באוקראינה. מיד אחרי הלימודים עשיתי עלייה, ועבדתי בביצוע, בפיקוח, הייתי פרילאנסר תקופה 

סוג של רילוקיישן. מסוימת במשרד השיכון, חברת עמידר. אחרי זה הייתה תקופה שעבדתי בחו"ל, 

בני שמעון, ובארבע השנים האחרונות, לפני אשכול, עבדתי כמנהל מחלקת הנדסה במועצה אזורית 

 סגן מהנדס מועצה. אז אני קשור לאזור הכפרי, ומכיר. 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 112 
 

 

 איפה אתה גר?    מר דודי אלון:

 

 באר שבע.   מר בוריס נמירובסקי:

 

 אזור כפרי.    מר גדי ירקוני:

 

 אזור דרומי. חוויתי פה כבר פעם אחת איתכם את החירום,   מירובסקי:מר בוריס נ

 

 בוריס, בהצלחה.    מר גדי ירקוני:

 

 תודה רבה, אז אני אחזור לבאר שבע.   מר בוריס נמירובסקי:

 )מדברים ביחד( 

 

 בשמת. –הצגת תוכנית אכיפה על קבלני אשפה, אגף לאיכות הסביבה . 11

 

הנושא הבא זה הצגת תוכנית האכיפה של האגף לאיכות  חברים,   מר גדי ירקוני:

 הסביבה, של בשמת. 

 

 לא קיבלנו תוכנית.    מר דודי אלון:

 

 קיבלתם במייל.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, זו לא תוכנית, זו מצגת.    מר דודי אלון:

 

 נו?    מר גדי ירקוני:
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 וכנית? אז אני רציני, לא קיבלנו תוכנית, זו ת   מר דודי אלון:

 

  אתה לא קורא לזה תוכנית אולי, לא קיבלת את זה?  מר מורדי ביטון:

 

טבלה, מסודרת, מתי הולכים לבדוק איפה, מי בודק, למה באיזה יום,    מר דודי אלון:

 מתי? זו תוכנית. 

 

 כתוב, יש שם,    מר גדי ירקוני:

 

 קיבלתם מצגת.   מר מורדי ביטון:

 

כן להציג למה זו בכל זאת תוכנית, למרות שאתה אומר שזו  אני אנסה  גב' בשמת גלין:

לא תוכנית. בהמשך לדיון הקודם, אני התבקשתי לענות לנושא של מערך פיקוח, כי זו הייתה אחת 

 הבעיות וזו המצגת שהעברתי.

אילו קבלנים אנחנו נדרשים לפקח על עבודתם, הם נמצאים כאן ברשימה הזאת, זה נכון להיום, לפי 

בגדול, יש לנו, לקחתי את השירותים ואותם שמתי לפי ימי תים שאנחנו מקבלים מקבלנים. השירו

 השבוע.

חמישי ואחד ביום שלישי  –רביעי, שניים שני  –יש לנו חמישה קווי פינוי של אשפה, שניים ראשון 

בימי  ושישי. כלומר, יש לנו את המשאיות האלו. אשפה גושית, נכון להיום, זה פעם אחת בשבוע, זה

 ג', 

 

 פעם בחודש אשפה גושית.     דובר:

 

לא. אתה מקבל את השירות פעם בחודש, אבל המשאית נמצאת כאן   גב' בשמת גלין:

כל שבוע, כי יש לה ארבע קווים, בסדר? יש לנו ארבעה קווים. אשפה ביתית ממחנות צהל, אנחנו 
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קרטון למחזור עושים את זה  בהתאם להסכם החדש, נמצאים כאן שישה ימים בשבוע משאית אחת,

 בימי ד', גם כן, זה כל יום ד', לכל יישוב מגיעים פעמיים בחודש.

נייר ובקבוקים עושים את זה פעם בחודש, בימים משתנים, זה לרוב ימי ד', ועל פי תאריך. פחים 

כתומים, אני כתבתי כאן שזו משאית אחת, שלושה עד שישה ימי פינוי חודשיים, אנחנו בהתחלה 

קיבלנו סבב אחד לחודש, שזה לקח יומיים עד שלושה, אנחנו עכשיו בסיומה, הסתיים כבר הדיון מול 

תאגיד תמי"ר ואנחנו עוברים לפעם וחצי עד פעמיים, שזה אומר שיהיו שישה ימים שבהם תהיה 

 משאית של פחים כתומים.

יש לנו את המעקב אחר את כל הדבר הזה, שמתי בתוך, סליחה, לפני כן. מה יש לנו היום? היום 

משאיות, שהוא נעשה על ידי מהמשרד, באמצעות האיתוראן והפוינטר, ופיקוח בשטח, שכמו 

שהסברתי פעם קודמת, הוא מזדמן, הוא חלקי, הוא על חשבון פעילויות אחרות, או תוך כדי 

על ידי פעילויות אחרות שעושים עובדי המועצה האחרים, ואת ההשלמה שיש לנו, של פיתוח שוטף, 

 משרד הביטחון ומחנות צהל.

כאן, בתוך הדבר הזה, לקחתי ואמרתי, יש לי אדם שנוסע, אחרי מי הוא נוסע ובאילו ימים? ולכן, 

ביום ראשון, הוא יצטרך לעשות פיקוח אחרי שלוש משאיות. שתי משאיות של פינוי אשפה, שמפנות 

 כל אחת באזור אחר, ומשאית אחת של מחנות צהל. 

דודי, שהוא ילך ויעשה ביישובים עמיעוז, מבטחים ואחר כך עין הבשור וילך אחרי זה  לא כתבתי

אחת, הוא לא יוכל  –ליתד וכן הלאה, לא כתבתי בדיוק באיזה יישובים שהוא ילך, משתי סיבות 

ללכת אחרי כל היישובים כל יום. הוא לא יוכל לעשות את זה. זה דבר אחד, נעשה את זה באופן 

 ן אקראי. יש יישוב אחד שהוא יותר נדרש לפיקוח, יש ישוב אחד שפחות.משתנה, באופ

וגם, תוכנית פינוי האשפה, נכון להיום, ביישובים, היא כמו שהיא קיימת. אבל יכול להיות שעם 

השינוי בקבלן פינוי האשפה שיהיה במהלך הקיץ, ועם השינוי במספר התושבים שיש לנו ביישובים 

מקבלים עוד תושבים ומוסיפים עוד פחים, יכול להיות שיש יישוב שמפונה  השונים, אנחנו כל הזמן

היום ביום א', והוא יעבור לפנות ביום ב'. אז להכניס כאן את הפירוט של היישובים, נראה לי לעשות 

 עבודה לא רצינית. אבל אם אתה חושב שזה נדרש, אני מוכנה לעשות גם את זה.

