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, הישיבה הזאת עמוסה, 2021לשנת    2לישיבה מספר    ברוכים הבאים   מר ניר ים:

ואנחנו נשתדל להיות ענייניים וקצרים מצד אחד, אבל מובנים מצד שני, ושימו לב שבשבוע הבא ביום  

 ה שנקרא, בהנאה לכולם.ראשון, יש לנו עוד ישיבה, עם עוד מספר נושאים כבדים, אז מ

פה    18:30-ב נגבש  ואנחנו  הסבר,  איזשהו  לנו  ייתן  המקומיים,  הוועדים  של  הסיפור  עם  חי,  יתחיל 

, 19:15-החלטה איך המליאה מתייחסת לנושא אישור התקציבים והאצלות הסמכויות, ואחר כך, ב

יתנו בבדיקת ההיתכנות  יש לנו תוכנית מנחת גבולות, שיופיעו גם אנשים חיצוניים שעוסקים יחד א

 של המיזם, ונותנים לנו עזרה מקצועית.

 זהו, זה לגבי הסעיפים המרכזיים, כל השאר דברים די שגרתיים. בואו נתחיל, נתחיל מהמידע של גדי.  

 

 מידע. 1

 

א'     מר גדי ירקוני:  כמו   –טוב,  אז  הספר.  בתי  ועם  הקורונה  עם  באמת  אתחיל  אני 

גם בתקשורת,   די בלגאן עם כל האישור של בתי הספר לחזרה, מצד אחד מאוד  שאתם שומעים  יש 

שלא   זה  על  כמונו,  ירוקים  במקומות  מובנת  הבלתי  ההגבלה  שני,  מצד  שלהם,  החזרה  על  שמחים 

להם   מותר  קבוצות  בכמה  אותם  שמגבילים  בגלל  תלמידים,  עם  מספיק  להיפגש  למורים  נותנים 

יכולים להביא הנה תלמידים לבתי הספר, לצערי הרב.    להיפגש, מגביל אותנו מאוד, מהכמות שאנחנו 

אני גם דיברתי עם שר החינוך, שהוא בעמדתנו, אז זה לא חוכמה, אבל מי שעוצר את זה, זה משרד 

 הבריאות יותר.  
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גם   מכתבים,  הוצאנו  המועצות,  אנחנו,  עשו.  הגדולות  הערים  מה  עשו,  היום  מה  שומעים  גם  אתם 

ואני מקווה שיאשרו לנו קצת לרווח ולאשר. לא שהקורונה מאחורנו, ולא  מנהלי החינוך וגם אנחנו,  

לראות, אחרי שהרבה  שאנחנו מזלזלים בקורונה, אלא להיפך, אנחנו מאוד מקפידים, אבל צריכים 

מאיתנו מחוסנים, לא הילדים אומנם, אבל המורים, ואני צריך פה להגיד מילה טובה, באשכול עוד  

על הקשקש, שמחוסנים פעם ראשונה, אני חושב    8000-י עברנו היום את האנשים, אול   8000מעט יש  

שהפעם הראשונה זה מה שקריטי, מי שבא בפעם הראשונה, בא גם בפעם השנייה, אז אני חושב שזה 

 יפה מאוד, באחוזים מאוד גבוהים, וגם במורים באחוזים מאוד גבוהים במתחסנים.

ב שגם  להגיד  חייב  לא  -י"א-אני  אני  הרבה  י"ב,  שומע  אני  אבל  זה,  על  עובדים  האחוזים,  את  יודע 

שני,  מצד  הזאת.  מהבחינה  טוב  במצב  אנחנו  שבאשכול  חושב  באמת  אני  הכול,  סך  אז  שהתחסנו, 

לי   ומי שיוצא  נכון,  גורפות שלי לבד, אני חושב שזה לא  נגד לעשות החלטות  יכולים, אני  אנחנו לא 

לידיים, אפילו    לדבר איתו, אני מציג את עמדתי, שכל אחד  יכול להחליט מתי הוא לוקח את החוק 

שזה נראה לנו נורמאלי לגמרי, אבל אני חושב שזה לא נכון. לא מבחינת הסכנה, ומבחינת זה שאני 

לא מפחד לקחת אחריות, אלא מבחינה להיפך, שאני חושב שמדינה צריכה להיות מנוהלת, גם כשאני  

כל ראשי הרשויות יחליטו משהו, אז  מסוימת. אבל אם  מסכים עם המדיניות שלה, מנוהלת בצורה  

זה כבר לא אנרכיה, זה כבר באיזו הפגנתיות מסודרת, נגיד את זה ככה, וזה יהיה, אני ארגיש הרבה  

 יותר נוח לעשות את זה יחד איתם.

אני חייב להגיד שעברתי בבתי הספר היסודיים השבוע, ובשבוע שעבר, ראיתי ילדים שמחים, מורים 

ואנחנו  שמח ונהנים שם.  לבתי הספר,  ננסה    -ים, שמאוד שמחים לחזור  והמנהלות  המורים, הצוות 

 לתת את המקסימום כמה שאפשר.

אנחנו גם הקמנו צוות מיוחד בראשותו של אבי, מיכל וליאורה, והמנהלות יגיעו יותר מאוחר לצוות  

הילדים במצב הנוכחי. אנחנו הפערים שנוצרים ומצב  הזה, אחרי עבודה שדודי עשה, מטעמנו, לגבי  

עצמם.   והילדים  הנוער  של  ההתנהגות  של  בנושא  פערים  יש  הלימודי,  בנושא  פערים  לנו  יש  יצרנו, 

די מהירות, איך אנחנו  והצוות הזה לנו תוכניות  יהיה צריך לתת  את העזרה, את התמיכה,    נותנים , 

שהם שני דברים    הלימודיים,  לילדים, על מנת שכמה שאפשר לסגור את הפערים, גם החברתיים וגם 
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שמתחברים ביחד, כולל זה שאני יכול להגיד שאתמול התחלנו את החוגים בזהירות, בלי הסעות, אבל 

 התחלנו את החוגים. 

עכשיו,  חוגים  פה  ראיתם  ממשיכים,  שפה  ראיתם  אבל    אתם  שמותר,  ומה  הכללים  לפי  פעם,  עוד 

העיקרי והגדול שאנחנו מתעסקים איתו כל ,  מנסים לחזור באמת לשגרה, כמה שאפשר, והדבר הזה

יש  מחזירים את הילדים שלנו לשגרת חיים כמה שיותר גדולה.  הזמן, איך אנחנו יחד עם הקורונה,  

 לנו אתגר אדיר, אני עוד לא יודע מה המדינה תחליט על פורים הקרוב, ביום חמישי, 

 

 סגר.     דובר:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 סגר לילי.   לפחות    דוברת:

 

 עוצר לילי כנראה.      דובר:

 

זהו,     מר גדי ירקוני:  אבל  אתם  כנראה,  לדעת.  אפשר  אי  מחליטים,  לא  שהם  עד 

יודעים, הם יחליטו אולי יום אחרי פורים, אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה שיקבלו יום לפני פורים.  

מקווה   על אני  להשתלט  לנו  יעזור  שזה  מפני  לילי,  סגר  ללכת    שיקבלו  רוצה  מאוד  שמאוד  הנוער 

יודעים   כמה זה יכול להיות מסוכן, אז אנחנו עובדים גם בשיתוף ולחגוג, ולשתות, ומצד שני אנחנו 

ה כנראה תעזור בנושא הזה, אז אני מקווה שנצליח פעולה איתם, גם עם גזר, גם עם מקל, גם המדינ

 לשמור על הדברים האלה. 

בב, באמת, ביישובים, לא עם הנהגות היישובים, דווקא עם כל פעם  בנוסף לזה, אנחנו עושים עכשיו ס

אנשים מהיישוב עצמו, לשמוע אצלם מה הם חושבים, עם הקורונה, איך הם חיים בצל    8-10איזה  

הקורונה, מה הדברים שצריכים לעשות, ואני חושב שהמפגשים האלה מכניסים לנו המון המון שכל.  
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 זה בנושא הזה. 

ממשלתיים שפה, משרדים  חושב  אני  אבל  עכשיו,  עובדים  בקושי  שהם  לעצמכם  מתארים  אתם   ,

באמת, טוב שהכנו את עצמנו מבעוד מועד, אז זה לא כל כך כל דבר מפריע לנו בשוטף קצת לקדם,  

מהזה שעוצרים אותנו, אנחנו  אבל מה שהיום כבר אנחנו הצלחנו, הרבה דברים שהיו בתהליך ויצאו  

  דודי אתה רוצה להוסיף משהו? מקדמים אותם בהמשך. זהו,

 

מנהל     מר דודי אלון: של  אומרת,  זאת  המכרז,  נסגר  היום  קצרים,  דברים  שני 

שנוכל   חשוב  ומאוד  שמתקדם  משהו  וגם  חיים,  קורות  אנשים  הגישו  מגייסים.  שאנחנו  החקלאות, 

גם מתחבר למה שגדי אמר, המפגשים עם הלקדם את הדברים האלה.   אני  היישובים,  הורים,  לגבי 

דברים   הרבה  עוד  יש  וכרגע  שכל,  הרבה  נותן  זה  מהשטח,  הצרכים  את  באמת  לשמוע  כדי  ממש, 

 מסביב, אבל נמשיך לעיקר. 

 

 כמה מועמדים הגישו?      דובר:

 

 , אני חושב.  13   מר דודי אלון:

 

 כמה?     דובר:

 

  , נדמה לי.13   מר דודי אלון:

 

משהו   גב' מזל ערוסי: לומר  רוצה  של  אני  הנושא  על  תדבר  עוד  שאתה  משערת  אני   ,

המצב החזרה שאתה דיברת, החזרה ללימודים. לפני כחודש ימים היינו בפגישה אצל אבי, ודיברנו על  

בדקה   זה  ותמיד  בזמן החופשות.  למידה שהיא  או לשום  קייטנה,  לא מתכוננת לשום  שבו המערכת 

ההורים   ומעהאחרונה,  טענות  יש  הזמן  וכל  יודעים,  קיבלת לא  בטח  אתה  אבל  יודעת,  לא  אני  נות, 
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מכתב, או מכתבים בזמן האחרון, שמבקשים בכל לשון של בקשה, שלקראת פסח, בה תהיה תוכנית 

בית הספר של  ג', שזה  -היום, פסח זה עוד חודש, וגם היום צריך להכין תוכנית למידה לילדי כיתות א 

זה שוב יוכן בדקה התשעים, וזה תמיד יתחיל יום  החופשות, ולילדי הגנים. ואם זה לא יוכן היום, אז  

 יומיים אחרי. –

לפניך,   בבקשה  זה  את  תרשום  תטפל,  שאתה  ומבקשת  מראש,  זה  את  הפעם  אליך  מפנה  אני  אז 

 ותבקש את אותה בקשה גם ממנהל האגף, מן הממונים על האחראים על החינוך. 

 

חושב   מר גדי ירקוני:  א'   אני  שונים.  דברים  שני  ו  –  שאמרת  הקייטנות,  זו  -זה  ב' 

לתת   רוצים  שאנחנו  הלימודית  לפעמים  התמיכה  הם  הקורונה.  אז  בגלל  לא,  ולפעמים  מתחברים 

   היום, באמת קיבלתי היום מכתב אחד, אנחנו,

 

 לא, זה בשם הרבה הורים.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא אמרתי, אמרתי מכתב אחד.    מר גדי ירקוני: 

 

  אוקיי.   גב' מזל ערוסי:

 

מטפלים בנושא הקייטנות, גם בזה שטוענים שאנחנו מודיעים   ואנחנו   מר גדי ירקוני: 

  מאוחר מדי, אנחנו ננסה להודיע, ונעבוד על זה שזה יהיה יותר מוקדם, א'. דבר שני, גם על משך ה... 

מצליחיםננסה שאנחנו  לראות  מקודם,    ,  ואמרתי  ארוכים.  שיותר  כמה  התמיכות  לעשות  שלגבי 

את    דיות, כבר עכשיו קם צוות שזה חלק מהטיפול, חוץ מזה שבתי הספר ואבי כבר מפתחיםהלימו

התמיכות הלימודיות ואת העזרות הלימודיות שצריך לתקופה הזאת. זה גם עלה בפגישות שאני ואבי  

עשינו, וגם זה, ואנחנו נראה יחד עם המנהלות באמת, מה אנחנו עושים, ועד כמה מחזקים, ועד כמה  

מ בנושא  כבידים  לא  עזרה  ותהיה  הם מכינים,  האלה  כל הדברים  ואת  האלה,  בנושאים  הילדים  על 
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 הזה. 

 

גם    גב' מזל ערוסי: שהמנהלות  מפני  מאורגנות,  יותר  הן  הספר  בית  של  קייטנות 

 לזה הכוונה שלי. מטפלות בעניין. הבעיה המרכזית היא הנושא של הגיל הרך, הגנים. אז 

 

 י? אב   מר גדי ירקוני: 

 

מכיוון שיש    אני רק רוצה להוסיף, קודם כל בפסח יהיו ארבעה ימים,   מר אבי יאנוס: 

. אנחנו אבל תלויים במתווה שאסור להוציא משרד החינוך  23.3-את יום הבחירות ביום השלישי, ה

אותם  הבריאות,  ומשרד   מוציאים  לא  הלצערי  הדקה  אנחנו  89-עד  הזה.  למתווה  כפופים  ואנחנו   ,

הרך  נודיע הגיל  גם  א',  כשיהיו,  וכיתות  הילדים,  ג'-גני  שיהיה,  יודע  אני  השולחן, -ב',  על  עדיין  ד' 

נוציא אותו ושם  בויכוח בין משרד החינוך למשרד האוצר על התקציב, וברגע שיהיה מתווה, אנחנו 

   יהיו כל הפרטים גם כן.

 

 אבי, איזה מתווה אנחנו לא מכירים?     דוברת:

 

ג'   מר אבי יאנוס:  כיתה  האם  למשל,  קפסולות,  -המתווה,  כך  אחר  בזה?  נכללת  ד' 

כי חייבו אותנו ד',  -משרד הבריאות מכתיב את הקפסולות, לא הצלחנו לעשות בחנוכה את כיתות א'

לנו   אפשר  שלא  חמישה,  גג  ארבעה,  של  ממוצע  כיתה  בכל  והיה,  האורגניות.  הכיתות  על  לשמור 

ות האזוריות, ואם יאשרו לנו שכבתי, אז אנחנו יכולים לעשות מועצלעשות, לא רק לנו, אגב, לכל ה

 את זה בקלות. זה בדיוק המתווה שאנחנו כפופים אליו. אז אמרנו, אנחנו נעשה, בהתאם למתווה.  

 

   אוקיי. תודה.   מר ניר ים:
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 חילופין במליאה . 2

 

מצטרף קיסין, יושב שם בסוף,  אנחנו מתחילים את סדר היום, עופר     מר ניר ים:

  אלינו כחבר מליאה מטעם כרם שלום, מחליף את סטלה גולני.

 

 ברוך הבא.    גב' דנה אדמון: 

 

 ברוך הבא, תהנה גם אתה.    מר ניר ים:

 

 סדרי הדיון בישיבות המליאה. 3

 

בחוברת,  9רגע לעמוד סדרי הדיון בישיבות המליאה, אני מפנה אתכם    מר ניר ים:

רונה התייחסה לסגנון, לאופן שבו מתנהלות ישיבות המליאה, כנראה  הנהלת המועצה, בישיבה האח

מעט לא  עוד  שיתנהלו   שיש  נכון  איך  על  עצמנו,  לבין  בינינו  להסכים,  שנקרא,  מה  שצריך,  דברים 

אבל כצעד ראשון, וכמשהו שקצת מסדר את העניינים, ההנהלה מציעה להתייחס   בישיבות המליאה.  

הראשון הנושא  נושאים,  בהם.   לשלושה  ולעמוד  לסעיפים,  מראש  ידועים  זמנים  לוחות  לקבוע  הוא 

מליאה   לחבר  דעתו,  2.5להקצות  את  לו,  שיש  מה  את  להגיד  זכות    דקות  לאפשר  אבל  נושא.  כל  על 

ענייניים, שגם מגיעים בסופו  דעתה של ההנהלה, איך ליצור מצב של דיונים  דיבור אחת בכל נושא. זו  

 כן, דנה? של דבר, להחלטות.

 

תודה על ההתייחסות לסדרי הדיון, אני חושבת שזה דיון שהוא חשוב    גב' דנה אדמון: 

הם   האלה,  הסעיפים  ושלושת  רשום,  הכול  כי  לחוק,  פשוט  שנצמד  שכדאי  חושבת  אני  אבל  מאוד, 

ולקרוא הכול, אבל   לפנות לספר  אני אתן ממש בקצרה, אפשר  ממש רחוקים מההנחיות הרשומות. 

הד רשות  את  מסמיך בגדול,  שהוא  מישהו  או  הרשות,  ראש  שזה  הישיבה,  ממנהל  לבקש  צריך  יבור 
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 מהמליאה. 

 

 חבר מועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

לכל דובר אמורות להיות עשר דקות, למעט יושב   שהוא חבר מליאה.   גב' דנה אדמון: 

בר, ואז  ראש הישיבה, או ראש ועדה בדיווח מהוועדה שלו. יש אפשרות להשאיל זמן מחבר שלא מד

שמישהו   פה,  שאני  בשנתיים  קרה  או  יקרה,  חושבת שזה  לא  דקות.  עשרים  במשך  לדבר  יכולה  אני 

 דיבר עשר או עשרים דקות רצופות, אבל זה מה שכתוב בחוק. 

אחרונות של  דקות    15בדיונים על אישור חוזים, ישיבות מיוחדות, יש תוספת של חמש דקות לדובר,  

נאומי חברי זה  וטענות ששמעתי  ישיבת מליאה  ניהול המועצה,  בעניינים שוטפים של  לחבר  ם, דקה 

להיות   אמורה  הישיבה  שגרת  האוזן,  את  לסבר  רק  אז  בזמן,  דברים  מספיקים  שלא  זה  על  שעלו, 

אם   אותה,  לסיים  מהחברים  שליש  שני  של  הסכמה  יש  כן  אם  אלא  שלוש שעות,  מינימום  מוגדרת, 

ארב מקסימום  או  הסעיפים  כל  את  אם  סיימנו  להאריך,  אפשר  זה  את  וגם  שעות,  מהחברים   3/4ע 

 מסכימים.

מדויקת,   מאוד  מפורטת,  מאוד  בצורה  רשום  הכול  אחרי,  ליום  מעבירים  הסתיימה,  שלא  ישיבה 

 דקות, מראה לי ממש לא רציני.   2.5בחוק. אין שום סיבה להמציא דברים שהם זכות דיבור אחת של 

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

 אז אני אשמח אם אנחנו נשאר עם ההנחיות.     : גב' דנה אדמון

 

ההנהלה.     מר ניר ים: של  מהכיוון  נראה  זה  איך  העניין,  את  אסביר  אני  אין  אז 

משמעית. הכוונה היא לעשות את זה, מה שנקרא,  שום כוונה לסתור את הנחיות החוק, אוקיי? חד  

 בינינו לבין עצמנו, אם אכן יש היגיון בסדר הזה.  
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אי מעכשיו,  יותר  שידבר  מליאה  חבר  מהאולם  להוציא  או  המיקרופון,  את  לסגור  כוונה  שום   2.5-ן 

אבל   יקרה,  לא  זה  יותר דקות,  הדברים  את  לעשות  לצמצם,  לצמצם.  הכוונה,  וזו  היא,  הכוונה 

 מדויקים, יותר ענייניים, יותר מתומצתים, פחות גוזלי זמן. 

החוק, ואם חבר מליאה ירצה לדבר עשר דקות, הוא    אז לא נעבור על החוק, חס וחלילה. לא נעבור על 

 ידבר עשר דקות. אבל הוא, 

 

הדין,     מר גדי ירקוני:  לעורך  ואולי  אליך,  שאלה  לי  יש  שאלה  אבל  לי  יש  צודק,  ניר 

מפני שאני לא מכיר אם מותר לנו, אבל הכוונה היא, אם    אליו, ואולי לחי שיהיה פה עוד כמה דקות,

אני   אפשרות,  לנו  שהמליאה  יש  רוצה  הייתי  כן  אני  אחרת,  החלטה  לקבל  לנו  מותר  אם  הייתי,  כן 

תקבל החלטה אחרת, ואני לא יודע אם יש לנו את הסמכות. אבל אם יש לנו את הסמכות, אני חושב  

אם  שהדיונים יהיו הרבה יותר נכונים, אם הם יהיו מצומצמים בדיבור ומוגבלים. אבל אני לא יודע  

 לקבל החלטות מחמירות על ההחלטות האלה.  יש לנו את האפשרות 

 

לא    מר אריק דניאל:  זה בסך  דקות.    3,  2.5אני חושב שההצעה של ההנהלה במקומה, 

הכול, אני מקבל את הדברים של ניר, זה לא סותר את החוק, זו איזושהי הסכמה בינינו, איך צריך  

אחרי ישיבה, מאוד קשה. מאוד קשה,  להיראות הדיון. אני חייב להודות, כמוכם אני יושב פה, ישיבה  

מיני  כל  אלא  העניין,  בלב  לא  שהם  דברים  זה  לפעמים  סוף,  בלי  התפרצויות  מתארכים,  הנושאים 

דברים מסביב. אני חושב שלעצמנו זה יותר, אנחנו קובעים את הדברים האלה, פחות ההנהלה. זה לא  

 אנחנו רוצים לעבוד בהם.ניר אומר לנו, אנחנו צריכים בינינו להחליט שאלה התנאים ש

אני בהחלט או   אז  לאיזו תקנה  זה  לא חושב שצריך ממש להפוך את  אני  גדי,  מקבל את ההמלצה, 

  חוק, רוח הדברים, אני חושב, מובנת... ניתן לזה צ'אנס, נראה איך זה ילך, זהו. 

 

כתובה      מר אמיר פלג: הדברים  את  רוח  להמציא  צריך  לא  הפנים,  משרד  של  ב... 

 ל. הגלג
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אם    מר אריק דניאל:  עכשיו,  החוק  את  עזוב  ישיבה,  אחרי  ישיבה  יושבים  אנחנו  אבל 

 נציגים של יישובים,    34ניתן לכל אחד עשר דקות לדבר בכל נושא, אנחנו 

 

 אבל מעולם לא דיברו,      מר אמיר פלג:

 

לנו    מר אריק דניאל:  ייקח  זמן  כמה  תראה  בממוצע,  וחצי  דקה  אפילו  אחד  לכל  תן 

 סעיף. 

 

 אבל זו המהות של המליאה.     מר אמיר פלג:

 

 זו הייתה דעתי.    מר אריק דניאל: 

 

ניתן ליובל חברים,     מר ניר ים: אני מציע, תנו רגע, אני מציע דבר כזה, קודם כל 

לא לסגור את הדיון הזה. לחזור ולבדוק את הנושא הזה, אני  לדבר, אחר כך אני מציע, לאור ההערות,

ונגיע למצב שמשהו באמת  חושב שה והיה  בינה לבין עצמה, שיבוא  יכולה לקבל החלטות  כן  מליאה 

למקומות   נגיע  לא  פשוט  אנחנו  אבל  במבחן,  נעמוד  לא  שאנחנו  כמובן  אז  החוק,  גבולות  את  עובר 

 האלה, חד משמעית. זאת אומרת, כמו שאמרתי מראש, בבקשה, יובל.  

 

 ת הפכו להיות קשות מנשוא. אני מצטרף לדעה שהישיבו   מר יובל בר:

 

 סיוט.     דוברת:

 

הר   מר יובל בר: רב,  זמן  נערכות  לפעמים  הן  שהן  לשאילתות  פלוס,  עשה  זמן,  בה 
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נכון שאפשר, על פי חוק, אפשר ללכת עם החוק עד הסוף,  חוזרות על עצמן, על דברים לא מהותיים.  

הי אין  לפעמים,  לחוק,  היגיון.  ושום  לזה שום משמעות  הגיוניים. אין  להיות  צריכים  אז אנחנו  גיון. 

ואם הולכים על קוצו של יוד, על כל פיפס בפרוטוקול, אין לזה שום משמעות. אין לזה שום משמעות,  

 נגד, שום דבר. אין לזה כלום.   3הצביעו בעד,  17כי אף אחד גם לא קורא תמלילים, ולא מסתכל אם 

 

 אפשר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רוויטל.    ים:מר ניר 

 

 שומעים? גדי אמר בפתח הישיבה,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

גדי אמר בפתח הישיבה, שאנחנו נצמדים לחוק גם כשהוא לא מוצא   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 חן בעינינו, 

 

 מה אנחנו? סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בהקשר של מערכת החינוך. דיברת,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הבנתי, הבנתי.     מר גדי ירקוני: 

 

נצמדים לחוק, גם כשהוא לא מוצא חן בעינינו, גם כשאנחנו שאנחנו   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

לא מסכימים איתו. יש לוועדה תפקיד ברור, למליאה, סליחה, יש לחברי המליאה תפקיד ברור. מי  
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לו, אפשר לעשות פ רלמנטים בשישי בבוקר, במליאה ברור מאוד מה צריך לעשות.  שזה לא מתאים 

   עובדים נכון.

אני   שצריך,  כמו  מתנהלות  היו  עצמן  הישיבות  אם  ומתארכות,  מתמסמסות  שהישיבות  זה  לגבי 

צריך   היה  לא  עניינית,  ברורה,  בצורה  נענות  היו  השאילתות  אם  מתקצרים.  היו  שהדיונים  מאמינה 

למרות חומר,  אם  בהן.  יותר    לחפור  הרבה  בצורה  מוצג  לאחרונה,  שהחומר,  להגיד  חייבת  שאני 

מפורטת, ומאוד מאוד עניינית, שזה מצוין, ואני מרגישה שזה מצמצם את הצורך שלנו גם בלשאול על  

עצמו,   ולהיות  החומר  לקצר  חברית  בצורה  לבקש  הדברים,  רוח  אפשר,  שוב,  הזה,  במקרה  אז 

 יניי זה לא במקום.ממוקדים, אבל לקבוע נהלים חדשים, בע

 

הראשון   מר תמיר בוקובזה:  הדבר  לתקן,  שצריך  דברים  על  מדברים  אנחנו  כבר  אם 

שהייתי מסדר, זה מי יושב ראש הישיבה בכל פעם, מי מנהל את הישיבה, איך סופרים את הקולות. 

נועל א ת  כי יושב ראש הרשות, ראש המועצה, הוא מנהל את הישיבה, הוא פותח את הישיבה, הוא 

הישיבה, הוא מנהל את הדיונים, הוא נותן את זכות הדיבור, ועם כל הכבוד לך, אדוני המנכ"ל, זה לא  

התפקיד שלך בחוק, זה התפקיד של ראש הרשות, ואם הוא לא מעוניין לבצע אותו, וזו זכותו, אז זה  

והם, רק חברי המל זה עובר לאחד מחברי המליאה,  יכולים עובר לסגן, ואם הסגן לא מעוניין,  יאה 

לנבחר,   במדריך  שקבועים  לכללים  בהתאם  הדיבור,  רשות  את  שנותנים  אלה  והם  אסיפות,  לנהל 

לי   ואמרת  הקודמת,  במליאה  הקודם,  בדיון  אליו  אותי  הפנית  שרשום   –שאתה  מה  את  תקרא 

 במדריך לנבחר, ותפעל על פיו.

דיוק בדיוק בדיוק את העניין הזה. , מוסבר שם ב6, סעיף 61אז אני פועל על פי המדריך לנבחר, בעמוד 

אז נתחיל עם זה שנקיים את הכללים שרשומים במדריך לנבחר, ואחרי זה ננסה לצמצם את זכויות  

 הדיבור לחברי המליאה.  

 

 הי חי.    מר ניר ים:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.2.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 16 
 

 שלום.   עו"ד חי חיימסון: 

 

נסתפק    מר ניר ים: שנקרא,  מה  אנחנו  הזה,  שבסעיף  מציע  אני  תראו,  שלום. 

דיון, זאת אומרת, לא נביא את זה להצבעה, נסתפק בדיון, נראה לאן הדברים לוקחים אותנו, אני  ב

חושב שכל אחד שמע, הבין, ייקח את זה לעצמו, והיה ויעלה צורך, אנחנו נטפל בזה ככה, או בצורה  

 אחרון, אמיר.  שונה. 

 

חושב    מר אמיר פלג: אני  לאריק.  וקצת  ליובל,  לענות  רוצה  רק  להיות    אני  שצריך 

שאילתות,  הרבה  בה  שמגישים  במליאה  ורוצים    גאים  מגיעים  הציבור  שנבחרי  עניין,  בה  שמביעים 

לנהל שיח, גם אם הוא לפעמים לא נעים, כמו שכתוב פה, מליאת המועצה, היא הבמה שלך להצגת  

ו מתגלים זה הפורום שב עמדות, להשמעת דברי תמיכה או ביקורת, זו הזירה האידיאלית להתנצחות.

וכו' וכו',  מוסד  ומתבררים  להיות,  צריכה  שהמליאה  מה  זה  אומרת,  זאת  לקרוא,  יכול  אחד  כל   .

דמוקרטי, מכובד, מכבד, שבו מחליפים דעות, ואם יש למישהו שאילתא, שלא יתבייש להגיש אותה,  

אחר, או  אם יש לו נושא לדיון, שלא יתבייש להעלות אותו, גם אם זה נראה למישהו שולי, למישהו  

 ליישוב שמישהו אחר בא ממנו, זה מרכז חייו. 

אותן.   ולהקטין  המליאה,  חברי  סמכויות  את  להוריד  מנסים  המליאה  חברי  למה  מבין  לא  אני  אז 

 תודה. 

 

תודה אמיר. אנחנו עוברים, כמו שהצעתי, ולא ראיתי שמישהו מתנגד,    מר ניר ים:

 אנחנו מסתפקים בדיון.  

 

 שאילתות. 5

 

שאילתות. הוגשו שלוש שאילתות, אחת על ידי נעמי סלע, השאילתות     ם:מר ניר י



 אזורית אשכול מועצה 
 22.2.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 17 
 

נכתבו בחומרים, השאילתות נענו בכתוב, אם נעמי סלע רוצה שנקריא את השאילתא, היא מתעקשת  

 על זה, אז נקריא, למרות שאני חושב ש...  

 

 יש סדר הדיון,      מר אמיר פלג:

 

ש   מר ניר ים: אני  הדיון,  סדר  את  את עזוב  הגישה  היא  כי  נעמי,  את  ואל 

 השאילתא, רוצה שנקריא? 

 

 אני אשמח.    גב' נעמי סלע:

 

 נקריא. זה לא בזבוז, זמן, זה לא. נכון?    מר ניר ים:

 

 זה חשוב.    גב' נעמי סלע:

 

ההסלמה     מר ניר ים: בנושא  שאילתא  להעלות  מבקשת  נעמי  הפלילית  אוקיי. 

ר בפרט, סובל מגניבות, פריצות, גניבות חקלאיות, השחתת רכוש, בדרום. כבר שנים שהדרום, והאזו

עם  להתמודד  שמנסים  התושבים  לביתו.  אחראי  אחד  וכל  לביתו,  תושב  וכל  גיבוי,  אין  מענה,  אין 

אינה מסוגלת לתת מענה,  לפני משפט. המשטרה  עומדים  נשק,  בכלי  האירועים הפליליים, בשימוש 

בשל   חקירות,  תיקי  סוגרת  פעם  הביטחון  ולא  את  איבדנו  ראיות,  חוסר  לציבור,  עניין  חוסר 

 המינימאלי, כשחבורת פורצים אונסים ילדה בת עשר ביישוב במועצה שכנה שלנו.

איך אשכול מתמודדת  עם המצב, מה היא עושה בנדון, איך אשכול דואגת לביטחון    –השאלה שלי  

לראש  ועיריות בדרום  רשויות  ה  תושביה, מדוע ראש המועצה לא הצטרף למכתב שנשלח מטעם ראשי

הממשלה, האם המועצה פועלת על מנת לשנות את הגישה הממסדית, האם נעשו פניות לשר לביטחון  

כל   צירפתי,  המכתב  את  הממשלה,  לראש  בדרום  הרשויות,  מטעם  מכתב  מצורך  יכול  אחד  פנים, 
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 לקרוא אותו. 

מקיימת קשר אישי ובלתי  המועצה,  וקב"ט  מועצה אזורית אשכול, באמצעות ראש המועצה    –תשובה  

גורמי   כלל  עם  רציף  קשר  מקיים  הקב"ט  וצה"ל.  פנים  לביטחון  במשרד  בכירים  דרגים  עם  אמצעי, 

צה"ל,  מג"ב,  קהילתיים,  שוטרים  מש"קים,  יחידת  אופקים,  משטרת  ובהם  במרחב,  הביטחון 

לה ונכונים  והרתעה,  מניעה  פעילויות  מבצעים  בשטח,  נוכחים  הנ"ל  לכל הגורמים  מיידי  באופן  גיב 

בנוסף,   פנימיים,  אירוע.  ביטחון  מערכי  ומפעילה  המועצה  ליישובים,  מתחזקת  רבש"צים  ובהם 

משטרת התנועה, יחידת ג'יפים, מעל הכול מפעילה המועצה מוקד ביטחוני אזרחי,    –מתנדבי מתנ"ע  

בנקודות  24/7 המוצבות  במצלמות,  מנוטר  האזור  אירוע.  לכל  אמת  בזמן  שמגיב  אסטרטגיות,  , 

 והמועצה מקדמת פרויקט הצבת מצלמות נוספות ביישובים.

מאוד.    –לסיכום   הדוקה  עזה,  בעוטף  כרשות  לאשכול  הניתנת  הביטחון  הקשרים  מערכת  מערך 

וההיכרות בין המועצה לגורמים השונים, מאפשר שיתוף פעולה מהיר, ויכולת תגובה מהירה. מערכי  

בהו המועצה,  של  הפנימיים  ולעניין הביטחון  אחרות.  לרשויות  דוגמא  מהווים  הקב"ט,  של  בלתו 

מועצה    –המכתב   ראש  אף  עליו,  חתומים  אינם  כך  ומשום  למכתב,  מיודעים  היו  לא  העוטף  ראשי 

 מהעוטף. 

 

   אפשר להוסיף משהו?  גב' סילביה גרין: 

 

 הוא לא סיים לפי דעתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 צרה. את השאילתא הזאת כן, בק   מר ניר ים:

 

 אם אנחנו נצמדים לחוק, אז...    גב' דנה אדמון: 

 

 למגיש השאילתא מותר...     מר אמיר פלג:
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 )מדברים ביחד(  

 

לנסות    גב' סילביה גרין:  אוקיי?  מכולנו,  מבקשת  ואני  אשכול,  במתמיד  מתנדבת  אני 

זה גם  מאוד יכול  לגייס עוד חברים צעירים, כי לצערנו הרבה יצאו מפאת הגיל, ובגלל הקורונה. אז  

 לעזור, אנחנו ממש מכפיל כוח. 

 

 טוב, תודה סילביה, משהו נעמי?    מר ניר ים:

 

נשמע     גב' נעמי סלע: זה  ככה  ככה,  שאני  סליחה  לאקונית,  די  תשובה  לי  נראית  זו 

קיבלה   שהיא  ברגע  עושה  המועצה  מה  אומרת,  זאת  קונקרטיים,  יותר  דברים  ביקשתי  אני  ונקרא. 

 או אחר? ממה שאני מכירה, כל בן אדם ש... מידע כזה 

 

 אני לא רואה את זה בשאלות.    מר ניר ים:

 

 מה,    גב' נעמי סלע:

 

 איך המועצה מגיבה,,  –אני לא רואה פה שאלה שאומרת    מר ניר ים:

 

 איך אשכול מתמודדת עם המצב,  ומה היא עושה בנדון?    גב' נעמי סלע:

 

מת   מר ניר ים: היא  כל  ככה  עם  קשורה  היא  מערכים,  מכינה  היא  מודדת, 

 הגורמים, היא ערוכה, עם העיניים בשטח. בואי, נעמי. 

 

לא, ככל שאני מבינה ממה  שאתה עונה לי, זה כל תושב לביתו, מול    גב' נעמי סלע:
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 אם זה הצבא, אם זה המשטרה,   –הגורמים 

 

 מאיפה הבנת את זה?     מר גדי ירקוני: 

 

לא    –תראי, את יכולה להבין את זה איך שאת רוצה, דבר אחד בטוח     מר ניר ים:

 יהיה, 

 

 כן?    גב' נעמי סלע:

 

 עצה, לא נציב.  ב, שלושה חבר'ה, בכל בית במו "שוטר וחייל ואיש מג   מר ניר ים:

 

אני     גב' נעמי סלע: שלך,  התשובות  את  מקצין  קצת  אתה  ביקשתי,  לא  אני  ניר, 

נוגעות בכל בית ובית, וזה אמור לנגוע גם אצלך בבית. אנחנו עדים כאן ביקשתי תשובות, באמת, ש

לילה   שקורות  חקלאיות  ולגניבות  לפריצות  כאן  ערים  אנחנו  שלהם.  בבתים  אנשים  של    –לגניבות 

לילה, ואפילו לא לילה, גם בשעות היום. החקלאים כאן, אני פונה אליכם, כי זה בקשות של חקלאים, 

מגני סובלים  גורם  החקלאים  להיות  איכשהו  מנסים  אמורים,  בעצמם  כשהם  וגם  יומיומיות,  בות 

 הנתבע, ולא התובע במקום הזה. מתריע, אז הם הופכים להיות 

 

 לשמחתנו באשכול זה לא נכון, זה משמועות.     מר גדי ירקוני: 

 

 בתלמי אליהו, זה לא משמועות, יש לך    גב' נעמי סלע:

 

 ירים חקלאי שתבעו אותו בגלל שהוא הגן על עצמו? איפה אתם מכ   מר גדי ירקוני: 
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לפחות    גב' נעמי סלע: נגד  לך שיש תביעות משפטיות  אגיד  בפרטי,  כך,  אני אחר  אז 

 שני חקלאים שאני מכירה. 

 

 אני לא מכיר.     מר גדי ירקוני: 

 

 להבריח גנבים.  שהם ניסו    גב' נעמי סלע:

 

 מה הם ניסו?    מר גדי ירקוני: 

 

רכוש    עמי סלע:גב' נ ומשחיתים  גונבים  יום,  לאור  אותם  שתפסו  גנבים,  להבריח 

בדיוק אותו הדבר כמו שי    שלהם. אז כנראה שאתה לא מודע לזה, ולכן עלתה כאן השאילתא הזאת.