צם יש דברים קבועים, שזה פינוי אשפה מהיישובים וממחנות כאן, בדבר הזה, אנחנו רואים שבע

לנו דברים שהם משתנים, יש דבר שהוא משתנה פעם בשבוע, שזו הפסולת הגושית והקרטון צהל, ויש 
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למחזור, ויש לנו את הפחים הכתומים, הבקבוקים והנייר, שנעשים בימים שונים במהלך השבוע. 

פינוי פחים כתומים בימים שלישי ורביעי, אז זה אומר שהפקח  ולכן, כאשר אני יודעת שהשבוע יש לנו

 יהיה פחות בפסולת הגושית, וילך יותר לפחים הכתומים.

עכשיו, הפחים הכתומים מפונים בתאריכים מסוימים, לאו דווקא בימים, וגם זה עשוי להשתנות. 

האלו, משש עד זה, ולכן התוכנית, אתה צודק שהיא לא אומרת מחמש עד שש הוא נמצא ביישובים 

 היא לא כזאת. היא תוכנית שלדית, שהיא... 

 

 התוכנית הזאת היא תוכנית לעבודתו של פקח, שיתווסף למחלקה?    גב' דנה אדמון:

 

 כן, זה מה שאתם ביקשתם.   גב' בשמת גלין:

 

 אני שואלת, זה מה שיעשה פקח, שצריך לגייס אותו עכשיו למחלקה.    גב' דנה אדמון:

 

 לא מתוך המחלקה, זה אדם נוסף,   בשמת גלין:גב' 

 

 כן, צריך לגייס אותו למחלקה.    גב' דנה אדמון:

 

 כן, כן.   גב' בשמת גלין:

 

רגע, בשמת, שנייה רגע, בשבוע שעבר, סתם, כשבוע קלנדרי, הייתה    מר דודי אלון:

 איזושהי תוכנית של פיקוח אחרי הדבר הזה? 

 

 הדבר הזה, הייתה, לא ברוח   גב' בשמת גלין:

 

 ברוח אחרת.    מר דודי אלון:
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 כן, כן, בוודאי.   גב' בשמת גלין:

 

 את יכולה להציג? היא נמצאת פה?    מר דודי אלון:

 

 בוודאי, אני יכולה להגיד לך שבשבוע שעבר,   גב' בשמת גלין:

 

 כן?    מר דודי אלון:

 

סי היה אחרי המשאית שפינתה ביום ראשון, במשך חלק מהיום, יו  גב' בשמת גלין:

פחי אשפה בחבל שלום, ביתד, היה אחרי המשאית הזאת, והוא עשה בעצם, באותו יום, שני דברים. 

אחד, הוא עשה פיקוח אחרי המשאית שמפנה במקום הזה, ושתיים, הוא הסתובב בכל מרכזי 

הדרך, הוא חילק שני  המחזור שיש ביישובים, ודאג שהם יישארו אחרי זה נקיים ומסודרים. וגם, על

פחים. כלומר, הוא שילב בעבודה השוטפת שלו, גם את נושא הפיקוח. אבל הוא כמובן היה רק בחלק 

 מהיישובים, הוא לא יכול היה לעשות גם גם וגם, זה הרעיון.  

 

 בפעם הבאה הוא יהיה ביישובים האחרים.    גב' מזל ערוסי:

 

 מה?   גב' בשמת גלין:

 

 שפעם הבאה הוא יהיה ביישובים אחרים.    מר גדי ירקוני:

 

 יישובים אחרים, שהוא לא היה.    גב' מזל ערוסי:

 

 נכון, וזה עדיין לא,   גב' בשמת גלין:

 

 פיקוח לא עושים כל יום כל שעה.    גב' מזל ערוסי:
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לא, גם את לא יכולה ללכת לאותו מקום, כי אחרת הם יודעים    מר דודי אלון:

 שבאים אליהם. 

 

 נכון. לכן, התוכנית היא בניגוד לתוכנית למתן שירות,   גב' בשמת גלין:

 

 סיימת את ההצגה?    גב' דנה אדמון:

 

אני רוצה לענות, יש לי עוד... בניגוד לתוכנית למתן שירות, שהיא   גב' בשמת גלין:

 צריכה להיות מדויקת, תוכנית הפיקוח צריכה להיות אקראית, 

 

 גמית. מד   מר דודי אלון:

 

לא רק מדגמית, אקראית. שלא יחשוב שאם באתי לבדוק אותו ביום   גב' בשמת גלין:

 ראשון, אני לא אבוא ביום רביעי, אני דווקא אבוא ביום רביעי. 

 

 מסכים.    מר דודי אלון:

 

אם אתה חושב שתוכנית עבודה צריכה להיות יותר מפורטת, אני   גב' בשמת גלין:

שבכל זאת מדובר בתוספת בן אדם, ויכול להיות שעם הזמן יתפנה לו זמן, ו/או  מוכנה להכין. מכיוון

וכל לנצל את זמנו טוב יותר, אז יש לנו שני נושאים נוספים שאני חושבת שאפשר יהיה לשלב אותו, נ

לנו את הנושא של הדברת זבובים, בכפוף לזה שהוא יספיק לעשות את הנושאים הקודמים, וזה יש 

 אנחנו מקיימים פיקוח.שגם אחרי זה 

אנחנו מקיימים בעיקר פיקוח על הקבלן מטעם המועצה. אנחנו לא מקיימים מספיק פיקוח על מה 

ים היישובים שהם לוקחים לעצמם את ההדברה הזאת בעצמם, ורישוי עסקים, כמו שאתם שעוש

נחנו לא עושים יודעים, זאת משימה שיש לי לעשות, וגם כאן צריך לקיים פיקוח על רישוי עסקים וא
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 את זה. אנחנו חייבים לעשות את זה, ואנחנו לא עושים את זה.