דרומי, אגב, אם זו הייתה הערה צינית. המטרה של השאילתא, באמת הייתה לנסות להעלות פה נושא 

אנחנ איך  חשוב,  לגרום  מאוד  יכולים  אנחנו  איך  זה,  את  מקדמים  ולאו ו  המדינית,  ברמה  לשינוי 

מעט  דווקא   לא  יש  הזה,  המכתב  על  חתום  מי  בדיוק  ותסתכל  שנשלח,  המכתב  לראיה,  אשכול.  של 

שתמך וכתב את המכתב הזה, והצטרפו ראשי רשויות בדרום, אם זה רוביק דנילוביץ', שהוא הראשון  

במועצה אזורית אשכול, אלא לקדם   Xוזה לא במטרה לטפל בבית של    אליו לא מעט ראשי רשויות,

 חקיקה בנושא.  

ואם לא הבנתם את זה, אז חבל, אז אני מסבירה את זה עכשיו, ואני מבקשת מכם, לראות איך אתם  

מתקדמים, איך אתם משתפים פעולה עם אשכול נגב מערבי, או ווטאבר, לקדם ברמה המדינית מול  

 יים, להשפיע ולשנות את המערך הזה. תודה. הגורמים הרלוונט

 

קודם כל,    –טוב, אני רק יכול להוסיף שני נתונים סטטיסטיים, אחד     מר ניר ים:

אני חוזר לנושא המכתב, אף ראש מועצה של העוטף לא חתום על המכתב הזה, אם המכתב הזה היה  

ה פשוט לא קרה. ראשי המועצות מגיע לראשי המועצה של העוטף, אני מניח שהם היו חותמים, אבל ז
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 של העוטף, מלמטה עד למעלה, לא קיבלו את המכתב הזה, ולא היו מיודעים אליו, זה דבר אחד.  

דבר שני, מערכי הביטחון והמעטפת, כמו שכתבתי, לא בצורה לאקונית, שמקבלים כל יישובי העוטף,  

מו כל  שמקבלת  מה  מעל  במכפלות  היא  אשכול,  אזורית  מועצה  רק  במדינת  לא  אחרת  אזורית  עצה 

עם   התגובה.  במהירות  וגם  הלב,  בתשומת  גם  בתקציבים,  גם  השוטרים,  בכמות  גם  ממש.  ישראל, 

זאת, במועצה אזורית אשכול, כמו בשאר מועצות העוטף, יש פשיעה, אף אחד לא אומר שלא, מכל  

במועצות האזוריות    מיני סוגים, באופן סטטיסטי, ברמה הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר נמוכה מאשר

 האחרות במדינת ישראל. לא שזה צריך להרגיע אותנו, אבל כעובדה סטטיסטית, זאת עובדה.  

 

 שואלים למה אתה לא עובד.    מר גדי ירקוני: 

 

 זאת לא הייתה השאלה, גדי.    גב' נעמי סלע:

 

 זה אני ואילן,   סתם,   מר גדי ירקוני: 

 

 לא,    גב' נעמי סלע:

 

 אילן, ברוך הבא.     מר ניר ים:

 

 לא בינך לבין אילן.  זה ביני לבין אילן,    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, אני ברשותכם,     מר ניר ים:

 

יוזמן מתישהו, שיהיה זמן באחת המליאות, להסביר למה הוא     מר גדי ירקוני:  אילן 

לא עכשיו, עכשיו  לא ישן בלילה, סתם בציניות אני מדבר, יסביר מה הוא עושה בפשיעה החקלאית,  
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 תלך, ביי. 

 

 ברשותכם, לשאלה של דנה. יש לך עניין שהיא תקרא, דנה?    מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

הוועדות     מר ניר ים: האם  דנה?  שואלת  ומתפקדות,  מאוישות  הוועדות  כל  האם 

מתי תהיה לשונית    מגישות פרוטוקולים כנדרש, מדוע לא מגיע דיווח רבעוני, כפי שסוכם, למליאה,

כותרת   תחת  ועדה  לכל  המועצה  פעילות   –באתר  על  האחראי  המועצתי  הגורם  מי  המידע?  חופש 

 הוועדות, על נוכחות החברים והתרעות בעניין אי נוכחות.

למרות שדודי פה, אני מרשה לעצמי להקריא, אתן לו להוסיף, אם הוא ירצה. כל הוועדות מאוישות, 

ועדת ביטחון, שעל  גבוה של הוועדות מתפקדות    למעט  נפרדת מוועדת מל"ח. אחוז  פי המדריך היא 

הנושא  לרבעון.  אחת  הנדרשת,  בתדירות  נפגשות  לא  מהן  מעט  הנצחה.  ועדת  למעט  סדירה,  בצורה 

 מוסדר בימים אלו, ביומני המועצה. 

וע כלל  של  המועדים  הסדרת  במסגרת  לא.  וחלקן  כנדרש,  פרוטוקולים  מגישות  מהוועדות  דות  חלק 

קיום   על  בקרה  נבצע  הנחות החובה,  תמיכות,  הפרט,  בצנעת  מדובר  שבהן  ועדות  פרוטוקולים, 

וכדומה, יצוין באתר המועצה, תאריך שהתקיימה בו הישיבה. אני מרשה לעצמי להגיד בעל פה, אבל 

 תוכן הישיבה לא יפורט בפרוטוקול.

לאח חודש  למליאה,  דיווח  יגיע  הזו,  לשנה  ראשון  מרבעון  הוועדות. החל  בנושא  רבעון,  כל  סיום  ר 

הנושא, נושא פתיחת המחיצות באתר המועצה, מטופל ויוסדר תוך מספר ימים. מי שאחראי על נושא  

הוועדות במועצה האזורית אשכול, האחריות על מדיניות כללית בנושא הוועדות, תחת סמכויות סגן 

נוכחות, באחריות יושב ראש כל ועדה.  ראש המועצה, בשיתוף לשכות ראש, סגן ומנכ"ל. נוכחות ואי  

 הערות? 
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דודי, רשמת אחוז גבוה של הוועדות מתפקדות בצורה סדירה, למעט     גב' דנה אדמון: 

ועדת הנצחה? זאת אומרת, שחוץ מוועדת הנצחה, כל הוועדות מתפקדות? אני לא כל כך הבנתי את 

 התשובה. 

 

העניין,   מר דודי אלון: לצורך  כן.  היא  הסמים    התשובה  לנגע  הוועדה  את  יש 

והאלכוהול, שבעצם... הייתה חברת מליאה, והלכתי לבדוק ובפועל התקיימו ישיבות של רוב הצוות.  

 לא קראו לחברת המליאה, אבל בפועל הוועדה התקיימה. רק לא כמו שצריך. אז ככל שבודקים,  

 

 יש ראש לוועדה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

בעצם   : רוויטל דג'אווי בן יעקב אז  המליאה,  את  עזבה  שהיא  מרגע  הפטל,  שני  הייתה  בזמנו 

 הראש, 

 

וניר,    מר דודי אלון: ואני  תמרה  יחד,  שאנחנו  העניין,  בדיוק  זה  אומר,  אני  אז 

מסדירים את זה כרגע, שגם בתוך היומנים יהיו זימונים לכל השנה, לכל הוועדות, ואז כתוצאה מזה, 

 נפספס. לא 

 

ראש     מר אמיר פלג: מי  שנתיים,  לפני  עזבה  שני  אם  הוועדה?  ראש  יושב  מי  אבל 

 הוועדה? 

 

 אני יכול להגיד לך, שנייה.     מר דודי אלון:
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 איזו ועדה?    מר גדי ירקוני: 

 

   נגע הסמים והאלכוהול.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני חושב שענת, לא?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אגיד לך, רגע.     די אלון:מר דו

 

 חבר מליאה זה צריך להיות.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, סליחה, אבי יאנוס.     מר דודי אלון:

 

 גם שם הוא יושב ראש?     גב' דנה אדמון: 

 

האמת שלא מופיע מי יושב הראש, אבל חברי הוועדה של נגע הסמים     מר דודי אלון:

, מיכל עוזיהו, יזהר שר, אירית רוטשטיין, ענת מורד ורוויטל. זאת אומרת,  זה אבי, ליאורה, זמירה

 אבי.   כנראהאני לא בטוח מי יושב הראש, 

 

 קצת נעלבתי עכשיו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רוויטל.     דובר:

 

 אוקיי, את יושבת הראש.     מר דודי אלון:
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גם נבדוק את הנושא של הנוכחות,    בהקשר הזה, הייתי שמחה שאנחנו   גב' דנה אדמון: 

שהובטח  דיברנו על זה כמה פעמים, נוכחות של חברי מליאה בוועדות ובמליאה, כל הדברים האלה,  

  שיוסדר,

 

 במליאה דיברנו, בהתחלת הדיון הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כשמגיעים שלושה לישיבה של וועדת חינוך,  לא בוועדת החינוך.   גב' מזל ערוסי:

 

 בכל הוועדות.     דנה אדמון:  גב'

 

תמורה גדולה, אבל עושים כזה רעש, גם בכתובת, וגם בכל, אז זו לא     גב' מזל ערוסי:

 בואי נגיד, זה לא לזכותנו בכלל. 

 

 מסכימה.    גב' דנה אדמון: 

 

ואם מקימים ועדה, ואנשים עונים לקול קורא ורוצים להיות שם, אז     גב' מזל ערוסי:

ושיגידו את מה שיש להם, בישיבות. שלא יתנו לאחרים להוציא להם את    ו לישיבות,בבקשה, שיגיע

אוקיי? שיגידו את מה שיש להם להגיד, ולא רק יכתבו ויכתבו ויכתבו, זה באמת הערמונים מהאש,  

 לא כבוד גדול.  

 

אני אשמח להבהרה אחר כך, אני לא אבזבז על זה דקות, כי אני לא     גב' דנה אדמון: 

 על מה מדובר.   הבנתי

 

 אוקיי, אני אסביר לך, אין בעיה.    גב' מזל ערוסי:
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של דנה, ששואלת מי אחראי על    5טוב חברים, תראו, השאלה מספר     מר ניר ים:

בואו ניתן לו את    הנושא הזה, זה דודי. קיבל את זה בתור סמכות, כבר אמרנו שסמכות שווה אחריות,

 יכנס לעובי הקורה בנושא הוועדות.  ימי חסד, כמו שנהוג, והוא  100-ה

 ברשותכם, אני מתקדם לשאילתא של תמיר, ואני גם שואל אותך תמיר, אם אתה רוצה שנקריא.  

 

 אני מבקש שגדי יקריא ויענה גם כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, גדי לא יקריא, את זה אתה, עם כל הכבוד לך, אני אקריא, עם כל     מר ניר ים:

 הכבוד לך. 

 

 אני מבקש את זה, כי זה הנוהג, ואתה תעשה מה שאתה רואה לנכון.    ר תמיר בוקובזה: מ

 

 אז בקשתך נדחתה, אוקיי? אתה רוצה שאני אקריא את התשובה?    מר ניר ים:

 

הופנתה   מר תמיר בוקובזה:  שאליו  המועצה,  שראש  מבקש  אני  שוב,  אחזור  אני 

 וא רשם, השאילתא, יקריא את השאילתא, ואת התשובות שה 

 

 תמיר, אמרתי עוד פעם,     מר ניר ים:

 

 וזה מה שאני מבקש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בקשתך נדחתה,     מר ניר ים:
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 לא מסובך, ביקשתי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בקשתך נדחתה.     מר ניר ים:

 

 כי זה הנוהל, וזה החוק,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 . גדי לא יקריא את התשובה   מר ניר ים:

 

  המדריך לנבחר קובע את זה.  מר תמיר בוקובזה: 

 

בבקשה, לך למשרד הפנים, אני אגיד לך את הכתובת, ואפילו מי עומד    מר ניר ים:

 בראשו, רק תעשה את זה מהר, כי לא בטוח שהוא יהיה שם אחרי הבחירות.  

 

 אני שמח שזה השיח איתך, מאוד שמח.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 פה. י   מר ניר ים:

 

עדיין, ראש הרשות הוא מנהל הישיבה, והוא יושב ראש הישיבה ואני    מר תמיר בוקובזה: 

אליו,   הופנתה  השאילתא  לענות.  המועצה  מראש  מבקש  ואני  לך,  שלא  סמכויות  לוקח  שאתה  מבין 

 והיא הופנתה אליו ישירות, 

 

 תמיר,    מר ניר ים:

 

 על השאילתא.   אני מבקש שראש המועצה יענה  מר תמיר בוקובזה: 
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יפה, ביקשת, שמענו את הבקשה, ואנחנו מתקדמים  תודה רבה. תמיר,    מר ניר ים:

 לסעיף הבא. חי, בבקשה.  

 

 לא, סליחה, אתה תקריא את השאילתא, אתה לא תדלג על זה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חי, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 ה לא תדלג על השאילתא, את  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אנחנו כן, ועוד איך כן.     ניר ים:מר 

 

לא, אתה לא תדלג על השאילתא, אין לך סמכות, כי זה יעלה לראש    מר תמיר בוקובזה: 

 סדר היום עכשיו.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 עכשיו אני אקיים פה דיון בנושא הזה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

 מכות,  אין לך ס  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בבקשה, תעלה אותו.     מר ניר ים:
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 אין לך סמכות,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בבקשה, תעלה אותו.     מר ניר ים:

 

 ואם יש שאילתא והיא מופיעה בסדר היום,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר בוקובזה,   עורך דין   מר ניר ים:

 

 אתה לא תחליט,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תעלה אותו.   בבקשה,   מר ניר ים:

 

 אתה לא תחליט,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו לא בבית המשפט כאן,    מר ניר ים:

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בבקשה, אתה רוצה? תעשה מה שאתה רוצה.     מר ניר ים:

 

אוקיי? זה  לא מדלג על סעיף בסדר היום, כי לא נוח לך.  מצוין. אתה    מר תמיר בוקובזה: 

ר היום, וזה יעלה, וזה יוקרא וישמע, ואני גם אגיב על מה שצריך להגיב, אחרי שראש  רשום פה בסד

 המועצה יענה את התשובה, בבקשה. 
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בוקובזה,    מר ניר ים: לתמיר  הכבוד  כל  עם  זה,  עם  ממשיכים  לא  אנחנו  חברים, 

לו את כל    עם כל האחריות שאני לוקח על עצמי, אנחנו לא ממשיכים עם זה, תמיר, חבר מליאה, יש 

 כל דרך לפעול, הדרכים החוקיות לפעול בעניין, שימצא 

 

 אדוני ראש המועצה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר.  והכול    מר ניר ים:

 

היום    מר תמיר בוקובזה:  לסדר  להמשיך  מתכוון  אתה  המועצה,  ראש  על  אדוני  ולדלג 

  הסעיף הזה? 

 

 יש לך אפשרות שניר יקרא,    מר גדי ירקוני: 

 

 למיקרופון בבקשה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה הגענו לזה בכלל, אפשר לדעת?     דובר:

 

 לא יודע, למה לא עונים לשאילתא?     דובר:

 

 אני שואל, לא את שני... למה אנחנו בכלל במקום הזה?     דובר:

 

 ניר, תענה על השאילתא ודי, ונגמור את הדיון הזה, נו?     דובר:
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 אני מבקש ממנכ"ל,     : מר גדי ירקוני

 

 אני, ברשותכם, עונה על השאילתא.   לא, תשאיר לי.   מר ניר ים:

 

 ניר יקריא את השאילתא, גדי יענה,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, בבקשה,    מר גדי ירקוני: 

 

את    מר ניר ים: עליה  לוקח  ואני  בסדר?  שלי,  אמירה  זו  זה,  לא  יענה,  לא  גדי 

שאילתא, אלא אם כן תמיר יבקש ממני לעצור, וכשהוא  יבקש ממני לעצור,  האחריות. אני עונה על ה

  אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר היום.

שואל   תמיר  עובר    –ככה,  ואני  הפתיחה,  על  מדלג  אני  דיה,  אתר  על  המדובר  הופעל,  שנים  כמה 

אתר? וכיצד ידי קיבוץ צאלים? כיצד נבחר הגוף המפעיל את ה  כמה שנים הופעל האתר על  –לשאלות  

נקבע הסכום לתשלום או פינוי הפסולת. מי מפעיל את האתר בפועל, האם יש לו קבלן משנה באתר,  

אורך   לכל  כלשהו,  מכרז  שבוצע  מבלי  צאלים,  קיבוץ  ידי  על  האתר  הופעל  רבות  שנים  במשך  מדוע 

ר ידוע  התקופה? מדוע לא בוצע מכרז עבור הפעלת האתר, לאחר שנדרש תשלום פינוי הפסולת, כאש

צאלים   קיבוץ  לבין  המועצה  בין  תוקף  בר  הסכם  אין  כי  הפחות,  לכל  שנים,  מספר  המועצה  לראש 

 בעניין הפעלת אתר דיה.  

האפשרות   היא  מכרז(,  )ללא  צאלים  קיבוץ  ידי  על  האתר  הפעלת  שהמשך  המועצה  קבעה  כיצד 

דיו היו  בעבר,  היו  שלא  תשלומים  העברת  תוך  המועצה,  בעבור  ביותר  סימני  הכלכלית  בעניין,  נים 

שאלות משנה  שאלה, התכתבויות בין צאלים למועצה בעניין, יש פרוטוקולים של דיונים, הכול כמובן  

 ואם כן, על ידי מי ניתן הייעוץ? האם ניתן ייעוץ משפטי למועצה הקובע כי ההליך תקין? –

אתר הישן, כאתר כאשר נכנסתי לתפקידי כראש מועצה, ירשתי את אתר דיה, להלן ה  –תשובת גדי  

היכן ההסכם המסדיר את מערכת היחסים בין    המופעל על ידי קיבוץ צאלים כעניין קיים. כשביררתי
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 כך היו פני הדברים כשנכנסתי לתפקידי, וכך הם גם עתה. הצדדים, הובהר לי כי אין הסכם, 

ם סיומה, יופעל  עם זאת, ראוי לציין, כי קיבולת ההטמנה של האתר הישן, קרובה למיצוי וסיום, וע

אתר דיה ב', להלן האתר החדש, שיהיה אתר מודרני, שיכלול הן מפעל טיפול בפסולת, והן הטמנה,  

המועצה,  תצא  אליו  פומבי,  במכרז  לזוכה  תימסר  החדש  האתר  הפעלת  כי  מובהר,  כאשר 

 לכשהבירוקרטיה הכרוכה בכך, תבשיל. 

אתר הישן תוצע הן לקיבוץ גבולות, והן לקיבוץ  שנה, הפעלת ה  20-מבירור שערכתי, נמסר לי כי לפני כ

אליו.  צאלים. בצמידות  מצוי  הישן,  משהאתר  נעתר.  צאלים  וקיבוץ  סירב,  גבולות  כאמור,    קיבוץ 

 האתר הישן מופעל על ידי קיבוץ צאלים, ולא על ידי קבלן פרטי.