אז בהנחה שאותו אדם יבוא וישתלט על כל הדברים האלו, ויעשה את הכול בסדר, ונוכל לשלב גם, 

 אז למצות ולנצל את זמנו כמה שאפשר. 

כו להיות מותאמות עוד הערה אחת קטנה שלא מופיעה כאן, שעות העבודה של הבן אדם הזה, יצטר

המועצה האחרים, זה  לשעות העבודה של הקבלנים. כלומר, אם הוא יתחיל לעבוד בשבע, כמו עובדי

טיפלה מפספס, הוא יצטרך לפחות בחלק מהימים לעבוד מוקדם יותר, יחד עם פינוי האשפה. זהו, 

 סיימתי דנה. 

 

ממה שיצא מפה  לגורם המקצועי של המחלקה. השאלה שלי היא    גב' דנה אדמון:

 כרגע, המחלקה אמורה לעבוד בצורה אופטימאלית, בכל מה שקשור לקבלני פינוי אשפה. 

 

 אני מקווה.   גב' בשמת גלין:

 

 האם התוכנית הזאת מביאה אותנו למצב אופטימאלי בנושא פינוי   גב' דנה אדמון:

ליקויים שאת מכירה אשפה? האם התוכנית שהוצגה פה היא תוכנית עוטפת, שנותנת מענה לכל ה

אני שקטה ורגועה, זה מה שאני זקוקה כרגע למחלקה בשביל  –וראית וראינו בדו"ח? ואת אומרת 

 להצליח. 

 

אני ככה, אני מזכירה שהבן אדם הזה, הוא בנוסף לכל מערכי הפיקוח   גב' בשמת גלין:

מאשכול הרשויות, וגם האחרים. והנושא של פינוי אשפה ביתית הולך להשתנות, כי אנחנו נהיה חלק 

 הם מקיימים, גם פיקוח בשטח, אבל גם את הניטור מהמשרד. 

כשדיברתי עם אנשים אחרים, מקבילים לי, על הנושא של פינוי אשפה ועל הקבלנים, אז הוא אומר לי 

 תקשיבי, הקבלן הוא התפקיד שלו לרמות, התפקיד שלך זה לתפוס אותו.  –

ה יוצר אמירת אי אמון בסיסית. אבל אני מניחה שקיומו של מערך לא נוח לי עם האמירה הזאת, כי ז

פיקוח כזה, הוא יעשה את הדברים עולם אחר, אנחנו נעלה מדרגה אחרת לגמרי, ברוח אלדד שישב 

 כאן, שאני בשמחה מצטרפת לפרויקט הזה.
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היות שאנחנו האם זה יגיד שזה או זה הכי טוב? אני לא יודעת, אנחנו צריכים לנסות את זה, ויכול ל

נגיד, אחרי כמה זמן, שזה בזבוז, ולא צריך בן אדם שיעשה את זה במשרה מלאה, אלא אנחנו יכולים, 

באמת, לעשות לו חלקיות משרה ואת השאר שיעשה דברים אחרים. אני פשוט לא יודעת, מעולם לא 

    קיימנו מערך פיקוח קבלנים כזה.

 

 טוב,    מר גדי ירקוני:

 

 לא, יובל רצה לשאול.   גב' בשמת גלין:

 

 כן.    מר יובל בר:

 

 יובל.    מר גדי ירקוני:

 

לגבי הפיקוח על משאית האשפה הרגילה, גם המשאיות האחרות,    מר יובל בר:

אנחנו יודעים שבקיבוצים, בדרך כלל, יש מישהו שאחראי, וברור שיוסי לא יבוא לבארי ולא יבוא 

וט יתקשר, או שאנחנו, עוד לפני שהוא ירים את הטלפון, אנחנו לרעים לבדוק. ולא רק אלינו, הוא פש

 נתקשר ונתלונן, אם קרה משהו. 

 

 אתה יוצא פה מהנחה שכולם פה בארי, וזה לא נכון.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, לא, לא, אני לא אומר, יש עוד כמה במערכת, כולל נירים.    מר יובל בר:

 

 זה אבא שלי.    מר גדי ירקוני:

 

בסדר, אז אתה רואה? זה מוריד כמעט, אם תבדקו את זה, גם עם    ר יובל בר:מ

 בשמת, היא יודעת קצת יותר ממני מי בכל קיבוץ, אני חושב שזה כמעט חצי מהעבודה. 
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 אז אני אגיד לך ככה.   גב' בשמת גלין:

 

נו רגע, ועוד משהו, הדבר העיקרי הוא, אולי, שהיה לנו בדו"ח ורצי   מר יובל בר:

 לראות שאנחנו מכוסים, זה הצבא, בעצם. 

 

 מופיע.   גב' בשמת גלין:

 

 ושם,    מר יובל בר:

 

 מופיע, מופיע.   גב' בשמת גלין:

 

 כן, אבל,    מר יובל בר:

 

 הוא יהיה שם, הוא יהיה שם.   גב' בשמת גלין:

 

וקר שם הוא צריך להיות, תראי, שם הוא צריך להיות כמעט כמו הח   מר יובל בר:

 הפרטי, כי אחרת, 

 

 קודם כל אני אגיד לך ככה,   גב' בשמת גלין:

 

ועל זה אני רוצה להגיד משהו בהקשר של, בעצם, של כל הדו"ח וזה    מר יובל בר:

שהבאנו חוקר פרטי. זה שהבאנו חוקר פרטי, זה אומר שאנחנו לא צריכים להעסיק בכלל את אותו 

 קבלן, כי זה אומר שזה חוסר אמון.