הפסולת   עבור  לקיבוץ  לשלם  להחלטה  הנוגע  שנבכל  סוף  עד  לאתר,  מכניסה  ,  2020ת  שהמועצה 

ההטמנה,   נפח  מיצוי  בשל  ברם,  המועצה.  של  בפסולת  טיפולו  עבור  תשלום,  קיבל  לא  הקיבוץ 

וההגבלות שהוטלו על ידי המשרד להגנת הסביבה, בנוגע לכמות הפסולת היומית, שהאתר הישן יכול 

חלופות   שתי  המועצה  בפני  עמדו  הישן,  האתר  של  לסגירתו  יביא  הדבר  כי  החשש  ובשל   –לקלוט, 

₪ לטון פסולת, ולהמשיך להביא את הפסולת של המועצה לאתר    40לשלם לצאלים    –לופה אחת  ח

הישן,    –הישן   האתר  לסגירת  שיביא  מה  במועצה,  הפסולת  עבור  לצאלים  לשלם  לסרב  ב',  חלופה 

כספיות   השלכות  לו  שיש  דבר  הדודאים,  הפסולת  לאתר  המועצה  של  הפסולת  הובלת  שמשמעותה 

 -ה כדלקמןמשמעותיות על המועצ

דודאים   לאתר  ו  164בסך  תשלום  יבשה,  פסולת  על  לטון,  מעורבת.    169-₪  פסולת  עבור  לטון,   ₪

... לא נקבנו בסכום, נרצה, נגיד אותו,  -תשלום עבור הובלת הפסולת של המועצה לדודאים, מוערך בכ

ותית בערך, משהעלות הכספית הכרוכה בהטמנת הפסולת של המועצה לאתר דודאים גבוהה שמשמע

 ₪ לטון פסולת לצאלים, בחרה המועצה לשלם לצאלים כאמור.  40מתשלום 

לפעול   יחל  החדש  האתר  וכי  במהרה,  תסתיים  החדש  באתר  הכרוכה  הבירוקרטיה  כי  תקווה  כולי 

 בהקדם. עד כאן, תשובתו של גדי. 

 

שאלות    מר תמיר בוקובזה:  על  לתשובה,  התייחסויות  תשובה 7-ו  4,5,6אז  ניתנה  לא   ,
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השנים?  בכ כל  מכרז  בוצע  לא  מדוע  בלל,  תשלום  שנדרש  לאחר  מכרז  בוצע  לא  בסוף  2020-מדוע   ,

שההליך  2020 משפטי,  ייעוץ  ניתן  והאם  האתר?  לגבי  מכרז  בוצע  לא  מדוע  התשלום,  שנדרש  מתי   ,

הזה, לשלם לצאלים ללא מכרז, הוא תקין? האם ניתן לזה ייעוץ משפטי, ואם כן, על ידי מי ומה הוא  

 , זה השאלות שלא הייתה אליהן שום התייחסות בתשובה. אומר

 

 בסדר, אפשר להמשיך.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מתקדמים בסדר היום. חי, בוא בזמן.     מר ניר ים:

 

 לא הבנתי את התשובה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

שאלת     מר ניר ים: פשוטה,  היא  התשובה  לי.  תן  גדי,  פשוטה,  היא  התשובה 

 קיבלת תשובות. התשובות מספקות, לא מספקות? הכול בסדר תמיר, שאלות, 

 

 לא הייתה שום התייחסות,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זו התשובות,    מר ניר ים:

 

 של האם ניתן ייעוץ משפטי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

הוגן.    מר ניר ים: משחק  נעשה  בוא  תראה,  התשובה,  לך    זו  מכתיב  לא  אחד  אף 

לש שאלות  מה איזה  תשאל,  אתה  לתת.  תשובות  איזה  המועצה,  לראש  מכתיב  לא  אחד  ואף  אול, 

כל מה שלא מתאים, זאת לא הבמה. תבין את  שאתה רוצה, והוא יענה איך שהוא חושב לנכון. עכשיו,  

 זה. 
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שום   מר תמיר בוקובזה:  הייתה  לא  אם  מסכים.  אני  תשובה,  ניתנה  עוד  כל  מסכים, 

 כן, לא, אולי, שיגיד משהו ביחס לשאלות. אם אין שום תשובה,   – התייחסות, שראש המועצה יגיד

 

הוא    מר ניר ים: איך  יחליט  המועצה,  ראש  להגיד,  מה  המועצה  לראש  תגיד  אל 

 עונה, 

 

 אם אין שום תשובה בכלל,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רג.  נכון, אני חו   מר ניר ים:

 

 לא נפסיק עם הסמכות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מתעכבים על דיון, בואו נמשיך  אתם לא מבינים מה קורה פה? סתם     די ירקוני: מר ג

 הלאה, נתעסק במהות במועצה, ותעזבו את השטויות האלה. 

 

 מה המהות?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא מהות?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה לא מהות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 
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 מה המהות?    מון: גב' דנה אד

 

 שחברי המליאה יחליטו אם זו מהות או לא, לא אתה.    מר גדי ירקוני: 

 

בדיוק, אז תיתן תשובות, וחברי המליאה יחליטו אם זה מהות או לא.    מר תמיר בוקובזה: 

 תענה על השאלות,  

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 ה. יש שאילתא, ואתה מחויב לענות עלי  מר תמיר בוקובזה: 

 

תמיר, אתה מוזמן לפנות לאן שאתה רוצה, זה מה שאני רוצה לענות,     מר גדי ירקוני: 

  אתה מוזמן להמשיך לאן שאתה רוצה. בואו נתקדם בדיונים פה, חבל על הזמן של כולם.

 

 תודה תמיר, תודה לנושא השאילתות, איפה חי? חי, שלום.   מר ניר ים:

 

 חימוזמן עו"ד  –וועדים מקומיים . 6

 

תשומת    מר ניר ים: את  מפנה  אני  מקומיים,  ועדים  לסעיף  קפצנו  אנחנו  תראו, 

כבכול שנה, מאז קיימת המועצה האזורית אשכול, המליאה מאפשרת   . תראו,12ליבכם לעמוד מספר  

ליישובים שבכל יישוב יש ועד מקומי, מאשרת תקציב פעולה שנתי, והאצלת סמכויות ליישוב. אגב,  

לו  ללא האצלת סמ יוכל לבצע את מה שהואצל  ניתן כדי שהיישוב  ניתן תקציב. התקציב  כויות, לא 

 לעשות. חי יסביר את זה בצורה יותר טובה. 

היום,   בו  נמצאים  שאנחנו  המקום  את  להסביר  רוצה  רק  לפתור.  אני  צריכים  שאנחנו  הנושא  ואת 
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קציבים ולאפשר להם לפעול  אנחנו, מצד אחד, צריכים, אמורים, וגם אפילו רוצים לאשר ליישובים ת

במסגרת האצלת הסמכות שניתנה להם. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מצד שני, אנחנו יודעים שלא  

כל היישובים, ולא בכל הנושאים, מסודרים ברמה של מאה אחוז בדיוק, ביחס לתקנות. ועכשיו אנחנו 

עושים את כל הפעולות   שאנחנושואלים את עצמנו, איך אנחנו יכולים לאשר את התקציבים, תוך כדי  

שנדרשות, כדי לשפר את מצב עמידת הוועדים בתקנות, ואנחנו מניחים, שהפעולה הזאת לא נגמרת  

ביום, היא גם לא נגמרת בשבוע, אבל יש לנו סיבה טובה להאמין שבשנה הבאה, מצבנו יהיה משופר 

 מאוד מאוד, ביחס למה שהוא נמצא, למה שהוא קיים היום.

מעשה, המליאה צריכה לבוא ולהחליט, האם ניתנים בידיה כלים מספיקים, כדי לאשר את אז פה, ל

 אז חי, בבקשה.    התקציבים, בתקווה שכן.

 

 רק לפני כן, למה הכוונה מספר מועסקי הוועד? אנשים שעובדים,    גב' מזל ערוסי:

 

 אנשים שמקבלים שכר בידי הוועד, כן.     מר ניר ים:

 

 זאת אומרת, הם משולמים.    גב' מזל ערוסי:

 

הם עובדים של הוועד המקומי. זה קיים באופן יחסי במעט יישובים,     מר ניר ים:

   לרוב זה לא קיים.

 

  מה זה העובדים של הוועד?   גב' דנה אדמון: 

 

 יש דוגמא לבעלי תפקידים כאלה?     דוברת:

 

 דים, זה לא איזה משהו,  יש חברים, לוועד מקומי מותר להעסיק עוב  עו"ד חי חיימסון: 
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 עובדים במה?    גב' דנה אדמון: 

 

 מזכיר יישוב, גנן, כל יישוב לפי מה שהוא,    עו"ד חי חיימסון: 

 

 זה לא של המושב?     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   עו"ד חי חיימסון: 

 

 מזכיר יישוב יש בכל יישוב, איך יכול להיות שיש פה אפס?    גב' דנה אדמון: 

 

ויכול   ימסון: עו"ד חי חי מקומי,  ועד  עובד  אומר  זה  מה  כללית,  שאלה  שאלתם  אתם 

 לוועד מקומי, מותר להעסיק עובד. כל ועד מחליט איזה עובד, באיזה היקף משרה, שכר, 

 

 הוא מועסק על ידי הוועד, או על ידי היישוב?     גב' דנה אדמון: 

 

אני לאית, ויש ועד מקומי,  חברים, אתם יודעים היטב, יש אגודה חק  עו"ד חי חיימסון: 

עונה, כי זה מה שאת שאלת, אלו שני גופים משפטיים שונים, יש כאלה שמעסיקים מזכיר גזבר של  

המקומי,   בוועד  תפקיד  בעל  גם  שמעסיקים  כאלה  ויש  החקלאית,  זו  האגודה  הזה,  לפי  יישוב  כל 

 הפררוגטיבה של היישוב.  

 

... ועדים, כנראה יש אפס, ברוב המקומות,    עכשיו זה ברור, איפה שיש    גב' דנה אדמון: 

 בסדר. 
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 ניר, השאלה פה, הרי לא באנו, לא התכנסנו...    עו"ד חי חיימסון: 

 

אנחנו     מר ניר ים: במושבים,  בעיקר  נגיד,  רגיל,  ביישוב  דקה.  אחת,  שנייה  נכון, 

ח אגודה  המקומות  ברוב  יש  היישוב.  את  מנהלות  שלמעשה  התאגדויות,  שלוש  יש מוצאים  קלאית, 

גוף נפרד, ויש ברוב המקומות, או בכולם למעשה, ועד מקומי,   ברור המקומות אגודה קהילתית, זה 

  שזה גם הוא, ישות משפטית, חשבונאית נפרדת, אוקיי?

של   עובדים  הם  מהעובדים,  חלק  הדברים.  את  לעשות  איך  הקומבינציה  את  מצא  יישוב  כל  עכשיו, 

מהמקומות בחלק  החקלאית,  המועצה,    האגודה  תחתונה,  שורה  המקומי,  הוועדה  של  עובדים  הם 

וככל שהטבלה הזאת מונחת מולכם, אתם רואים   כמועצה, צריכה לדעת מי הם עובדי הוועד המקומי,

באיזה יישובים מועסקים עובדים, או מספר עובדים, על ידי הוועד המקומי. בשאר המקומות, פשוט 

 דו.  לוועד המקומי אין אף אחד שמועסק על י

 

 מישהו מאמת את זה, אבל?     דובר:

 

 סליחה?    מר ניר ים:

 

 מישהו מאמת את זה? זה לא נכון מה שכתוב.      דובר:

 

 כן, זה מאומת.     מר ניר ים:

 

 זה לא מאומת.      דובר:

 

 טוב.   מר ניר ים:
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 לכל המושבים יש גזבר, יש פקידה ויש...      דובר:

 

 עסק על ידי האגודה החקלאית.  כן, אבל הוא מו    דוברת:

 

 חבר'ה, אני יכול להציע?     מר גדי ירקוני: 

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 בואו ניתן לחי לדבר. אחרי זה תוכלו לשאול שאלות. חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, דקה, בואו,     מר ניר ים:

 

, אני אענה לכם, אתן ניר, אני אגיד ככה, חברים, תשמעו דקה, בואו  עו"ד חי חיימסון: 

הזה.   לעניין  באתי  כבר  כי  בשמחה,  אענה  אני  שאלות  יהיו  אם  וגם  אינפורמציה,  של לכם  אישור 

  תקציב ועד מקומי, או אי אישורו, זה לא עניין משפטי.

ולפי  בוועד המקומי,  פי החוק, אחת לשנה צריך לעשות תקציב, לאשר את התקציב  על  ועד מקומי, 

 לאישור מליאת המועצה. זה בידיים שלכם.החוק, להביא את זה 

יש אנשים שזה תפקידם, לא מצופה מכל אחד מכם לעבור על כל    עכשיו, צריך להסתכל, אני מניח, 

ומקורות, הדברים  כל תקציב שימושים  כמו  בחנו אותם,  את התקציבים,  ראו  ותקציב, הם  תקציב 

ושהי מניעה משפטית מלקבל החלטה  להסתדר ולהתאזן, ובכפוף לזה, לא צריכה להיות איזצריכים  

 שמאשרים את תקציב הוועד המקומי.

נגיד ככה, לא כל הוועדים המקומיים מתפקדים באופן מושלם,   ניר, בהתייחס למה ששאלת, שבוא 

אחרות.   ממועצות  וגם  פה,  מהמועצה  גם  זה  את  מכירים  אנחנו  החוק.  דרישות  כל  אחר  וממלאים 

על הוועד המק , קשות, שהרבה פעמים חייבים ומי, הן דרישות משמעותיותהדרישות שמטיל החוק 
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דרישות החוק לא תואמות את המציאות. זאת אומרת, לא מועצה שיש לה מנגנונים שהיא   –להגיד  

יכולה לקיים את כל הבירוקרטיות הדרושות, כדין ועד מקומי קטן ודל תקציב. אבל, זאת המציאות  

לקח וניר  המועצה  חיים,  אנחנו  מוסדרות  שבמסגרתה  היו  שלא  סוגיות  ולהסדיר  לקדם  עצמם  על  ו 

 בעולם הוועדים המקומיים, וצריך לברך על זה.  

אבל, לאשר את התקציב או לא לאשר את התקציב, זה לא כלי עונשי, או איזושהי סנקציה להשתמש 

גיד, אין בה, כנגד ועד מקומי, שהוא לא ממלא את כל חובותיו. אז יכול להיות שיש לנו ועד מקומי, שנ

לא פתח חשבון בנק. האם זה מצדיק, לא לאשר לו  שמה ועדת ביקורת, או יש לנו ועד מקומי, שעוד  

את תקציב הוועד המקומי? לדעתי לא. זה ההיפך, זה רק מעצים את הבעיה, מעצים את הצרות, ולא  

לוועד   לתת  למועצה,  מאפשר  לא  וגם  דרכיו,  לתקן  כדי  לפעול  המקומי  לוועד  לא  המקומי  מאפשר, 

 לפעול כדי לתקן דרכיו. 

, יש סמכויות ביקורת והטלת סנקציות על ועד מקומי, החל ממילוי פעולה שהיא  למועצה, לפי החוק

ספציפית, וכלה בהחלפת ועד מקומי, כמובן מהלך שמצריך גם את אישור הממונה על המחוז במשרד 

עצה, הם דבר אחד, שצריך להפעיל  הפנים. אז אני אומר עוד פעם, מנגנוני בקרה ופיקוח שבידי המו

 ולהשתמש בהם, והסוגיה של אישור, או אי אישור תקציב ועד מקומי, היא דבר אחר.

על   עכשיו  מדברים  אנחנו  תקציב,  מקומיים  לוועדים  לאשר  לא  לא  2021בראייתי,  זה  נכון.  לא  זה   ,

לא מקדם אף אחד  משרת את המטרה, זה להיפך, זה מחטיא את המטרה, מגדיל את הצרה, ומפספס, 

 מאיתנו לאף מקום. עד כאן התורה על רגל אחת.  

 

 מה המשמעות של לא לאשר את התקציב?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כשלא מאשרים תקציב, קורה מה שקורה בין היתר, במדינה. מתנהל,   עו"ד חי חיימסון: 

מהתקציב האחרון   1/12הוציא  עובדים לפי, קוראים לזה, תקציב שיורי. היינו, אתה כל חודש יכול ל

 המאושר. ככה זה עובד עם גופים ציבוריים. כן?  
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תקציב   גב' דנה אדמון:  שמאשרת  מליאה  בתור  שהן  אנחנו,  איזה  יש  שלא...  לוועד   ,

 משמעויות כלפינו, כשאנחנו מאשרים? אנחנו נושאים באיזושהי אחריות?  

 

על חבר מליאה, מתוקף  לא משהו מעבר לאחריות הכללית    עו"ד חי חיימסון:  שמוטלת 

 תפקידו, לא איזה משהו שלא תשנו בגללו בלילה.  

 

 בסופו של יום מבקשים מאיתנו לאשר,    גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני אומר לך,    עו"ד חי חיימסון: 

 

 בגלל זה אני שואלת מה המשמעות.    גב' דנה אדמון: 

 

 לראייתי,   עו"ד חי חיימסון: 

 

 , אז למה להביא את זה לפתחנו, בעצם? חי    מר אמיר פלג:

 

 זאת בדיוק השאלה שלי, הרי מביאים את זה לכאן, כדי שזה יעבור,     גב' דנה אדמון: 

 

 זה החוק, אין מה לעשות,    עו"ד חי חיימסון: 

 

 לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 החוק אומר שהתקציב יאושר במליאת המועצה.    עו"ד חי חיימסון: 
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 אני אסיים,    גב' דנה אדמון: 

 

 זאת אומרת, רואים במליאה איזה גוף מפקח, אחרת לא היו...     מר אמיר פלג:

 

איזושהי   עו"ד חי חיימסון:  שאתם  ישתמע  ושלא  התכוונתי,  לא  לא,  אחד  אף  חבר'ה, 

 חותמת גומי, לא, לחלוטין.

קומי אורים, אז הובאו בפניכם הנתונים, אם יש מי מכם שהיה מעניין אותו לראות את תקציב ועד מ

אבל החוק אומר, שזה  היה יכול לבקש ולראות, לפני שהוא ירים את האצבע בעניין, זה הכול בסדר.  

בהצבעה של מי מכם בעד  הגוף שיש לו את הסמכות לאשר, ולכן אנחנו פה. ולשאלתך, אני לא רואה  

 אישור תקציב ועד מקומי, כאיזה משהו שהוא לא חוקי. 

 

  קיי. ועדים שלא הגישו תקציב בכלל, מה הדין בעניין הזה?או   גב' דנה אדמון: 

 

 אז אותם אתם כמובן לא מאשרים, וזה לא עומד על סדר היום.   עו"ד חי חיימסון: 

 

 מי שאמור לנהל זה,     גב' דנה אדמון: 

 

מי שיצטרך לבוא איתם חשבון, זה ניר והמערכת של המועצה, זה לא    עו"ד חי חיימסון: 

 שאתם לא מוגשים תקציב שלא הוגש לכם. ברור לפתחכם. 

 

 דני, בבקשה,     מר ניר ים:

 

דווקא קשור לאישור תקציב     מר דני ברזילי:  לאו  הוא  פה  אני לתומי סברתי שהדיון 

ועדים מקומיים, למרות שזה הטריגר, אלא הזמנו אותך, בכלל בשביל לשמוע על היחסים בין הוועד 
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או המליאה כמליאה, הייתה רוצה לראות מה המועצה, כמועצה,  המקומי למועצה, מה הסמכויות ו...

 בוועדים המקומיים, ואיך הם מתפקדים וכו', לאו דווקא בהקשר למה חוקי ומה לא חוקי.

המקומיים   לוועדים  משאלות  או  הנחיות  לתת  או  רצונות,  להביע  לנו  רוצים    –מותר  אנחנו  כך 

, וכו'. אבל אלה ההנחיות שהמליאה או המועצה, שתפעלו, גם אם זה לא כתוב באיזשהו מקום בחוק

לא   אחד  אף  וכה,  כה  בין  המקומי,  הוועד  את  כי  פה,  החשוב  העניין  לי  נראה  וזה  לוועדים,  שולחת 

לניר  כתבתי  גם  שאני  חשובה,  אחת  הערה  לי  יש  הזה,  בנושא  ולכן,  ועד.  אף  של  בתקציבים  מחטט 

נח במועצה, והוא קשור בהכרח לוועד מקומי, וזה  כי אני חושב שזה נושא שהוא מאוד מוז  ודודי גם,

 הנושא של ניהול ארכיונים.

או אני חושב שגם   יכול,  לעובדה שוועד  גם  לעניין הפורמאלי, כמובן  ערך מעבר  יש  ביישוב  לארכיון 

הנהלת היישוב, יכולה להסתמך על דברים, מה היה לפני שנה, והנה ראינו פה מקרה שיש בעיה של  

שלח שלא  א'  ארכיון  היא  הארכיונים,  של  החשיבות  אז  לגרום.  יכול  זה  ולמה  דברים,  בעניין    –ו 

ב'   בעניין התרבותי, החברתי–הפורמאלי, המשפטי,  ואני    כמובן,  וכו',  ולילדים  ולהסביר, למקלטים 

בכל  וכמעט  במועצה,  קורה  מה  בדקתי  הארכיונים,  איגוד  מטעם  הזה  הנושא  על  אחראי  בתור 

וברוב המושבים, למיטב ידיעתי, חוץ מעין    חוץ מאולי אחד או שניים קטנים,הקיבוצים יש ארכיון,  

לפחות, מסודר  ארכיון  אין  ניצן,  ושדה  להיות    הבשור  צריך  לא  שזה  חושב  ואני  להיות.  שאמור  כפי 

תנאי לאישור התקציב וכו', אבל את לא צריכה לתת קריאה, גם מפה שהם חברי המליאה שהם באים 

ל גם של המליאה, וגם צריכה להיות פעולה של הדרכה, והנחיה, איך עושים בעיקר מהמושבים, אב

את זה ומה צריך לעשות, וזה צריך לבוא מטעם המועצה, כי צריך לעזור ליישובים האלה להקים את 

 כל ועדה.  הוא מאוד חשוב לתפקוד של המוסד הזה, 

 

רוצה     מר ניר ים: אני  השנייה,  למשפטים  דווקא  להתייחס  ראשונים  שנייה 

זאת   בעיה.  של  לסוג  נקלענו  אנחנו  לצערי,  המקומיים.  בוועדים  לעשות  צריכים  מה  בעניין  שאמרת, 

, תוכנן כנס מאוד גדול עם חי ועם מרצה מומחה בוועדים  2020  -אומרת, בסביבות סוף הקיץ שעבר, ב

יישור הקו הזה,  מקומיים, ועם ספר שהוא פרסם, כדי לבוא וליישר קו, ומי שהיה צריך להיות שותף ל
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כל   האגפים,  מנהלי  המליאה,  חברי  היישובים,  מזכירי  החשבונות,  הנהלות  הוועדים,  ראשי  כל  זה 

 חבר'ה, ככה עושים, ובדיוק ככה.   –העולם. היינו צריכים לבוא ולהגיד 

למצב  לצערי,   נכנסים  כבר  אנחנו  גם,  ולצערי  הקורונה.  בגלל  להתכנס  היה  אפשר  אי  קרה,  לא  זה 

אלצים, או צריכים, לאשר את תקציבי הוועדים, ועוד לא עשינו את התהליך הזה. התהליך  שאנחנו נ

לאסוף   יהיה  ואפשר  ייפתח,  שהכול  מקווים  אנחנו  הבא,  בחודש  לקרות  מתוכנן  אנשים   150הזה 

 באולם אחד, ולעשות את יום העיון הזה, ואז ליישר את הקו.

,  פעם, רוצים בכל זאת לאשר את התקציב, ואני לפחות  עכשיו אנחנו בין לבין, לצערי הרב, ואנחנו עוד

יוכלו   ושהוועדים  התקציבים,  את  תאשר  לא  המליאה  למה  מניעה  שום  רואה  לא  שלי,  בעיניים 

  להמשיך ולפעול, תוך שאנחנו יודעים שבעוד מספר קצר של חודשים, הדברים יראו אחרת.

 

פנים, גם הוא עם איזו עין, או  חי, יש עוד גוף שמפקח? למשל, משרד ה    מר אמיר פלג:

   שאתם סומכים על המועצה שתפקח עליו...

 

משרד הפנים, תמיד יש לו זכות לעין, כי בסוף הוועד המקומי הוא גוף   עו"ד חי חיימסון: 

זאת   המקומיים  הוועדים  על  ראשון  שמפקח  מי  שנקרא,  מה  הוא,  המדרג  בגדול,  אבל  החוק,  יציר 

 ה, זה משרד הפנים. המועצה, ומי שמפקח על המועצ

 

שבאמת,     מר דודי אלון: זה  שעצם  חושב  אני  בנושא.  משהו  להגיד  גם  רוצה  אני 

ניר התחיל בעצם איזשהו תהליך, של לנסות קודם כל כולנו ביחד, כי הבנו שאנחנו לא   התחלנו פה, 

לבי הוועדים  בין  הקשר  את  מבינים  ממש  לא  שאנחנו  הבנו  האחרונות,  המליאות  בכל  ן מבינים, 

מתווה של, אז    המועצה. עצם זה שמתחילים איזשהו תהליך, יכול להיות שצריך גם לסכם פה איזשהו

זה לא ייקח בשנה הזאת, וזה ייקח כמה זמן כדי להרגיל את האנשים חזרה לעבוד קצת שונה, ולהבין 

לשנות סדרי   זה לא,  כי  כי מה לעשות,  איזשהו תהליך, שיכול כלקחת שנה, שנתיים,  פה  עולם  שיש 

צריך להיות פה  בוועד של יישוב שרגיל למשהו הרבה הרבה שנים, משהו כדי להסביר לו אחרת, אולי  
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  טיפה יותר סובלניים בעניין הזה.

 

בקיצור,    מר ניר ים: דבר  איתנו,  דבר  הבשור,  מעין  תקוותי,  אפי  את  פה  לנו  יש 

 בבקשה. 

 

התכנסתם  מר אפי תקוותי:  אתם  ל  טוב,  וניר  אני  פה במקרה,  בגללי.  זה,  את  אומר  א 

 לוקח על עצמי את האחריות הזאת, אחרת לא היינו מקיימים את הדיון. תעשה כן אם אתה רק...  

 

 ממש לא.    מר ניר ים:

 

זה פשוט מעצבן אותי, שכל מה שאמר חי, הסתיר את הכול. הסתיר    מר אפי תקוותי: 

הדברים האלו, ותגיד לי דבר כזה, אתה נותן    על  2015-אתה ענית לי כבר ב  בעצם, אני כבר שנים, וחי, 

על    V  V Vאישור למועצה, לאשר את כל מה שכתוב כאן, שיש לנו עובדים בשכר, שיש לנו, אני רואה  

 כל עין הבשור, אין כלום, אין כלום.

לא פתחו חשבון לוועד מקומי, לוקחים את הכספים של תושבי עין הבשור, כולם, שזה כולל כמובן גם  

האג לאגודה.  את  רק  אותם  ומכניסים  זה  ודה,  את  יעידו  מאוד,  טובה  היא  הפעילות  שאצלנו  נכון 

הנציגים שלנו פה, ניר ומזל, אבל הדבר הזה אמור לעבור על תקציב של ועד מקומי. לא יכול להיות  

 שיעשו כאן בניגוד לחוק. 

ו לפני חמש שנים, עכשיו, אתם אומרים, אתם רוצים למסמס את זה, אבל יעיד גם גדי, פגשתי אות

 רק התחלת את הקדנציה שלך, 

 

 זה שבע, שתהיה בריא.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? 2007? 2017-ב  מר אפי תקוותי: 
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 .  2015-אני התחלתי ב   מר גדי ירקוני: 

 

ידועים,   נו?  מר אפי תקוותי:  היו  הדברים  פעמיים,  אותך  פגשתי  אותך,  פגשתי  אני 

 דקות עברו, יש לי עוד חצי דקה. אבל... יש לי עוד חצי דקה. שתי

נכון, אני חייב ללכת   כן,  עוד לפני  ילין,  חבר'ה, לא חשוב, אני עוסק בזה גם מימי שלטונו של חיים 

אחורה, מכיוון שכל הדרישות האלו, הן לא חדשות. עכשיו, פניתי לוועד בעין הבשור, שיפתחו חשבון,  

תרא מקומי,  לוועד  חשבון  יפתחו  אם  יסתדר.  שלא והכול  אלא  יסתדר.  הכול  ופלא,  הפלא  פתאום  ו 

 פותחים.

מכתב, על כך שהם לא מתנהלים על פי הספר, נקרא לזה,    15.7  -שקיבלת ממני בשלחת מכתב, אחרי  

על פי החוק, של צו מועצות מקומיות. אז התחלת בזה, התחלת טוב מאוד, התחלת בזה שדרשת, ויש  

מיד פותחים, זאת אומרת, זה ייקח    –בון. אמרו לך  מסמכים על כך, דרשת מהם חשבון, שיפתחו חש

 קצת זמן, אבל מיד פותחים. עד היום לא פתחו. 

קבע הוועד בעין הבשור, שפותחים חשבון, זה היה אחרי לחצים כבדים שעשיתי, לא פתחו. לא    2017

יודע   פתחו. וככה מתנהלים. עכשיו, אני לוקח בחשבון שאני התחלתי את כל הפעילות שלי, כאשר אני

שעכשיו החוק משחק פה יותר מאשר... כי כשהם שלחו סתם נציגים של הוועד, או כשלא רצו למנות 

חוקי, הכול  נציגים,  לנו  יש  בחירה חדשה,  יש  כאן, בהחלט  עובדים  היום, אתם  ביקורת, אבל  ועדת 

משמש פה  חי, האם אתה היית נותן, ותבינו, חי חוקי, למה שזה לא יהיה חוקי? מדוע למסמס את זה?

   בשני כובעים, איפה ה...

 

 טוב, בוא אפי,     מר ניר ים:

 

 חי, חי,   מר אפי תקוותי: 
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 לא, אפי, עצור.     מר ניר ים:

 

גם   מר אפי תקוותי:  אבל  שלכם,  כיועץ  גם  פה  משמש  חי  זה.  על  אוותר  לא  אני  לא, 

 כיועץ ועדים, אגודות.  

 

 אפי, אפי פה תעצור. תעצור,    מר ניר ים:

 

 רק בעין הבשור...    מר אפי תקוותי: 

 

 תעצור, תעצור.     מר ניר ים:

 

 כן?   מר אפי תקוותי: 

 

בעיקר.     מר ניר ים: נתרכז  נוכח  ובוא  שהיית  למרות  מובן.  בגדול,  שאמרת,  מה 

 וידאנו ש,  -אצלי בשולחן, כשהתקשרנו יחד לבנק, בעזרתו של עוד מישהו, ו

 

ע  מר אפי תקוותי:  מאז  ישבתי  מבלבל?  כבר  אתה  מה  חשבון.  פותחים  לא  הגזבר,  ם 

 באמת. 

 

וחלק    מר ניר ים: נכונה,  היא  שמסרת  מהאינפורמציה  חלק  בוא,  אפי, 

 מהאינפורמציה שמסרת, רגע, היא לא נכונה, רגע, אבל אנחנו לא נכנס לזה. כל מה שאנחנו אומרים,  

 

 לא, אנחנו,   מר אפי תקוותי: 
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 מתווכחים, עצור. אפי, אנחנו לא    מר ניר ים:

 

 מוותר לך, אתה אומר שאני שקרן.  אבל אני לא   מר אפי תקוותי: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אפי, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה.     מר ניר ים:

 

עין הבשור מסומן, שבקשה להאצלת סמכויות יש, בדקתי במסמכים,    מר אפי תקוותי: 

 ות. אין בקשה של האצלת סמכוי

 

 טוב, אפי, בבקשה,     מר ניר ים:

 

 בדקתי על דו"חות כספיים, אין דו"חות כספיים.    מר אפי תקוותי: 

 

 אפי,    מר ניר ים:

 

 ועד,   בדקתי היקף חברי  מר אפי תקוותי: 

 

   אפי, אפי, אפי,    מר ניר ים:

 

 אתם עוברים על החוק.    מר אפי תקוותי: 

 

תראה,   מר ניר ים: בסדר.  מסומן    אפי,  שכתוב  מה  אומרת,   Vכל  זאת  שקיים, 
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קיימים, ועדת ביקורת קיימת. עכשיו, רגע, עצור, עצור, קיימת, דו"חות כספיים,    –האצלת סמכויות  

 כחבר עין הבשור, זה בסדר.  –יש לי שמות, עצור, אפי עצור, כן לרוחך, לא לרוחך כתושב 

 

 עם הגזבר,  לא... יודע את זה, כי אני יושב   מר אפי תקוותי: 

 

 אוקיי, בסדר,     מר ניר ים:

 

 ואני בודק את הניירות, ונכון,   מר אפי תקוותי: 

 

אני אומר עוד פעם, בהיבט    בסדר, דקה, אנחנו עוצרים את הדיון הזה.    מר ניר ים:

 הכללי, אפי, אני בכוונה לא יורד לנושא של עין הבשור כמקרה פרטי אחד,  

 

 אתה,   מר אפי תקוותי: 

 

 אפי, תן לי לגמור משפט, רבאק.    ניר ים:מר 

 

 ניר,   מר אפי תקוותי: 

 

תן לי לגמור משפט. דיברת, לא עצרנו אותך, עד שאמרת דברים שהם     מר ניר ים:

 לא כל כך נכונים, פה הרשיתי לעצמי לעצור,  

 

   אני רוצה לדעת מה לא נכון במה שאמרתי.  מר אפי תקוותי: 

 

שהיועץ המשפטי פועל בשני    –שני דברים לא נכונים. אחד    שני דברים,   מר ניר ים:
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 כובעים, זה לא נכון. חכה, תעצור, מספיק. זה לא נכון.

דבר שני, נושא חשבון הבנק של עין הבשור, גם הוא לא נכון. אז בשלב הזה, כשמתחילים להצטבר גם  

 הדברים הלא נכונים, אני מרשה לעצמי לעצור.  

 

 ה. אז תענ  מר אפי תקוותי: 

 

עין הבשור, המקרה הפרטי של יישוב אחד מבין    –אז אני אומר ככה     מר ניר ים:

 , שבמקרה תושב אחד שאכפת לו וחשוב לו הגיע לכאן, אנחנו לא מסבים את הדיון לעין הבשור.  32

 

 שנה שאני...  15או  10זה לא במקרה, זה   מר אפי תקוותי: 

 

ואמ   מר ניר ים: יודעים,  אנחנו  של בכללי,  התפקוד  נושא  מראש,  זה  את  רנו 

 הוועדים המקומיים, בכלל המועצה, טעון שיפור,  

 

   הוא לא מעניין אותי, מעניין אותי רק שאני פניתי אליך כבר מזמן,  מר אפי תקוותי: 

 

 אפי, אני מודה לך, באמת,     מר ניר ים:

 

דיקטטורה  מר אפי תקוותי:  העניין.  זה  לי,  עונה  לא  אתה  חודשים  טוב,    כבר  דבר  זה 

 אבל צריך לרדת לצו מועצות מקומיות, אם אפשר.  

 

 אוקיי, שמעתי,     מר ניר ים:

 

 אם לא,   מר אפי תקוותי: 
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 אפי, יש לך משהו,     מר ניר ים:

 

 ייעץ גם בכובע מוניציפאלי, וגם בכובע אגודות, הנה, חי מ  מר אפי תקוותי: 

 

נכון,  עו"ד חי חיימסון:  לא  דעתך,    זה  עין תנוח  מקומי  ועד  של  משפטי  יועץ  לא  אני 

 הבשור, אין לי קשר לוועד המקומי עין הבשור,  

 

 אני יודע, אמרתי...    מר אפי תקוותי: 

 

 זה הכול, בכך תם העניין.    עו"ד חי חיימסון: 

 

חי, תפתח את האוזניים שלך, סלח לי שאני מדבר איתך ככה, אנחנו    מר אפי תקוותי: 

 ם. כבר נפגשנו מספיק פעמי

 

 ניר, זה לא שייך למליאה.      דובר:

 

חברי     מר ניר ים: בבקשה,  יודע,  אני  לכם,  שאמרו  כמו  אני  תשמעו,  אני,  אז 

מליאה, תגידו גם אתם לאפי תודה, שמענו, הבנו, ותודה רבה. זה מה שיש להגיד. עכשיו, אני מעריך 

מה שרצית להגיד, הפנמנו את זה,    אותך, זה לא שלא, אבל עזוב, עצור, אמרת מה שרצית להגיד, הבנו

, לסידור כלל הוועדים, לא אפילו ידענו את זה מראש, וזה בסדר. עכשיו אנחנו פועלים, כמו שאמרנו

 הכול מושלם שם, בסדר גמור. נכון, זה יהיה מושלם, יותר ויותר, אפי אתה ממשיך, 

 

 תמשיך כדי לדאוג שיהיה חשבון בנק,   מר אפי תקוותי: 
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 זה מה שהוא עושה,      דובר:

 

 כפי שכתבת להם רשמית, לפני חצי שנה.    מר אפי תקוותי: 

 

 אנחנו רוצים להתקדם. אפי, תודה רבה.     מר ניר ים:

 

 אפשר רשות דיבור?     גב' דנה אדמון: 

 

 תודה רבה.   מר אפי תקוותי: 

 

 אם יש למישהו עוד שאלה, השגה,    מר ניר ים:

 

  אני אשמח.   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, תמיר?    מר ניר ים:

 

 דנה ביקשה קודם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ש   גב' דנה אדמון:  לאפי  האמרת  מבחינתי  ידעתי,  לא  אני  וידענו.  מכירים,    V-אנחנו 

שאומר שהמסמכים נמצאים, אם יש איזה שהם דברים שלא נבדקו, או שהם לא   Vשמסומן פה, הוא  

 ודאיים, אני אשמח לדעת.  

 

את הנייר הזה, מי שבסופו של דבר כתב אותו, מי שעומד מאחורי כל    :מר ניר ים
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V    ,הבשור בעין  כתוב  אם  אומרת,  זאת  קצהו.  של  קצהו  עד  נבדק,  והכול  אני.  זה  מטופל,  כל  או 

ואנחנו   ועד  ושקיים  כספיים,  דו"חות  ושיש  סמכויות,  להאצלת  הבשור  מעין  בקשה  שיש  במקרה, 

דת ביקורת, ושאין אף אחד שמועסק על ידי הוועד, נבדק ברמה של יודעים מי ההרכב שלו, ושיש וע

 מאה אחוז. 

 

 זה צמוד,   והסעיפים שרשום עליהם 'מטופל'?   גב' דנה אדמון: 

 

 אלה סעיפים,    מר ניר ים:

 

 שנייה,    גב' דנה אדמון: 

 

 אלה סעיפים שלא,     מר ניר ים:

 

 הסעיפים שרשום עליהם 'מטופל', שנייה, אני אסיים את השאלה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 זה צמוד ללוחות זמנים מסוימים? או שאנחנו...     גב' דנה אדמון: 

 

יוסבר    מר ניר ים: ושם  באפריל,  השם  בעזרת  נעשה,  שאנחנו  לכנס  ממתין  זה 

 כן, תמיר?   לכולם מה בדיוק צריך, וזה יוצב כתנאי לקראת התקציב הבא.