שיו, אני לא יודע מה הכוונה, איך אנחנו הולכים להתגבר עכשיו, על הנושא הזה, הספציפי, עכ

 ששילמנו בו, אנחנו יודעים, כספים עודפים. 
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אני אגיד לך ככה, אותו אדם שיעשה את הפיקוח, זה לא יהיה יוסי.   גב' בשמת גלין:

לפון, או הדרך לפקח זה להיות על... ויש לי ויכוח מאוד קבוע עם יוסי, האם הדרך לפקח זה להרים ט

יוסי הוא לא פקח. אין לו את המנטאליות של פיקוח, הוא לא פקח, הוא יודע יופי לטפל בפחי אשפה, 

 והוא עושה את זה נפלא. זה דבר אחד.

דבר שני, נכון ש, דרך אגב, הוא מגיע גם לקיבוצים שבהם יש מישהו שעושה את העבודה, אולי שם 

 או שהוא צריך לעשות פחות.ע פחות, הוא נדרש להגי

זה נכון שבקיבוצים זה יותר אופייני שיש מישהו שמנהל את הדברים ודואג, וכן הלאה, אבל לא בכל 

הקיבוצים, ולפעמים יש שינוי ממלא תפקידים באחד הקיבוצים, ואז פתאום רואים שצריך מישהו 

שעובדים יפה מאוד, שלהם גם כן יש  מהמועצה. ויש, דרך אגב, בשקט, בלי שתשמע, יש גם מושבים

 מישהו, למשל עין הבשור, שלהם יש מישהו שדואג לכל זה.

עדיין אני חושבת שזו לא אחריות של התושבים לפקח על הקבלנים של המועצה. גם אין להם 

סמכויות. אותו פקח, תהיה לו גם סמכות, הוא יבוא ויראה שהעובדים לא טרחו להפוך את הפח, הוא 

 ...יכול לתת להם דו"ח. מה שתושב לא יכול לעשות, וגם אתה לא יכול לעשות, ואפילו מיקסבמקום 

 לא יכול לעשות. 

 

 כמה דו"חות בשבועיים האחרונים ניתנו לדבר הזה?    מר דודי אלון:

 

 רגע, רגע, רגע. זה לא, ליוסי אין סמכות לזה.   גב' בשמת גלין:

 

 מי זה יוסי?     דובר:

 

 עובד. יוסי אפללו,   ין:גב' בשמת גל

 

 עובד במחלקה.    מר גדי ירקוני:
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תקשיבי, בשמת, אין פעם, הם מגיעים בשבע בבוקר לאסוף את    מר דודי אלון:

הפחים, רבע לשבע אולי, אין פעם שאני לא מסתכל עליהם וקבוע, מוציאים את השקית, קבוע. אני 

ה, וכאילו... יכול להיות שיש נהלים, יכול להיות בודק כבר אולי חודשיים אני עוקב אחריהם בדבר הז

 שיש קבלן, יכול להיות שהכול, בפועל, בשטח, אני מציע לך להסתובב קצת יותר, 

 

 גם אני מסתובבת.   גב' בשמת גלין:

 

ושיראו אותך, ושאנחנו נראה אותך שמה. יכול להיות שזה ייתן קצת    מר דודי אלון:

 . יותר אפקט, בפועל זה לא קורה

 

 אוקיי. עכשיו, קודם כל אני מסתובבת, וגם העובדים,   גב' בשמת גלין:

 

 בחיים לא ראיתי אותך בשבע בבוקר.    מר דודי אלון:

 

 מצטערת שלא הגעתי בשבע בבוקר.   גב' בשמת גלין:

 

 אני אכין לך קפה.    מר דודי אלון:

 

דים מסתובבים, בשעות לא תודה. קודם כל, אני מסתובבת וגם העוב  גב' בשמת גלין:

אנחנו יודעים שכל מערך הפיקוח הזה, הוא בנוסף לכל הדברים  –גם מוקדמות וגם מאוחרות. שתיים 

הקבלן קיבל קנסות ויש על זה מריבות לא פשוטות. הוא קיבל קנסות במקומות  –האחרים. שלוש 

זו וזו במקום הזה והזה, הנה, עובד האגף ראה אותך ביום זה וזה, בשעה  –שבהם אני יכולתי להגיד 

 ולא הפכת את הפח. רק ככה אני יכולה להגיש קנסות, 

 

 רק בשבועיים האחרונים הוא קיבל, לא?    מר גדי ירקוני:
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 נכון.   גב' בשמת גלין:

 

 זהו.    מר גדי ירקוני:

 

 נכון, נכון,   גב' בשמת גלין:

 

 אם אני שואל,    מר דודי אלון:

 

אבל אני באמצע תשובה, דודי, אני רוצה לענות לך. באמצע רגע,   גב' בשמת גלין:

התשובה, אני אענה לך. וגם, והדרך הטובה לדעת האם הקבלן הפך או לא הפך את הפח, זה הצ'יפ. 

לא שאני חושבת שבזה יהיה כל זה, אבל הצ'יפ. והצ'יפים יכנסו בקיץ. אז בואו נחכה, נעבור, נקבל 

 את הקבלן החדש, 

 

 מקובל.    מר דודי אלון:

 

 נשים צ'יפים, ואז אנחנו נראה שהוא לא הפך את כל הפחים.   גב' בשמת גלין:

 

 ...קבלן חדש.    מר דודי אלון:

 

 כן.  גב' בשמת גלין:

 

 דודי, בשביל זה צריך את המוקד....   :אדוארד קוברסקימר 

 

 נכון, הנה המוקד.    מר גדי ירקוני:

 

 הוכחה גם לאיכות הסביבה. והוא יביא   :אדוארד קוברסקימר 
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 רגע, עדיין לא...    גב' דנה אדמון:

 

אפשר להבין מי זה העובד, את מי מגייסים? מה העלויות? מה    מר אמיר פלג:

 התקציבים? תראה, אני חייב להגיד משהו, אנחנו, היה דו"ח מבקר, 

 

זה משהו כמו  שאלו פה היום על כמה וכמה, ופה מקבלים עוד עובד,  גב' כבי שקולניק:

 אלף שקל,  100

 

 , למה מאה ומשהו? עם האוטו? יש גם אוטו.220   מר גדי ירקוני:

 

 סליחה, אפשר להגיד משהו גדי?    מר אמיר פלג:

 

 בוודאי.    מר גדי ירקוני:

 

היה דו"ח מבקר מאוד מאוד חריף. חלק לא הסכימו, חלק הסכימו,    מר אמיר פלג:

ועה, פה אחד קיבלה את דו"ח המבקר החריף הזה. נכנסנו לויכוח, בסוף המליאה, אם אני לא ט

תובעים, לא תובעים וכו', החליטו לא לתבוע, חי נתן את העצה שלו, קיבלו אותה. אבל אחרי כזה 

דו"ח חריף, באמת, הייתי מצפה שהדו"ח, עכשיו, אני חייב להגיד שאני, ובשמת יודעת, הרבה 

 היו הרבה דיווחים, היום הגיע מישע.  התעסקתי עכשיו עם האשפה הביתית.