 

 התקציב שרשום פה לכל יישוב, הוא בעצם כסף שהמועצה מוציאה?    קובזה: מר תמיר בו
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 לא.    מר ניר ים:

 

 זה כסף של היישוב?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

נהדר. אפשר לקבל עכשיו, אחרי ההסבר שקיבלנו, לצרף בעצם לחומר    מר תמיר בוקובזה: 

נחנו מצביעים, כשיש הכול, אוקיי? ואנחנו מאשרים את  את כל המסמכים של כל יישוב, בעצם, אם א

זה, אפשר לצרף, אפילו במייל, לא אכפת לי שזה לא יהיה מודפס, אבל שיהיה בעצם את כל התיעוד  

לכל יישוב, ולא יהיה את הויכוח חסר התוחלת הזה של יש או אין. אתה תגיד יש, והוא יגיד אין, וכל  

שנראה אותו,    שהגיע ואין בעיה, גם התקציב עצמו, לצרף אותו,  זה מסמך  אחד יגיד מה שהוא רוצה. 

 יעשה עם זה מה שהוא רוצה.  וכל אחד

 

יודע,     מר ניר ים: אתה  ככה,  נאמר  בוא  קצת,  זה  בעיה.  אין  טכנית  בעיה,  אין 

 עמודים, זה קצת, לוגיסטית זה קצת מסובך.   15מטבע הדברים, כל יישוב זה סדר גודל של עשרה עד 

 

 לא, לא להדפיס, לשלוח במייל.     מיר פלג:מר א

 

זה יפורסם. היה ו, רגע, ולפרסם את זה,    PDF-אבל להפוך את הכול ל   מר ניר ים:

עם  יישוב  איזשהו  פה  ככל שנאשר  נאשר,  ואנחנו  היה  יהיה מקובל.  ואני מקווה שהוא  אומר משהו 

דו הבקשה,  החומר  כל  הזו,  במליאה  המקומי  והוועד  שלו,  ועדת התקציב  החברי,  התקציב  "חות 

 הביקורת, הכול יפורסם באתר, אוקיי? באתר של המליאה. 

 

 להבא, לפני כן פשוט להוציא,   מר תמיר בוקובזה: 
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כן, לפני זה, זה פשוט המון חומר, אז לא חשבנו, זה גם לא היה נהוג     מר ניר ים:

   שנלקחת כחיובית.  עד היום. אוקיי, זו הערה

 

ני חושב שזה לא רק שלא היה נהוג עד היום, אנחנו סמכנו תמיד על  א   מר יובל בר:

ולפני זה המזכיר, שקיבל את המסמכים, לפעמים אפילו הקריאו מהדף, שיש כל מה שיש    המנכ"ל, 

לכל יישוב להגיש, זה שני דפים בעצם. לא מדבר על כל הדו"חות הכספיים, שגם הם לא ארוכים יותר  

יש שני בוועד המקומי.  זה דף שמגדיר,    מדי,  זה דף של בקשה להאצלת סמכויות, השני  דפים, אחד 

בלי שהיינו   Vהדף המרכזי שמגדיר את הבקשה לתקציב, וזה גם על הדו"חות הכספיים, עשו עליהם  

 צריכים בכלל.

שני הדברים שאנחנו הצבענו עליהם, זה שני הדברים האלה, האצלת סמכויות, ובקשה לתקציב. אני  

שאנחנו צריכים לקבל את זה, לראות את זה. אנחנו יכולים לסמוך על מי שנמצא,  באמת לא חושב  

 ומי שרוצה גם יכול לראות בניירות של מי שמעביר את זה, אם הוא באמת הצביע נכון.

במקרה, אם יש מקרה שיש עליו מחלוקת, כמו עין הבשור, אז בסדר. אפשר, מי שרוצה מטעם היישוב 

לבוא ולהמשיך, יכול לעשות את כל המהלכים שהחוק מתיר לו, אבל אנחנו לא צריכים להיות יותר 

דע  מדי בתוך זה. אם היישוב הגיש כחוק את הדפים האלה, אבל משהו מאחורי זה לא חוקי, אני לא יו

אם אנחנו צריכים להיכנס עד לשם, כדי לבדוק ויש פה בכל העניין של הוועדים המקומיים, עדיין יש  

ואנחנו צריכים להצביע, אבל לא  נותן את הסמכות למועצה,  איזה חוסר היגיון בחוק, שהוא בעצם 

 נותן שום כלי ביד, או איזה שוט, לא לאשר תקציב. זה מה שקורה. 

יע בזמן, זו השנה שהתנו אותה בתקבול הכספי, ואז כולם הלכו ועשו את זה  השנה היחידה שהכול הג

מהר. אז אני לא יודע עד כמה פה יש בעצם למועצה, או מי שמנהל את זה מטעם המועצה, כלי באמת  

 לבוא ולנהל את זה נכון. החוק אמר את דברו, לא נתן לנו שיניים.  

 

לעש   מר ניר ים: מנסים  אנחנו  למה  זה  בהיגיון נכון.  בשכל,  בסבלנות,  זה  את  ות 
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צעד, למרות שאנחנו כן מתכוונים להתקדם מהר. אבל בואו נחתור, אני מציע, להצבעה על   –ובצעד  

 האישור של התקציבים, ושל האצלות הסמכויות. 

 

 ניר, אפשר?    גב' נעמי סלע:

 

 כן, בבקשה.    מר ניר ים:

 

שבת שאולי באמת להימנע מלשלוח מייל אחרי מה שיובל אמר, אני חו   גב' נעמי סלע:

 אישי פה לכל אחד מהחברים, אם יש אפשרות להעלות את זה באתר המועצה?  

 

 אמרתי, יעלה.    מר ניר ים:

 

אוקיי, בסדר, תודה. ואז אם יוצא מצב שיש תושב שטוען לאי חוקיות    גב' נעמי סלע:

 כזו או אחרת, המסמכים נמצאים לידיו.  

 

יוצגו נ   מר ניר ים: המרכזת,  הזו,  הטבלה  מאחורי  שעומדים  החומרים  כל  כון. 

 באתר, משויכים, קשורים, למליאה הזאת שאנחנו מקיימים עכשיו.  PDFבתור 

 

 תודה.    גב' נעמי סלע:

 

לגבי הסמכות שלנו להצביע פה, כשיש, זה מופנה לחיימסון, כשרשום    מר תמיר בוקובזה: 

דו"חות כספיים פה, הרכב חברי הוועד. האם בסמכותנו לאשר את    לי שחסר משהו, או 'מטופל', נגיד

 עם זה בעיה, ואנחנו לא יכולים לאשר? התקציב הזה? או שיש 
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תעודת   עו"ד חי חיימסון:  לא  זו  תקציב,  אישור  אי  או  האישור  קודם,  שאמרתי  מה  זה 

אין לך מניעה משפטית   הכשר לוועד, וזה. אבל מצד שני, זו גם לא סנקציה כנגד הוועד. זאת אומרת,

לאשר את התקציב. זה לא הופך את זה, שאם יש ועד שחסר לו משהו, אז הוא פטור מלהמציא אותו,  

זה יש בעלי תפקידים במועצה, שרודפים אחרי הוועד, ומוודאים שהדברים יקרו. זה    לא. אבל בגלל 

 שני דברים שונים.  

 

ש   גב' מזל ערוסי: יעשו  לא  הם  אז  נאשר,  לא  זה  ואם  חבר'ה,  התקציב?  עם  דבר  ום 

 באמת לא... יאללה, באמת. 

 

בואו נאמר ככה, לפחות מבחינת סדר הדיון, להקריא את עכשיו ככה,     מר ניר ים:

שמות היישובים ואת סכומי התקציב, לי זה נראה מיותר. האם יש מישהו שיש לו התנגדות, לאשר 

לקב או  מסוים,  ליישוב  סמכויות,  האצלת  או  הזאת? תקציב,  הרשימה  בתוך  מסוימת  יישובים  וצת 

  בבקשה שיגיד את זה, ואז נדע איך לבנות את ההצבעה.

 

 עכשיו? מה, אתה רוצה להצביע על כולם ביחד?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה עם היישובים שעוד לא הציגו?   מר ראובן פרידמן: 

 

 תראו, אנחנו אותם לא מאשרים,    מר ניר ים:

 

 אשר אותו, זה ברור. אתה לא מ    דובר:

 

 לא, בסדר,   מר ראובן פרידמן: 
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 תאשרו אותו בהמשך.     מר גדי ירקוני: 

 

 כשהם יביאו את הבקשה, אז אנחנו נאשר אותה.     מר ניר ים:

 

לגבי    מר תמיר בוקובזה:  לשאלתך.  לגבי,  רק  להאצלת   –  9כן,  בבקשה  רשום  יבול, 

 אני יכול לאשר תקציב כשאין לי בקשה בכלל?   סמכויות 'לחתימת אייל', מה המשמעות של זה?

 

צודק,     מר ניר ים: בהחלט  אתה  את אוקיי,  למליאה,  יועץ  בתור  לטעמי,  אני 

 התקציב של יבול לא הייתי מאשר. 

 

 אז אנחנו נצביע עליו בנפרד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

תקציב    מר ניר ים: בקשת  היא  בגדול,  בקשה,  מושלמת.  לא  אפילו  הבקשה   כי 

אני מציע    ובקשה להאצלת סמכויות. אם הן לא ניתנות בצורה מסודרת, אז באמת אין פה מה לאשר. 

 להחריג את יבול, ולהתייחס לכל השאר. 

 

 יבול יהיה בעצם הצבעה נפרדת? או שבכלל לא נצביע עליו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 במליאה הבאה.    גב' כבי שקולניק: 

 

ה שנראה לי נכון הוא, לא לאשר את יבול, ולא להצביע יבול היום, מ    מר אמיר פלג:

 היום על תקציב יבול.  

 

נכון, יבול ירד מהרשימה, ראו בו ישוב שלא ביקש האצלת סמכויות,     מר ניר ים:
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 אוקיי.  ולא ביקש תקציב. האם יש הערות ליישובים נוספים?

תקציב,   שביקשו  היישובים  כל  על  ככלל,  מצביע  ברשותכם,  אני,  שאנחנו אז  שאמרנו  יבול  למעט 

לספור, לי  תנו  הסמכויות?  והאצלת  התקציבים  את  לאשר  בעד  מי  מהרשימה,  אותו  ,  17  מחריגים 

 , במקרה. האם יש נמנעים?  17כולם. כולם זה 

 

 , תספור גם את גדי. 17כולם זה    גב' דנה אדמון: 

 

 האם יש מתנגדים? לא.     מר ניר ים:

 

 .  17ר גם את גדי, כי אין קוורום אם זה ניר, תספו   גב' דנה אדמון: 

 

 לא ספרת אותי?     מר גדי ירקוני: 

 

 בעד, אפס נמנעים ואפס מתנגדים. 18. 18   מר ניר ים:

 

 בעד( לאשר תקציב והאצלת סמכויות לוועדים המקומיים. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 פר, אתה איתנו?  עו לזכור את המספר הזה. , צריך  18-צודקת בעניין ה   מר ניר ים:

 

 ביי חי, סע בזהירות.     מר גדי ירקוני: 

 

 תודה לכולם.   עו"ד חי חיימסון: 

 

 תודה חי.    מר ניר ים:
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 תוכנית מנחת גבולות . 11

 

מנחת     מר גדי ירקוני:  זה  גבולות,  מנחת  קטנה.  הקדמה  אעשה  אני  יכנסו,  שהם  עד 

וא לא מסודר סטטוטורית, מי שמשתמש  שנמצא פה במועצה האזורית אשכול, הרבה מאוד שנים. ה

בו עכשיו, זה קצת אווירונאוטיקס וחימניר קצת, ללא הסכמים מסודרים עם המועצה. אני כבר כמה  

זמן הם היו גם אצלי בהתחלת הקריירה שלי, ובעצם אחרי זה הם היום, יש מצב שיש שם מנחת ללא 

 סטטוטוריקה, וללא היתר הפעלה בכלל.

ב הזה, וגם יחד עם המנהל התבקשנו להגיד את עמדתנו ולסדר את זה, לסדר  אנחנו ראינו את המצ

המסקנות  אותו.   את  לנו,  יציגו  שהם  מה  וזה  חבר'ה,  שני  אותם  עם  ראשונית,  עבודה  עשינו  אנחנו 

לנושא   רחבה,  יותר  לעבודה  עכשיו  נלך  שאנחנו  שלהם,  ההמלצה  ואת  הראשונית,  מהעבודה  שלהם 

הכלכלי והאפשרויות  הפעילויות הכלכלי  להרחבת  שלנו  הבדיקות  מאחת  זה  הזה.  במנחת   ות 

במדינה,  כאלה  דברים  אין  שכבר  נכס  פה  יש  זה,  כמה  ויגידו  יציגו  גם  הם  המועצה,  של  הכלכליות 

 מנחתים חופשיים. 

בסופו של דבר, היום, הם יציגו לנו את העבודה שאנחנו רוצים לקחת את אחד, חבר'ה, אנחנו מציגים  

בודה בשביל להגיע למצב שנוכל לקבל החלטה לכיוון תב"ע. אנחנו התחייבנו למנהל  לנו את המשך הע

ונגיד להם את חוות דעתנו, איזו תב"ע אנחנו, או אם אנחנו   שאנחנו נעשה את העבודה הזאת מהר, 

הצמוד.   השטח  ואת  התב"ע  את  שם  לעשות  כמו  רוצים  גם  נבדוק  הזאת,  בעבודה  בודקים  אנחנו 

אל הכלכלי, שהוא טמון פה, גם את הרעשים, אם יש, או הפרעות לסביבה. מה שאמרתי, את הפוטנצי

להשקיע   נחליט  אנחנו  שכן,  נחליט  אם  דבר,  של  ובסופו  הזה,  במנחת  לעשות  ויכולים  רוצים  אנחנו 

אלף ₪ בנושא של עד להגיע לתב"ע, שתיתן לנו אחרי    800-אלף ₪ בשלב ראשון, ו  600-כחצי מיליון ו

 הכלכליות למכרז אותו החוצה, ולהחזיר את ההשקעה הזאת, תיכף אתם תשמעו. זה את האפשרויות 

 ובדירקטוריון, וקיבל שם את האישור להשקעה הזאת.הנושא הזה עבר גם בחברה הכלכלית, 

וגם  עכשיו זה מגיע פה למליאה, בגלל שזה מעורב, שאנחנו הולכים לתכנון, זה מעורב גם המועצה, 

המליאה תיתן את חוות דעתה על הנושא הזה. בסופו של דבר, אנחנו    החברה הכלכלית, וחשוב שפה
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חושבים שזה ייתן עוד פוטנציאל, כמו שאמרתי, לפיתוח הכלכלי של המועצה, אבל בואו נשמע אותם 

 קודם.

אני אומר דבר אחרון, הם באים להציג עבודה, שאני אומר פה, שעדיין אנחנו לא יודעים מי יבצע את  

יוצאים  כמובן למכרז אחרי זה, על הכיוון של מי יעשה את העבודה עצמה, אחרי   העבודה, ושאנחנו

להמשך.  לעשות  צריך  מה  איתם  שסגרנו  ההצעה  ואת  הקודמת,  העבודה  את  רק  לנו  מציגים  שהם 

  בקשה, חבר'ה, תציגו את עצמכם.ב

 

מי, אני מצטער שאני עומד, אנחנו שניים מחברת בי אל קון, ראם חמ  :ינון פרסיקו רמ

 שהוא השותף המייסד, ראם חממי, בוגר קורס טיס איזה מספר? 

 

 . 136  מר ראם חממי: 

 

, איש מסוקים בעברו, והיום עושה מילואים, מבצע מילואים בכיר 136  מר ינון פרסיקו:

נקרא לזה, בקורס טיס. השותף השני, שלא נמצא   בחיל האוויר, כמעביר גיבושים וסדנאות מיוחדות,

, טייס מילואים פעיל  רן ג'וזף, הוא טייס מסוקים פעיל, טייס בלאק הוק, ואני ינון פרסיקופה היום, ע

על   בטייסת תובלה שנמצאת בחצור, בדרך כלל רואה את מועצה אזורית אשכול מלמעלה, ומסתכל 

 השכנים פה מערבה.  

עשתה, כמו שגדי  מטרת המפגש היום. נאני רגע, לפני שנצלול לפרטים, אני רק רוצה רגע להסביר, מה  

חודשים. כארבעה  לפני  וג'וזף,  ראם  של  בהובלה  מדוקדקת,  מאוד  עבודה  נעשתה  העבודה    הציג, 

זו עבודה שנשלחה אליכם, או הוצגה בפניכם, עבודה מאוד מקיפה של   עמודים, שבאמת    70הזאת, 

במוע גבולות  במנחת  שקשור  מה  כל  על  ראשונית,  מעמיקה  מאוד  מאוד  בדיקה  איזושהי  צה  עשתה 

לפרטי   שנכנסנו  מבלי  ובוסרי,  ראשוני  מאוד  המאוד  העתידי,  הפוטנציאל  כולל  אשכול,  האזורית 

הפרטים, ומבלי שתיאמנו עם כל הגורמים הקשורים, והכוונה היא, במספר שקפים מצומצם, לדבר  

יג  על הדברים, ולא פחות מזה, לענות על כל שאלה שאנחנו יודעים היום, לפחות, לענות כדי טיפה להפ
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לחצים, מתחים או שאלות לא פתורות שיש לכם, ובשאיפה, באמת, לנצל עבור המועצה, עבורכם, את  

 מלוא הפוטנציאל שיש לתשתית הזאת לתת. 

טיפה רקע נוסף, מעבר להיותנו אנשי מילואים פעילים בחיל האוויר, שלושתנו שירתנו יחד בשירות  

ש וההיכרות  במילואים,  אלופים  סגני  שלושתנו  חיל קבע,  של  תשתיות  ענף  במסגרת  נעשתה  לנו 

גם  ארצית.  בפריסה  האוויר,  חיל  בבסיסי  התשתיות  כל  על  אחראיים  היינו  בעצם,  אנחנו,  האוויר. 

קים,  התשתיות העיליות, וגם התשתיות התת קרקעיות, החל ממסלולי טיסה, מבנים, האנגרים, דת"

סולת, חדרי תחנות גנראטורים, גנרציה, פחניות מטוסים, מבני טייסות, מכוני טיהור שפכים, אתרי  

 תחנות כוח בסיסיות, וכו'. 

הזה   של    14אני בתחום  גודל  גם סדר  הוא  ג'וזף  וראם    6שנה,  פחות   15שנים,  לא  נוסף,  ודבר  שנה. 

הארציות,  בוועדות  הביטחון  שר  נציג  היה  ראם  בצה"ל,  שמילאנו  האחרונים  התפקידים  זה  חשוב, 

התכנ של  הנושא  כל  את  שר ולכן  נציג  היה  ג'וזף  היטב.  מכיר  תכנון,  ומינהל  התכנון,  ועדות  ואת  ון, 

הביטחון בוועדות המחוזיות, ואני הייתי ראש מינהלת המגורים שניסינו, ואנחנו עדיין מנסים לקדם  

 איזה פרויקט פה במועצה, עבור משרתי הקבע. 

י ואת ראם, חלק מה... הבאנו מנחת גבולות, אז דיברנו על הצוות, הצגתי את עצמ  –אז אנחנו נתחיל  

נישתי, בתחום   בוטיקי,  מאוד  מאוד  מקצועי  ידע  להם  שיש  האוויר,  בחיל  איתם  שעבדנו  אנשים  גם 

או שבע  חיל האוויר, שבשש השנים האחרונות, שש  בינוי של  ג'רפי, איש  וזה אסף  מסלולי הטיסה, 

על כל מסלולי הטיסה של חיל האוויר   החל מבניה מחדש, תכנון,   –השנים האחרונות, היה אחראי 

 וכלה בשיפוץ של המסלולים הקיימים.

ואתם  התעופה,  שדות  רשות  של  הראשי  האדריכל  היה  מזמן  לא  שעד  אדריכל  נדיב,  מיקי  אדריכל 

שב תעופתי,  יועץ  הוא  שילה,  ואבנר  הזה,  העולם  כל  עם  מעמיקה  היכרות  לו  שיש  להבין    5-יכולים 

הי טועה,  לא  אני  אם  האחרונות,  מארגון  שנים  חלק  תקינת IKOה  לכל  הבינלאומי  הארגון  זה   ,  

 התעופה, בטח ובטח בכל נושא של תכנון שדות תעופה, ועבד גם ברשות התעופה האזרחית.

זאת אומרת, הצוות שלנו, בעצם, כלל את כל האנשים המקצועיים הנדרשים מקצה לקצה, כדי באמת 

אנ שלנו.  הניסיון  וזה  מדויק.  שיותר  כמה  ניתוח  לביצוע  לתת  ולהוציא  לנהל,  ליזום,  יודעים  חנו 
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את   פה  הארכנו  שלנו,  מהפרויקטים  חלק  תעופתיות,  תשתיות  אלא  תשתיות,  סתם  ולא  תשתיות, 

 המסלול בבסיס חצרים, וטיפלנו בכל מסלולי הטיסה בחיל האוויר. 

לעשות,   הקמנו תשתיות למסוקים ולכלי טיס בלתי מאוישים, בכל בסיסי חיל האוויר, ואנחנו יודעים

לקחת את הפרויקט הזה, החל משלב התכנון, מציאת כתם הקרקע, עד כדי מסירה ללקוח, במקרה  

שלנו לחיל האוויר, לתפעול מבצעי, במקרה של מועצות של גופים אזרחיים, מסירה ללקוח להמשך 

 תפעול.

על רשות    אז יש לנו גם את הגורמים שאחראיים על תכנון התשתיות התעופתיות האזרחיות, דיברנו

שדות התעופה, רשות תעופה אזרחית, גם אל מול התמחות ברישוי של שדות תעופה, שזה מאוד מאוד 

פה  יש  בניה.  היתר  אליו  להוציא  שצריך  מבנה  עוד  לא  זה  מכירים.  שאתם  אחר  רישוי  מכל  שונה 

גם עם  מגבלות והתמקצעות מאוד מאוד מסוימת, וכמובן, חבריי לחברה, שהם חברי מוסדות תכנון, ו

הניסיון שלי יש אל מול רשות מקרקעי ישראל, אנחנו יודעים איך לקדם את התוכניות, ואיך לדבר עם 

 האנשים באותם מקומות, בדגש על רשות מקרקעי ישראל, כדי להביא לאישורים הנדרשים.

גבולות משמש שתי חברות עיקריות גבולות ספציפית. כיום, מנחת  ,  עכשיו אנחנו מדברים על מנחת 

של מטוסי ריסוס, והחברה השנייה זאת חברת איירונאוטיקס,    החברה הראשונה זה חימניר, פעילות

חברה שיושבת ביבנה, ובעצם עושה, בונה, עושה טיסות ניסוי לכל מיני כלי טיס בלתי מאוישים. אלה  

 שתי החברות שהיום משתמשות במנחת.

ת הסדרה  לו  ואין  קניינית,  הסדרה  לו  אין  היום,  אמנם  המנחת,  העניין,  שלצורך  אומר,  זה  כנונית. 

המנחת יושב במועצה אזורית אשכול, אבל הוא לא שייך פיסית למועצה אזורית אשכול, יש פה איזה  

המנחת  את  נשייך  שאנחנו  ברגע  תכנונית,  והסדרה  הזה,  המנחת  את  לשייך  שיצטרכו  הליכים  שהם 

לעשות   גם  היא  הכוונה  נעבורהזה,  שתיכף  תוכנית  את    איזושהי  למקסם  באמת  כדי  השלבים,  על 

השימוש ואת פוטנציאל ההכנסות מהמנחת הזה, כשהכול יהיה מוסדר ומתואם מול מוסדות התכנון. 

ארצית   מתאר  תוכנית  תמ"א,  יש  ישראל,  במדינת  המנחתים  שהיום  נגיד,  נוספת  , 15באמירה 

על   הזאת,שמדברת  התוכנית  ישראל,  במדינת  והמנחתים  התעופה  שדות  על    פריסת  מדברת  בגדול, 

המיקומים של המנחתים שהולכים לקראת, שהם מאושרים על ידי מדינת ישראל, מנחת גבולות הוא  
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 אחד מהמנחתים המאושרים.

לעומת זאת, יש הרבה מאוד מנחתים, שלא מאושרים, והולכים לרדת מתוך התוכנית הזאת, ודיברנו  

 כף נפרט על זה.  על הפוטנציאל שיש למנחת גבולות במועצה האזורית, תי

 

 סליחה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן?   מר ינון פרסיקו:

 

 שאלות בסוף, או שאפשר תוך כדי?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עדיף, יכול להיות שאני אענה לכם, פשוט, על השאלות. אז עדיף בסוף.   מר ינון פרסיקו:

מצגת, כי השאלות שלכם יותר חשובות. אני כן  אנחנו נענה, אבל על הכול. אני אתקדם במהירות על ה

מסומן   הוא  שנקרא.  מה  סימבול,  לו  יש  מסומן,  גבולות  מנחת  במפות,  לראות  כבר  שאפשר  אגיד 

בתוכניות של מדינת ישראל, של מינהל התכנון, כמנחת. זאת אומרת, כבסיס תכנוני וחוקי לקידום 

 יועד למטוסים בלתי מאוישים, שזה יתרון. כמנחת שמ  תוכנית של מנחת, ומדברים על מנחת גבולות,

יותר נכון לדבר על מה הוא לא, אין ההגדרה הזו של מנחת עבור מטוסים בלתי מאוישים, זה אומר ש

כוונה שהמנחת הזה ישמש טיסות מסחריות, או טיסות של מטוסים רב מנועיים, או מטוסים גדולים  

כל סביבה.  ואיכות  רעש  של  בהיבט  מדבר  ואני  יחסית יחסית,  מטוסים  הם  מאוישים,  בלתי  טיס  י 

 קטנים, שחתימת הרעש שלהם היא מאוד מאוד מצומצמת, המצומצמת ביותר בעולם התעופה.  

כדי, פחות או יותר, לסבר את העין ואת האוזן, על איזה הכנסות אנחנו מדברים, עשינו בדיקה על כל  

בט לתעשיות  שמשמשים  ישראל,  במדינת  היום  שיש  מנחתים  תעשיות  מיני  אומרת,  זאת  חוניות, 

מגיעות   התעשיות  אווירית,  תעשייה  אלביט,  איירונאוטיקס,  דוגמת  שם,  יושבות  באות,  ביטחוניות 

 למנחת הזה, ובעצם משלמות דמי שכירות עבור השימוש במנחת.

למטוסים,  כזה  טסטים  מכון  מן  שזה  בדק,  מכון  כמו  ואחרות,  כאלה  תשתיות  עוד  יש  לזה,  מעבר 
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להק תיבחן  שאפשר  שכמובן  האלה,  מהתשתיות  אחת  וכל  מסודרת,  תוכנית  עושים  אם  בטח  ים, 

במסגרת התכנון הראשוני, יש לה איזשהו תג מחיר, שהיא יודעת לשלם פר חודש. נתנו פה איזושהי  

התוכנית   תלוי  לגמרי  יהיה  שזה  כמובן  כלליים,  מספרים  לגמרי  שהם  מספרים  זה  בסדר?  דוגמא, 

תעש היום  אבל  במנחת שתקודם,  להשתמש  הזכות  על  שכירות  חודש  כל  משלמות  ביטחוניות,  יות 

, אלא קצת יותר. עשרות אלפי שקלים בחודש.  20-30שכזה, עשרות אלפי שקלים, ואני לא מדבר על  

יהיה עשרה מטוסים, עשרים מטוסים,   זה  כמובן, חניות מטוסים, משלמים פר חניית מטוסים, אם 

בהתאם, ועל כל הדברים האלה, יש גם תשלום של ארנונה, שגם  שלושים מטוסים, כמובן המכפלות  

מן  במנחת,  השימוש  את  שמגדילים  ככל  ומצומצמת.  מסוימת  מאוד  מאוד  היא  היום  הארנונה  פה, 

 הסתם, תקבולי הארנונה גדלים.

שישה  יש  מבטיח,  אני  האחרון,  השקף  וזה  הזה,  המנחת  את  להסדיר  כדי  בתוכנית,  שלביות  יש 

ראשון, זה קודם כל לשים על איזשהו דף נייר, מה אנחנו רוצים שיהיה במנחת הזה.  שלבים. השלב ה

אנחנו יכולים, הנייר סופג הכול, אבל בסוף זה לקחת את הנייר הזה, עם הפרוגראמה, הולכים עם זה  

למשרד אדריכלים, ומתחילים להסתכל על השטח, שיש לנו עבור המנחת, ולראות מה יכול להיכנס, 

 מגבלות התעופתיות הנדרשות.  כולל כל ה

, זאת אומרת,  חלופות של תוכניות אב ראשוניותאל מול הפרוגראמה הזו, אנחנו נתחיל לייצר מספר  

לייטים אולי, או עם   חלופת כלי טיס בלתי מאוישים, חלופת כלי טיס בלתי מאוישים, עם אולטרה 

הה בכל  ביותר  הטוב  השילוב  מה  רגע  ונראה  קטנים,  קלים,  איכות מטוסים  מהיבטי  החל  יבטים, 

 הסביבה, רעש, פוטנציאל של קרקע, מה זה יכול להכיל, מגבלות טיסה וכו'.  

את ה... הכוונה היא לעשות את ההסדרה הקניינית מול עם התוכנית הראשונית הזאת, אנחנו נתחיל  

א בהמשך,  גוד.  פור  אשכול,  אזורית  למועצה  המנחת  את  לשייך  ובעצם  ישראל,  מקרקעי  נחנו רשות 

עושים תכנון תעופתי קצת יותר רחב, וקצת יותר מפורט. למסלול טיסה יש לא מעט מגבלות, ובעצם 

וזה כמובן, כל התשתיות, יחד עם מסלול הטיסה, גם המגבלות האלה צריכות להיכנס לתוך התוכנית,  

יו האלה,  הראשוניות  התוכניות  של  החלופות  ובסוף,  יחד,  מסתנכרן  הכול  איך  נראה  צגו  אנחנו 

ההכנסות   פוטנציאל  מה  חלופה,  בכל  אומרת,  זאת  חלופה.  כל  של  כלכלי  ניתוח  עם  יחד  למועצה, 
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 האפשרי.

אחרי שתיבחר תוכנית ראשונית מבין החלופות, שהיא החלופה הנבחרת, איתה אנחנו נמשיך לשלב 

תן  השישי שמופיע למטה, וזה המשך התהליך, לקראת קידום תב"ע מפורטת, שממש מכוחה יהיה ני

לכם   יש  אם  סיימתי,  אני  המתוכננות.  התשתיות  ואת  הבניה  את  ולמקסם  בניה  היתרי  להוציא 

 שאלות, 

 

משהו.   מר גדי ירקוני:  להוסיף  השאלות,  לפני  רגע,  רוצה  לזכור,    אני  צריכים  אנחנו 

אמרתי בהתחלה, בכזה קצת מובלע בתוך דבריי, אבל יש שטח צמוד למנחת, שיש לנו גם היום, עם  

כהמנה של  שטח  לתב"ע,  נוסיף  אנחנו  הזה,  שהשטח  אבל  אומנם,  פה  בעל  הסדר,  כבר  דונם,    400-ל 

שהוא יהיה תשתית גם לפעילויות נוספות, פעילויות ספורט אולי, האנגרים כמו שהם אמרו, וכל מיני  

התב"ע,  עם  ביחד  יהיה  הזה,  הקרקע  תוואי  אז  למנחת.  צמודים  שיהיו  שנכון  יחשבו  שהם  דברים 

 של המנחת, וגם של השטח הגדול הזה. זהו. שאלות?  אחת גם כתב"ע 

 

 אפשר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ניר ברח.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 דברי, אבל,    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אתה יכול לנהל, להגיד זכות דיבור, נו מה?      מר אמיר פלג:

 

לא א   מר גדי ירקוני:  אחד  שאף  במועצה,  החלטה  יש  זה.  את  עושים  איך  יודע  לא  ני 
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 נכנס לדברים של השני.  

 

זה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב על  דיברת  לגבי,  פספסתי,  אולי  רק  לזה,  שהתייחסת  חושבת  אני 

מאוד   רעש,  ופוטנציאל  זיהום  ופוטנציאל  גודל  מבחינת  הזה,  במנחת  להשתמש  שעתידיים  שהכלים 

מאוד   מושג  נמוכים.  זה  להגנת  נמוכים  המשרד  של  מעורבות  איזושהי  תהיה  האם  ערטילאי,  מאוד 

 הסביבה, בהקשר של ההשפעות הסביבתיות, גם רעש וגם זיהום?

 

לקדם תבע, ואת לא יכולה לקדם, מצד כן. בלי זה את לא יכולה    –א'     מר גדי ירקוני: 

ב גם  אמרתי  אני  שאנחנו,  להגיד,  רוצה  אני  מזה,  ויותר  זה  אחד.  ביותר  הקרוב  שהיישוב  הנהלה, 

בשביל   לא  בצוות,  איתנו,  שותף  יהיה  הוא,  מי  יחליטו  שהם  היישוב  של  נציג  מחברי,  ואחד  גבולות, 

ליישוב   להיגרם  שיכולות  ההפרעות  באמת,  שכל,  לראות  לשמור,  אלא  הכלכלי,  הנושא  את  לבדוק 

כמו שאני אומר, באחריות, שהלכנו    הקרוב, אנחנו ניקח בחשבון. ואני אומר יותר מזה, אנחנו נלך פה

יגידו בדיה, לשמור על איכות   החיים הטובה ביותר לתושבי אשכול בסביבה, באזור. הם תיכף בטח 

תשובות יותר, אבל אני כבר שאלתי למשל, המטוסים האלה לאו דווקא טסים פה באזור, הם אמנם  

מעלינו, דווקא שלנו, התב"ע היא  וחתים פה, אבל אפשר להגביל להם את זמן הטיסה פה  ממריאים ונ

   שלנו, ולא של מישהו אחר, יש לנו אפשרות שליטה על זה, על הדברים האלה.

 

 זה כבר קיים, השליטה שלך...     דוברת:

 

לא, לא, בכלל לא. זה לא נכון, חבר'ה, בואו לא נזלזל בעצמנו. אנחנו,     מר גדי ירקוני: 

תב"ע שלנו, המקום שלנו יהיה, אם, כן? ואנחנו מחליטים בסוף אנחנו אלה שנותנים את הזיכיון. ה

אני אומר לכם, אנחנו מאוד נקפיד, אנחנו גם מקפידים בתוכניות שאנחנו עושים,    כמה, איך ולמה. אז

שהנושא   לחצנו,  ואנחנו  לחצה  היא  כמה  להגיד  יכולה  היא  אבל  מאחורה,  פה  יושבת  בשמת  בדיה, 

 הסביבתי מאוד מאוד יישמר. 
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אז בהקשר הזה, אם אפשר יהיה, באמת, איזשהו עדכון, או קשר עם  : דג'אווי בן יעקב רוויטל

הוועדה לאיכות הסביבה של המועצה. ושאלה שנייה, אם כבר הזכרת את דיה, יכול להיות שאין בכלל 

כרגע, עם אתר דיה, היא    רלוונטיות מבחינת מיקום גיאוגרפי, אני רק מעלה תהייה. אחת מהבעיות,

 ות של חיל האוויר, בגלל ציפורים,  ההתנגד

 

 זו בעיה שהם יצרו, אין בעיה.    מר גדי ירקוני: 

 

 השאלה היא,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

שאני רב איתם, אני לא מסכים שתגידי בעיה. סליחה, סלחי לי, בגלל     מר גדי ירקוני: 

 אני אומר בחוש הומור,  

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אין בעיה.    די ירקוני: מר ג

 

   נקודה להתייחסות. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אבל גם אותם אנחנו הגענו איתם להבנות,     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

וגם זה, ברור שאת רואה כמה זה צמוד אחד לשני, וכמובן שאם היו    מר גדי ירקוני: 
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 לקדם את המנחת.    הפרעות, לא היינו יכולים

 

 אוקיי, תודה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני כן, רק אם אפשר להרחיב טיפה, טיפה להרגיע, בסדר? זה נאמר,   מר ינון פרסיקו:

אני רק רוצה לחדד את זה, זה נאמר על ידי גדי. כדי להגיש תבע מפורטת, יש מספר יועצים שזה לא  

זה יועץ איכות סביבה. זאת אומרת, כן,   ם. אחד היועצים,בהתנדבות, שאנחנו מחויבים להשתמש בה

על   גם  אגב,  רעש,  על  רק  לא  שמדבר,  סביבה,  איכות  של  שלם  פרק  ממש  ואיך  יש  ודלקים  זיהום 

 מפרידים דלק, מים וכו'. אבל הוא נותן גם היבטים של רעש, זה דבר אחד. 

כל על  מדברים  כשאנחנו  להבין,  רגע  צריך  נאמר,  זה  גם  שני,  הטיס דבר  כלי  מאוישים,  בלתי  טיס  י 

וטסים   ממריאים  הם  המנחת,  סביב  רונדלים  היום  כל  פה  ועושים  ונוחתים,  ממריאים  לא  האלה, 

בגובה גבוה לאזורי האימונים שנמצאים לאורך הגבול עם מצרים בגובה גבוה. זאת אומרת, הם ממש  

ות, אגב, מדובר בשעות משתמשים להמראה כדי לצאת מפה, ללכת לעשות את מה שהם צריכים לעש

יהיו פה  וכו'. זה לא שעכשיו  לניתוח הנתונים,  ולחזור חזרה לנחיתה,  לא, זה לא פרקי זמן קצרים, 

 שלושה כלי טיס בלתי מאוישים, שכל היום עושים המראות ונחיתות במנחת, זה דבר אחד.  