הקבלן, עוד פעם, לא עושה את עבודתו. למרות שהוא יודע שעוקבים אחריו, ולמרות שהוא יודע 

קנסות, פשוט לא עושה את עבודתו. ואנחנו חוזרים בדיוק לדו"ח שמירב כתבה, ומה שהוא קיבל 

זו, בלי תקציבים, בלי כספים, בלי שאלי... חוזרים לדו"ח הזה. בסוף, אחרי הכול, לקבל מצגת כ

 ימים? לי זה נראה שאחרי כזה דו"ח חריף, להגיע אלינו בלי, 

 

מה זה בלי ימים? הדבר היחיד שחסר, שאני אמרתי שאני אגיד אותו    מר גדי ירקוני:
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לשנה, ₪ אלף  220בעל פה, זה העלות המשוערת של עובד כזה. העלות המשוערת של עובד כזה, היא 

 רכב שצריך לתת לו. כולל ה

 

 אוקיי, עובד שמתמקד במה?    מר אמיר פלג:

 

בפיקוח. של הפיקוח. במשרה הזאת של הפיקוח שאנחנו מדברים    מר גדי ירקוני:

 עליה. 

 

 אלף.  200זאת אומרת שהוא צריך להביא בקנסות גם    מר יובל בר:

 

ו לא נלך בכיוון הזה. לא אמרתי, חבר'ה, אנחנו לא שוטרים. אנחנ   מר גדי ירקוני:

עכשיו, אנחנו ברור שאני מסכים איתך, על חלק מהדברים הסכמנו בדו"ח, חלק לא, עזוב עכשיו, 

 בסוף הצבענו עליו כמו שהצבענו עליו, אין על זה...

עכשיו אנחנו באים ואומרים מה אנחנו צריכים, על מנת לתקן את הדו"ח. אני הייתי מצפה, אתם 

ה, שתשלח אותנו אל, אם הם חושבים שזו תוכנית נכונה, ושצריכים עוד שואלים אותי, מהמליא

תשמעו, הנהלה נכבדה, אנחנו רוצים את הפקח הזה, אם זה מה שאתם רוצים, אתם  –פקח, יגידו לנו 

אנחנו, אני לא ₪. אלף  220יכולים להגיד לנו גם לא. חושבים שצריכים את הפקח הזה, העלות שלו 

איך  –תלכו, תבואו במליאה הבאה תגידו לנו ₪. אלף  220מאיפה נביא מבקש מהמליאה לדאוג 

ואיזה אדם אתם הולכים להביא. לא איזה, לא איך קוראים לו, שאתם ₪, אלף  220-מצאתם את ה

 הולכים זה. 

אם זה מה שאתם רוצים, זה הסיכום של העבודה שבשמת עשתה. העלות והזה. עכשיו, אתם יכולים 

א דו"ח פיקוח כמו שאנחנו חושבים. תגידו לנו מה, נכין. אני חושב שדו"ח הפיקוח לבוא ולהגיד, זה ל

, כמו שאמרנו, בגלל שהצ'יפים, אנחנו מאוד בונים עליהם, ואני תמיד אזכיר הזה נותן תשובה חלקית

 חשב על הצ'יפים האלה, עשה עבודת גמר ב... 96-לכם, מלפני, ב

 

 הוא בא מהעתיד.    גב' דנה אדמון:
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כן, כן, כן. אז אני אומר עוד פעם, עזבו רגע את הבדיחה, זה מה    ר גדי ירקוני:מ

 שצריכים עכשיו שהמליאה תחליט. יש לכם נקודת הכרעה, תחליטו. 

 

 בשמת?    מר דודי אלון:

 

 כן?   גב' בשמת גלין:

 

 את חושבת ואומרת שצריך מפקח? פיקוח נוסף?    מר דודי אלון:

 

או, כשאנחנו מסתכלים על הדו"ח, עם כל האי הסכמות וכן תר  גב' בשמת גלין:

הסכמות וכל זה, אחד הדברים שעלה כחוט השני בכל מקום, שאין לנו מספיק אמצעים לפקח על 

עבודת הקבלנים. אני חושבת שעל זה כולם הסכימו, שכמה שאנחנו עושים, זה לא מספיק ואני 

ה על חשבון הדברים האחרים שאני עושה, וזה תקשיבו, אני יכולה לעשות יותר, אבל ז –אמרתי 

אומר שאת הדברים האחרים אני לא אעשה. ומזה נולד הרעיון שצרי לבוא מישהו שזה מה שהוא 

 עושה. 

 

 הדברים האחרים זה כמו רישוי עסקים, למשל?    מר דודי אלון:

 

שאגף זה כמו הדברה, אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה מאוד דברים   גב' בשמת גלין:

 תברואה ואיכות סביבה עושים, והם לא נמצאים כאן על שולחן העירייה. 

 

עם פיקוח , זבובים, יתושים, את הנושא של הדברהאפשר לשלב אי    מר דודי אלון:

 ביחד? 

 

 לא. המדביר לא הולך, הם שני מקצועות שונים,  גב' בשמת גלין:
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 הפקח הזה יהיה ער לאפשרויות...    גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו נעביר אותו,   גב' בשמת גלין:

 

 שיהיו קנסות שהם ראויים?    גב' נעמי סלע:

 

 כן. כן. התשובה היא כן.   גב' בשמת גלין:

 

אני רואה פה בעיה אחת, זה לא הפיקוח וזה לא ה... זה פשוט הקבלן.    גב' נעמי סלע:

 פשוט אין לנו הסכם שקובל אותו לתנאים מאוד ברורים. 

 

היה הסכם, הוא פשוט לא נאכף. ההסכם לא נאכף, השאלה אם    ר פלג:מר אמי

 עכשיו, 

 

 חבר'ה, בואו,   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד(  

 

חבר'ה, אתם מדברים פה על שני נושאים אחרים, אני לא רוצה    מר גדי ירקוני:

 להיכנס עכשיו, הפקחים, הקבלנים האלה, 

 

 הם עבריינים.    גב' נעמי סלע:

 

לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אבל הקבלנים האלה, לא פשוט לאכוף    מר גדי ירקוני:

אותם. כל קבלן שזה לא יהיה אם הוא הפך כל פח. עלינו מחויבות לעשות הכול, אבל להגיד על זה 

 שהקבלן לא טוב והקבלן השני יהיה טוב? בואו נהיה... 



 כולאזורית אשמועצה 
 19.5.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 128 
 

 

 אבל להחתים אותו שזה... לא טוב. אני לא אמרתי שהקבלן טוב או    גב' נעמי סלע:

 

 האם אתם מקבלים את ההצעה שלי?    מר גדי ירקוני:

 

 רגע, יש...   מר מורדי ביטון:

 

 מתי... של הצ'יפים, שאז,    מר משה טל:

 

כאשר יכנס הקבלן החדש. הוא קודם יכנס, ואחרי זה יעסיקו   גב' בשמת גלין:

 הצ'יפים. 

 

חנו צריכים להכניס עכשיו מפקח? בואו נחכה לקבלן אז למה אנ   גב' מזל ערוסי:

 את התקציב, מאין? מן הגורן או מן ה...?  החדש ולצ'יפים ואחר כך. חבר'ה, אנחנו מעבים ומעבים

 

 הפיקוח יהיה מתוך התקציב שנמצא היום,   מר מאיר יפרח:

 

 ומתוך אנשי המחלקה עצמם, אנשי המחלקה צריכים לעשות את   גב' מזל ערוסי:

העבודה הזאת. חבר'ה, לא כל דבר שמוסיפים, גם אנחנו ידענו לנהל, או יודעים לנהל. ולא כל דבר 

 שביקשו מאיתנו הוספנו כוח אדם, נו באמת. 

 

אני רוצה להגיד שאם, מה שהמליאה תחליט, אני רוצה להגיד    מר אמיר פלג:

 ם את זה מתחת לשטיח. שהאביב התחיל, והתחילה עוד פעם בעיית הזבובים. אי אפשר להעלי

 

 עוד מעט יהיה מוקד, יהיו שם אלף תלונות.   מר מאיר יפרח:
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 אוקיי.    מר אמיר פלג:

 

 ואז נראה כמה זמן זה לוקח לטפל בזבובים.   מר מאיר יפרח:

 

 נו?    מר אמיר פלג:

 

 יש עכשיו שני מנהלים שם, תחליטו מי מטפל בזבובים,    מר דודי אלון:

 

 דודי, עם כל הכבוד...    ני:מר גדי ירקו

 

 בואו נגמור את הסעיף הזה, מה מדברים עכשיו על זבובים? נו באמת.   מר חנניה אווקרט:

 

למה אני מדבר? כי זה אחד הדברים שהכי כואבים ומציקים לתושבי   מר מאיר יפרח:

 המועצה. מדברים פה על האגף לאיכות הסביבה וחשוב לדעת, 

 

 א, לא מדברים על האגף לאיכות הסביבה, מדברים על הפיקוח. ל  מר חנניה אווקרט:

 

 הזבובים גם עוברים פיקוח.   מר מאיר יפרח:

 

 לא, קודם כל גומרים את הסעיף הזה. מה יש לכם?   מר חנניה אווקרט:

 

 אני רוצה להעלות את הנושא.    מר אמיר פלג:

 

ושא הזה. אני אלך הביתה אתה יכול להעלות אחרי הישיבה את הנ  מר חנניה אווקרט:

 ותעלה נושא שהוא לא בסדר היום. ברצינות, נו. 
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 לא חושב שצריך להתבטא אחד לשני,    מר אמיר פלג:

 

 לא,   מר חנניה אווקרט:

 

לא צריך להתבטא, אני מעלה פשוט, מכיוון שמדברים על פקחים, ועל    מר אמיר פלג:

וח אדם, בשמת אומרת כן צריך, בסוף כולנו, ובסוף הוספת כוח אדם, מאיר אומר לא צריך להוסיף כ

ה... מניר יצחק ובעין הבשור, על אחת כמה וכמה, על היעדר איכות השבוע הזה קיבלתי דיווחים מ

חיים מוחלטת. ואני חושב שלקברניטים של המועצה, מתישהו, האסימון בהקשר הזה צריך לרדת. אי 

 יום שבת. אפשר ככה. אי אפשר לא לצאת החוצה מהבית ב

 

 אמיר, אי אפשר שלא מגיע אליי.   גב' בשמת גלין:

 

 אי אפשר לעשות יום הולדת ביום שבת, אי אפשר לצאת,    מר אמיר פלג:

 

 למה התלונות לא מגיעות אליי? שיגיעו אליי.   גב' בשמת גלין:

 

 מתוקף איזה תפקיד אתה מקבל את התלונות, אני לא מבין.   מר מולי ספקטור:

 

 מתוקף אזרח שאכפת לו ופונים אליו.    מיר פלג:מר א

 

  מעולה.  גב' בשמת גלין:

 

 אז תפנה אותם למועצה, למה אתה צריך לטפל בזה?   מר מולי ספקטור:

 

 תאמין לי שאני מפנה, אה כן?    מר אמיר פלג:
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 זה לא מתפקידך.   מר מולי ספקטור:

 

 אמת, בכל השנים האחרונות זה טופל, ב   מר אמיר פלג:

 

 זה לא מתפקידך.   מר מולי ספקטור:

 

 מה לא מתפקידי?    מר אמיר פלג:

 

 לטפל בתלונות של התושבים, תפנה אותם למחלקה וזה יטופל.   מר מולי ספקטור:

 

 כן?    מר אמיר פלג:

 

 כן.   מר מולי ספקטור:

 

 אוקיי. בוא נראה אם זה יטופל.    מר אמיר פלג:

 

 ה לי מקום בארץ שמצליחים למגר את הזבובים, תרא  גב' כבי שקולניק:

 

 אני לא מדבר על למגר, אני מדבר על רמה סבילה.    מר אמיר פלג:

 

 בסדר.   גב' כבי שקולניק:

 

 ואני לא חושב שלזלזל באחד הדברים הכי קשים של המועצה פה,    מר אמיר פלג:

 

 זה בכלל לא זלזול, המועצה,   גב' כבי שקולניק:
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 בארבע חמש שנים האחרונות,    פלג:מר אמיר 

 

 המועצה משקיעה בתחום הזה הרבה כסף.   גב' כבי שקולניק:

 

 אוקיי.    מר אמיר פלג:

 

והיא הוסיפה בשנים האחרונות, כל שנה, עוד חודש ועוד חודש. אף   גב' כבי שקולניק:

 אחד לא מזלזל. סובלים, אנחנו גם תושבי המועצה. 

 

 ני יודע. נו? א   מר אמיר פלג:

 

 חבר'ה, זה לא...    מר גדי ירקוני:

 

 פביאן רוצה להגיד משהו.   מר מורדי ביטון:

 

רק מילה, שאם אנחנו יודעים מה המצב של המחלקה, או מה חושב   מר סיגל פביאן:

ור על המחלקה, ואז אנחנו מבקשים ממנה להסיק מסקנות, ואז היא מסיקה, מסיקים מסקנות הציב

מביאים הצעה לשיפור, מביאים תוכנית עבודה, אני חושב שמקודם כל, המקום שלנו, כאלה ואחרות, 

זה לתמוך ולהגיד גם מילה טובה, שהיא הביא תוכנית ולברך שתצא לדרך, ושמקווים כולנו שהיא 

 תצליח גם. כי זה מאוד מאוד קשה. זהו. 

 

 חברים, אנחנו בעצם מתקדמים להחלטה,   מר מורדי ביטון:

 

 מה יש להחליט?   יפרח:מר מאיר 

 

אני מבקש אנחנו נביא לישיבה הבאה, איך אנחנו נותנים תשובה    מר גדי ירקוני:
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לתוכנית הזאת. לפיקוח. אנחנו נבדוק אם אנחנו מסוגלים להביא את זה ממשהו שיש, ואם לא, אנחנו 

 נביא הצעה, ואם נהיה צריכים, נהיה צריכים להביא הצעה של תוספת. 

 

 תקציב.   פרח:מר מאיר י

 

אנחנו מאוד לא רוצים להגדיל סתם תקציב. אמרתי לכם, זה הרבה    מר גדי ירקוני:

מאוד כסף, ומצד שני אנחנו כן ערים לתופעה הזאת. ואני אומר עוד פעם, אני יודע, אמיר, אני לא 

רק. לא רוצה להיכנס לנושא הזבובים, אני אומר לך, אנחנו ערים לזה. נושא הזבובים זה לא כסף 

 ניכנס עכשיו לזבובים, זה לא רק כסף. 

 

 זה גם אכיפה שאתם לא עושים.    גב' מזל ערוסי:

 

אבל ביכולות המוגבלות שיש לנו. לא בגלל כוח אדם,  אנחנו עושים,    מר גדי ירקוני:

 בגלל שהחוקים... רק השבוע... 

 

 אישור נציג ציבור לוועדת איכות הסביבה. 12

 

חברים, הסעיף הבא גם קשור לוועדה לאיכות הסביבה, זה בעצם   מר מורדי ביטון:

אישור של נציג הציבור לוועדה. בעצם הוצאנו קול קורא לפני כמעט כבר חודש, הגיש לנו מועמד 

אחד, עדי חמאווי ממושב שדה ניצן, הוא היה בעבר מנירים. אז אני מבקש להביא אותו להצבעה 

 ולאשר אותו כנציג הציבור בוועדה. 

 

 משדה ניצן.    מר גדי ירקוני:

 

 משדה ניצן, כן.   מר מורדי ביטון:
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 הוא נשוי לדובדבן.    מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 מי בעד? תודה. מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  מר מורדי ביטון:

 

וועדה לאיכות : הוחלט פה אחד לאשר מינוי עדי חמאווי ממושב שדה ניצן לנציג הציבור בהחלטה

 הסביבה 

  

 בקשה להוספת סעיף לסדר היום.

  

אני מבקש להוסיף סעיף, זה סעיף שהתבשל לנו היום, תוך כדי מהלך   מר מורדי ביטון:

היום. חברים, הקשבה, סעיף קצר. בעצם אנחנו רוצים להוסיף סעיף שהסתדר היום, בעקבות מכרז 

להוספת סעיף התקשרות עם קבלן א.ב. שלמות  שהיה לנו בשבוע שעבר, שלא צלח. זה בעצם בקשה

הבניה בע"מ, להפעלת בריכת השחייה בצוחר. אנחנו יצאנו למכרז. קודם כל נצביע על הוספת הסעיף. 

 מי בעד? תודה. מי נגד? אושר פה אחד.

 

 : הוחלט פה אחד לאשר הוספת סעיף לסדר היום. החלטה

 

 להפעלת בריכת השחייה בצוחר אישור התקשרות עם קבלן א.ב. שלמות הבניה בע"מ

 

אנחנו יצאנו למכרז להפעלת הבריכה, היו שני מפעילים שבאו והיו   מר מורדי ביטון:

בסיור הקבלנים, ראו, הלכו הביתה, לא הגישו מכרז ובעצם נשארנו בלי מכרז. אז פנינו לאחד 

שבי ויהושע, הקבלנים שהיה שם, שהתרשמנו, פחות או יותר, ממה שהחבר'ה שהיו שם המליצו, 
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מפעיל, וגם נפגשנו איתו יומיים אחרי, הבנו שהוא הפעיל, הוא בונה בריכות, הוא שעושה רושם שהוא 

 שיפץ את הבריכה בצאלים, הוא הפעיל בריכות בעבר. 

 

 הוא הפעיל בחבל שלום.   מר מאיר יפרח:

 

 בניה. הפעיל בחבל שלום, אני חושב ש... זה נקרא א.ב. שלמות ה  מר מורדי ביטון:

 

 זה שעשה בשנה הראשונה?    מר גדי ירקוני:

 

 בשנה הראשונה.   מר מאיר יפרח:

 

הוא לא הגיש למכרז, אנחנו מאשרים אותו פה. אנחנו הגענו איתו   מר מורדי ביטון:

₪  1000למשא ומתן, עם ההסכם בדיוק כמו שפרסמנו אותו, הוא חתם עליו והוא אישר אותו עם 

 בריכה. לחודש, עבור הפעלת ה

 כמובן שאנחנו לא חתמנו על ההסכם עד שלא נקבל את אישור המליאה. 

 

 מה, מה? תסביר עוד פעם את הפרטים?    מר אמיר פלג:

 

 ₪?  1000   מר דודי אלון:

 

₪  1000לחודש הוא משלם לנו, כדי להפעיל את הבריכה, ₪  1000כן,   מר מורדי ביטון:

 לחודש, שלושה חודשים, יוני, יולי, 

 

 . 250קודם שילמו   מר מאיר יפרח:

 

 כן.   מר מורדי ביטון:
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 לא הבנתי.    גב' דנה אדמון:

 

 הוא משלם למועצה כדי להפעיל את הבריכה.     דוברת:

 

הוא מקבל את הבריכה פעילה ותקינה, הוא מקבל אותה עם ציוד   מר מורדי ביטון:

 ועצה לא, שיש שם, שנשאר בה והוא משלם. הוא מוכר מנויים. המ

 

 הוא יעשה מנויים, השאלה איך הוא יעשה, איך הוא יפעיל.    גב' מזל ערוסי:

 

 לבריכה הזאת יש את כל הביטוחים? יש את כל האישורים?    גב' נעמי סלע:

 

 כמובן.   מר מורדי ביטון:

 

 לא קשור.    מר גדי ירקוני:

 

 יש לו...    גב' נעמי סלע:

 

 כבר עם בשמת לגבי רישוי עסקים, הכול, כל,  הוא נפגש  מר מורדי ביטון:

 

 הכול מסודר, יאללה, מי בעד?   מר מאיר יפרח:

 

בגלל זה אני אומר, שנייה, כשהוא חתם על מסמכי המכרז, יש שם את   מר מורדי ביטון:

כל הרשימה הסטטוטורית שצריך להפעיל בריכה. מרישיון של מציל, עד לרישוי עסק האחרון. אז 

שים, בעצם, את המליאה, אני אקריא את ההחלטה. מכיוון שפורסם מכרז פומבי להפעלת אנחנו מבק

הבריכה ומכיוון שלמכרז לא הוגשה אף הצעה, אנחנו מבקשים מהמליאה לאשר לנו את ההתקשרות 
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עם המפעיל א.ב. שלמות הבניה בע"מ, להסכם הפעלת הבריכה לתקופה של שלוש שנים, כמו 

וון שאנחנו, המליאה, משתכנעת שבעצם עריכת מכרז נוסף לא תביא לנו שההסכם מחייב, וזאת מכי

תועלת. כי גם לא יהיה לנו זמן, וגם יכול להיות שגם כן, עוד הפעם לא יגישו. מי בעד לאשר את 

 ההתקשרות? תודה, ופטור ממכרז? אושר, נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 

 

 מכרזים, אז מי הסתכל על המכרז? מורדי, אם זה לא עלה בוועדת    גב' דנה אדמון:

 

 זה מה שפרסמנו. זה המכרז שפרסמנו.  מר מורדי ביטון:

   

בריכת  ת: הוחלט פה אחד לאשר את ההתקשות עם קבלן א.ב. שלמות הבניה בע"מ להפעלהחלטה

  .השחייה בצוחר

 

 

 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ןמורדי ביטו

 המועצהמזכיר 
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 ריכוז החלטות
 

 
 פרוטוקול מליאה. אישור. 2

 

  7.4.2019: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול המליאה מיום החלטה

 

 232רת הצמתים על כביש דהס. 5

 

לדיון נוסף לבחינת  232: הוחלט פה אחד לאשר את הבאת נושא הסדרת הצמתים על כביש החלטה

 ההתקדמות בעוד חצי שנה 

 

 הסדרת צומת אבשלום.. 7

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הסדרת צומת אבשלום על ידי פניה של מהנדס המועצה לנת"י. החלטה

 

 פתיחת מחלקת שירות לתושב והפעלת מוקד עירוני.. 8

 

 .שירות לתושב והפעלת מוקד עירוניהפתיחת מחלקת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 

 משכר בכירים. 90%י של אישור מינוי מנכ"ל בחוזה איש. 9

  

 משכר בכירים  90%: הוחלט פה אחד לאשר את מינוי ניר ים למנכ"ל בחוזה אישי של החלטה

 

 אישור נציג ציבור לוועדת איכות הסביבה. 12
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: הוחלט פה אחד לאשר מינוי עדי חמאווי ממושב שדה ניצן לנציג הציבור בוועדה לאיכות החלטה

 הסביבה 

 

 לסדר היום.בקשה להוספת סעיף 

  

 : הוחלט פה אחד לאשר הוספת סעיף לסדר היום. החלטה

 

 אישור התקשרות עם קבלן א.ב. שלמות הבניה בע"מ להפעלת בריכת השחייה בצוחר

 

בריכת  ת: הוחלט פה אחד לאשר את ההתקשות עם קבלן א.ב. שלמות הבניה בע"מ להפעלהחלטה

 השחייה בצוחר 

 

 