תמ"א   מתאר,  תוכנית  באותה  חשוב,  גם  והוא  להגיד,  רוצה  שאני  השני  היקפי  15והדבר  מוגדרים   ,

התנועות האוויריות המותרות, או המקסימאליות לכל מנחת. ופה, אם אנחנו רוצים רגע להשוות את 

תנועות, סדר גודל,    85000מנחת גבולות לשדה תימן, אז בגס אני אומר, בסדר? שדה תימן מדובר על  

בהיקפ גם  פה,  אין  אומרת,  זאת  מהתנועות.  רבע  על  רבע,  על  מדובר  היקפים  בגבולות  לא  זה  ים, 

 שיכולים, 

 

 אלף מה?  85מה זה המספר שאמרת?     דובר:

 

 אני אסביר.   מר ראם חממי: 
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 בשנה?     מר אמיר פלג:

 

 נחיתות והמראות.      דובר:

 

 בשנה, בשנה.   מר ינון פרסיקו:

 

 המספרים פה לא באמת משנים,   מר ראם חממי: 

 

 וא רק אומר שזה רבע...  הם לא אומרים לנו, ה   מר גדי ירקוני: 

 

הוא    מר ראם חממי:  המנחת  כי  ולמה?  באמת.  משנים  לא  פה  המספרים  אסביר,  אני 

לשימוש במנחת, זה המועצה, ולא אף אחד אחר. אם המועצה, שלכם, אוקיי? מי שקובע את הכללים  

ם, יהיה לצורך העניין, תחליט לא לטפל במנחת, יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שהמנחת הזה, בעצ

הוא   היום  המנחת  חוקית,  לא  שהיא  תשתית  להקים  אפשר  אי  כי  גריעה,  של  לתהליך  להיכנס  חייב 

 בסטאטוס לא חוקי, אוקיי?

את   לגרוע  צריכים  אז  בו,  לטפל  לא  מחליטה  היא  לא,  היא  אם  שהמועצה,  זה  אחרת,  אופציה  אז 

ית, בלי הסדרה קניינית.  המנחת, כי התשתית שם הוקמה שלא כחוק, בלי היתר, בלי הסדרה תכנונ

ואני אגיד בסוגריים, שבעיקרון, המדינה, במקומות שבהם יש תשתית שהיא לא חוקית, אבל יש לה  

בתמר   סימבול  יש  הזה  במקרה  כלומר,  תכנוני,  בעצם, 15בסיס  הארצית,  המועצה  וגם  והמדינה   ,

פשוט שלהן,  למקום  תכנונית  נכונות  שהן  תשתיות,  להסדיר  שניתן  בכך  ואז,   מכירה  הוסדרו.  לא 

 בעצם, עושים להן הסדרה דה פקטו, אוקיי? ולא דה יורה. 

עכשיו, האופציה השנייה, היא אם לא מסדירים את המנחת מטעם המועצה, זה שהוועדה לתשתיות  

לתשתיות  הוועדה  שבעצם  אומר,  שזה  מה  לאומית.  כתשתית  המנחת  על  תכריז  בעצם    לאומיות, 
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ע בעלות  לוקחת  בעצם  כתשתית לאומיות,  הממשלה,  של  הכרזה  אחרי  אותו  מקדמת  המנחת,  ל 

, בלי קשר למועצה. בסדר? הם  לאומית, ומתכננת אותו, מוציאה לו היתרים, ורמ"י ממכרזים אותו

, אני חושב, אם זה המספר הנכון, של  79או לדוגמא את תת"ל  עושים את זה על הראש של המועצה, ר

"ל, ועל אף התנגדותו הנחרצת של ראש עיריית חדרה,  חדרה, שדה תעופה ליד חדרה, שמקודם בתת

 מקדמים את התוכנית הזאת, כי הוועדה לתשתיות לאומיות, רואה בזה צורך לאומי.

, שבה אתם יכולים לשלוט בו. כי אם אתם מקדמים  עכשיו, המנחת שיש לכם, הוא נמצא בנקודת זמן

במנחת ולקדם אותו בצורה עצמאית, את התוכנית, אז אין שום סיבה לאף אחד, לקחת את השליטה  

ומאחר שזו תשתית שלכם, והיא תעבור לבעלות שלכם על ידי רמ"י בחכירה, והתכנון התב"ע, היא 

תהיה של המועצה, אז גם ההסכם שתעשו עם מפעיל המנחת, כי בעצם לכל מנחת צריך מפעיל מנחת,  

פה האזרחית, התהליך הזה הוא מול רשות התעו  רישיון מול רת"א, שבסופו של דבר גם מוציא את ה

 בשליטה מלאה של המועצה. 

המנחת,   מפעיל  מול  והאיזונים,  הבלמים  כל  את  בעצם,  לה,  ייתן  הוא  תעשה,  שהמועצה  וההסכם 

בלתי   טיס  כלי  הם  בשעות,  גמישים  לחלוטין  הם  האלה  הכלים  שעות.  ואיזה  כלים,  איזה  ותקבעו 

תם בכל שעה, ולהנחית אותם בכל שעה שתבחרו.  מאוישים, מבצעים בהם אימונים, אפשר להביא או

  ולכן, זה יתרון מאוד גדול. ופה, הבחירה היא בעצם שלכם.

 

אני רוצה להגיד רגע, לפני השאלות, עוד משהו. שאנחנו לא מדברים,    מר גדי ירקוני: 

שאנחנו   דברים,  מיני  וכל  לינה  הסעדה,  כמו  מסביב.  לפעילויות  גם  רב,  מוסף  ערך  פה  יש  אבל 

 מעריכים, 

 

 זה בלתי מאויש.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 חבר'ה, יש צוותים, אז נכון, הטייס על הקרקע,     מר גדי ירקוני: 
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ב  מר ינון פרסיקו: היום  לזה  קוראים  כטמ"מ  אגב,  אוויר  מאוישים   –חיל  טיס  כלי 

 מרחוק. זאת אומרת, יש טייס, רק שהוא לא בכלי, הוא... 

 

אים מחו"ל, באים פה, הכוונה, החברות היום מביאות מחו"ל, אבל ב   מר גדי ירקוני: 

  לעשות פה ניסויים פה, והם יכולים לפרט על זה קצת יותר,

 

 תעשייה.   מר ינון פרסיקו:

 

להם    מר גדי ירקוני:  שיש  הקרובים  היישובים  ודווקא  מוסף,  ערך  יש  בהחלט  אבל 

  את.לינות וארוחות, גם זה יהיה ערך, תוספת, מהבחינה הז

 

האוויר,   מר ראם חממי:  בחיל  שלי  הקודם  בתפקיד  שלי,  בתפקיד  אני,  אסביר.  אני 

וע האוויר,  בחיל  התעופתיות  התשתיות  כל  על  אחראי  הייתי  האוויר  בעצם  חיל  של  ההסכמים  כל  ל 

ומשרד הביטחון עם לקוחות זרים. אז אחד הדברים הנדירים היום במדינה, זה מנחתים לאותם כלי  

התעשי הם טיס.  אותם.  להטיס  איפה  לה  אין  כי  שמר,  בעין  היום  טיס  כלי  מטיסה  האווירית  יה 

האוויר,  לחיל  כסף  משלמת  האווירית  התעשייה  שייתן,  האוויר,  לחיל  כסף  מאוד  הרבה  משלמים 

 שייתן לה להשתמש בעין שמר, שהוא שדה צבאי, 

 

 בריטי.     דובר:

 

הקימו  מר ראם חממי:  הם  אגב,  בריטי,  הוא  כ  במקור  נשארו    20-פה  תעופה,  שדות 

מהם בודדים. באמת, הם עשו עבודה מדהימה הבריטים. אז מה שקורה זה, שמגיעות לשם משלחות 

ההכשרות  את  לעשות  לשם,  ומגיעים  בריטניה,  מספרד,  מצרפת,  מאוסטריה,  מהולנד,  מגרמניה, 

מעצ היא  ישראל  שלהם,  לצבאות  טיס  כלי  קונים  .הם  שלהם  האימונים  ואת  בתחום  שלהם  מה 
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ביטחונית   תעשייה  של  בטחוני,  גוף  של  פעילות  שהיא  כזאת,  פעילות  שיש  ברגע  ובעצם,  הכטמ"מ, 

תשתיות  גם  לפה  להעביר  מצליחים  ואם  גדול.  מאוד  כלכלי  עוגן  שהוא  עוגן  זה  בעצם  משמעותית, 

זה ייצור לכטמ"מים, זה בכלל מאפשר הגדלה של הפעילות הכלכלית, בצורה משמעותית. אבל שוב,  

עם  לעשות  שתחליטו  ההסכם  ומה  יתוכננו,  והתשתיות  יתוכנן,  הזה  המנחת  שבו  באופן  מאוד  תלוי 

 מפעיל המנחת.  

 

ביותר,      דובר: הרחבה  החלופה  את  בתב"ע,  לאשר  ניתן  האם  התב"ע,  לגבי 

שכוללת את מקסימום האפשרויות? כלי טיס מאוישים, קטנים, גדולים, לא משנה, והחלטת מועצה, 

את זה למשהו מצומצם, בהתאם להחלטה של המועצה, ככה שאם נרצה בעתיד כן להרחיב    שתגביל

זה, בגלל שינוי כזה או אחר, בעוד   כי    15את  ידרוש רק החלטת מועצה,  זה  שנה, או לא משנה מה, 

 התב"ע כבר מאשרת, מאושרת שם ההפעלה של זה.  

 

ה עושה תבע, אתה ממקסם  אפשר, בגדול, כשאתכן, התשובה היא כן.    מר ינון פרסיקו:

עכשיו   אתה  שאושרה,  התב"ע  מול  אל  פקטו,  דה  המימוש  את  ועכשיו  מאשר,  שאתה  התוכנית  את 

שאושר לך, אתה יכול עכשיו לבנות    100%-הולך ומוציא היתרי בניה. אתה לא חייב לבנות את כל ה

', אבל התב"ע, אתה  וכמו שציינת, עשר שנים אחר כך, לבנות עוד חמישים אחוזים וכו  20%-רק את ה

 נותן את התכנון המלא. 

אני רק רוצה להשלים את מה שראם אמר, שתבינו רגע, לסבר טיפה את האוזן, כי אתם פחות חיים  

את העולם הזה. היום תעשייה אווירית ואלביט, מוכנות לשלם סכומי עתק, כדי להשתמש במנחתים 

עד מטורף,  בחסר  שהוא  משאב  זה  אין,  כי  ישראל,  שקלו   במדינת  הישראליות  שהתעשיות  כך  כדי 

 להטיס, 

 

 שוקלות.   מר ראם חממי: 
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כי    מר ינון פרסיקו: וליוון,  לקפריסין  האלה  המטוסים  את  להטיס  עדיין  שוקלות 

 במדינת ישראל אין מספיק מנחתים.

 

 למה אין אבל?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מה  מר ינון פרסיקו: חלק  אסביר.  אני  רגע,  כי,  חלק אין,  אמר,  שראם  כמו  מנחתים, 

האווירית   לתעשייה  בא  האוויר  חיל  שמר,  עין  דוגמת  מהמנחתים,  חלק  חוקיים.  לא  מהמנחתים, 

חברים, אני צריך את המסלולים חזרה אליי, כי יש לי תוכניות כחיל האוויר.   –לאחרונה, ואמר להם  

לקחת   צריך  זה  את  שגם  השלישי,  והדבר  החוצה.  צאו  מכם,  אנא  ברמת  ולכן,  מנחת  יש  בחשבון, 

אירופאי שאמר   להם לקוח  יש  ועכשיו  יותר מחמש שנים,  כבר  יושבים שם  לדעתי,  הגולן, שאלביט, 

חברים, את המטוסים האלה, שאנחנו רוצים לקנות מכם, אתם לא תטיסו בשטחים כבושים,   –להם  

 כי זה רמת הגולן.  

 טנציאל מאוד מאוד גבוה. פה באמת פולגבולות אין אף אחת מהבעיות האלה, ולכן יש 

 

 כי אם זה משאב כזה נדרש, וכזה מכניס, הייתי מצפה,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רוויטל, את מסתכלת רק קדימה.  מר חנניה אווקרט: 

 

 בסדר, חנניה, אחרי רוויטל חנניה.    מר ניר ים:

 

אני מתנצלת : רוויטל דג'אווי בן יעקב אני,  איזו חצופה  וואו,  , סליחה סליחה סליחה. סליחה, 

 אני אחכה. 

 

 תסיימי, רוויטל.     מר ניר ים:
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 אין לי עיניים בגב, אני לא מורה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רוויטל,    מר ניר ים:

 

 שמדינת ישראל תתכנן יותר מנחתים ושדות תעופה. הייתי מצפה   מר ינון פרסיקו:

 

 בדיוק.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני רוצה רגע להגיד לכם, יאללה, תענה.    די ירקוני: מר ג

 

 חנניה,    מר ניר ים:

 

התשובה לזה היא מאוד פשוטה, כי למדינת ישראל אין איפה לתכנן    מר ראם חממי: 

תמ"א   על  תסתכלי  אם  כי  תעופה.  המרקמית  35שדות  התמ"א  בעצם  הבינוי  ,  אזורי  את  שמפרטת 

עירוני,   והיא גם מכילה את המרקמים  התמ"א שהמרכזיים לתכנון  נותנת את המרקמים הכפריים, 

משלים  תעופה  שדה  תעופה.  שדות  לשים  איפה  אין  השמורים,  והאזורים  הפתוחים  השטחים  של 

כבר   בנרות,  חיפשו  נתב"ג,  משלים  על  הרבה  לך  לספר  יכול  וגדי  אותו,   15נתב"ג,  לשים  איפה  שנה 

 בישראל, איפה לשים אותו. שדות התעופה ובסוף לאן הגיעו? נבטים, ורמת דוד. כי אין 

 

 ושניהם, חיל אוויר לא מאשר.    מר גדי ירקוני: 

 

מאוד   מר ראם חממי:  דברים  כתב  שבאמת  הביטחון,  למשרד  נציג  יש  אגב,  יש  נכון. 

נפתחים.   ולא  ונסגרים,  הולכים  התעופה  שדות  דבר,  של  בסופו  הזה.  הדבר  על  חריפים  מאוד 
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שדה   כבר  שיש  יבנו ובמקומות  לא  מזה,  יותר  אין  כי  עליו,  שלשמור  משהו  באמת  כבר  זה  תעופה, 

 חדשים. 

 

 אפשר?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

מבקש    מר חנניה אווקרט:  הייתי  אז  מחר,  לדובאי  טיסה  על  לפנטז  מה  שאין  מניח  אני 

ומגבלות השימוש במנחת מהס יותר, מה ההיתרים  ברורה  בצורה  שני, האם שתגדירו  ודבר  הזה,  וג 

המיקום של המנחת באזור הזה, מהווה איזשהו יתרון בפני עצמו להפעלה של מנחת? לעומת מנחתים  

 במקומות אחרים.  

 

 אמרו את זה.     דובר:

 

אז אני אתחיל דווקא עם השאלה השנייה, האם המיקום של המנחת    מר ינון פרסיקו:

מש חד  היא  התשובה  יתרון,  איזשהו  טיס  מהווה  כלי  שאותם  הטיסה,  אזורי  בהקשר  גם  כן.  מעית 

צריכים, ומבחינת הקונפליקטים מול בסיסי חיל האוויר, ותשתיות תעופתיות של חיל האוויר, מנחת  

יכולים   שהם  קונפליקטים  אבל  קונפליקטים,  טיפה  יש  כמעט,  הוא  פנטסטי.  במקום  יושב  גבולות 

של אותם כלי טיס להגיע לשטחי האימונים שלהם,    להיות מנוהלים בצורה יחסית פשוטה, וגם הצורך

יודע   היום המנחת  לגבי השאלה הראשונה שלך, מה  וכדומה.  גבולות. שטחי אש,  נוח ממנחת  מאוד 

 לקחת, או מה התכנון קדימה, 

 

 מה ההיתרים למנחת?    מר חנניה אווקרט: 
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שהיום, האורך  מה ההיתרים למנחת כזה, תראה, אנחנו יודעים להגיד  מר ינון פרסיקו:

זאת אומרת, כלי הטיס שהיום מפותחים וצר מדי.  היום, הוא קצר  כפי שהוא    והרוחב של המנחת, 

במדינת ישראל, על ידי התעשיות, דורשים מסלולים יותר ארוכים ויותר רחבים, כולל איזה תשתיות  

יוק חלק מהתכנון  נלוות, איזה האנגרים הם יצטרכו וכו'. אבל זה לא משהו שאני אדע לשלוף, זה בד

הראשוני, ומהחלופות שאנחנו נציג, כי אנחנו עובדים עם משרדי, אנחנו נעבוד עם משרדי אדריכלים, 

ועם כל היועצים הנדרשים, בין היתר יועצי איכות סביבה, כדי באמת לשים את המוצר הנדרש והנכון  

 ביותר. 

 

 יש לכם לו"ז...   מר חנניה אווקרט: 

 

 נחנו לא בשלב,  לא, א  מר ראם חממי: 

 

 סליחה?   מר ינון פרסיקו:

 

 יש לו"ז...   מר חנניה אווקרט: 

 

 הלו"ז יינתן אחרי העבודה הראשונה,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר חנניה אווקרט: 

 

לאחרי     מר גדי ירקוני:  יינתן  העבודה, הלו"ז  של  הראשון  השלב  את  יגמרו  שהם 

זה תב"ע ללכת אחרי שהם יגמרו את השלב הזה. התב"ע, שהוא, שאנחנו נבחר מה אנחנו רוצים, אי

אנחנו מעריכים שייקח לנו בין שנה וחצי, אם נהיה זריזים, לתב"ע מהיום, לתב"ע סגורה, וזה מהר  

 מאוד, ושזה חצי שנה ייקח להם העבודה בזמן שאנחנו נותנים עכשיו. 
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תב" אומרים  שכשאנחנו  להגיד  רוצה  שדואני  של  שתב"ע  מעריך  אני  עשיתי ע,  לא  שעוד  תעופה  ה 

איזה   בטח  זה  זה,  אחרי  אעשה  לא  גם  אני  ובטח  מנחת,  של  נספחים, 30-40בחיים,  אבל  הגזמתי,   ,  

שברוך השם לוקח זמן להכין אותם. ואם בשנה וחצי נצליח לעשות, או שנתיים מהיום תבע, אנחנו  

 אלופי העולם.

 

 תלוי מי המאכער.      דובר:

 

 וקחים אנשי מקצוע, ולא מאכערים.  אנחנו ל   מר גדי ירקוני: 

 

קודם כל הדבר שחשוב להשלים לשאלה שלך לגבי מה... בשדה. שדה    מר ראם חממי: 

בתמ"א   מוגדר  זה  בדרגה    15תעופה  סימבול  4כשדה  אוקיי? 4,  חקלאי,  תעופה  שדה  אומר  זה   ,

מהסוג הזה,  המשמעות היא שאי אפשר לעשות כאן טיסות שכר, או טיסות בינלאומיות, או דברים  

, שמתרקם ממש בימים אלה, נוספה לו  15, והעדכון של תמ"א  אלא טיסות בהיקף יחסית מצומצם

לכטמ"מ, וזה בעצם מאפשר לכם את האפשרות לשים פה כלי טיס בלתי מאוישים. אין משהו  אופציה

 מעבר לזה, זאת אומרת, לא שמים פה טיסות שהן מעבר לזה, גם אין בזה שום היגיון.

מסתכלים על אגני ביקוש, ועל ההתפתחות של התעופה הארצית, בתעופה זה נקרא התעופה    כי אם

הכללית, הג'נרל אוויאיישן, הטיסות האלה בישראל, נמצאות באיזשהו מצב של סטדי סטייט, זה לא 

 מתפתח, ובכיוון הזה אנחנו חושבים שלא נכון להשקיע.

כן גדול של קרקע, זה אותן טיסות של כלי טיס  , והיתרון שלו זה שהוא לא צרהתחום שמאוד מתפתח

ל שממריא  טיס  כלי  שזה  זה  היתרון  שפה  מאוישים,  ונוחת,    24  -ו  8,10-בלתי  וחוזר,  באוויר,  שעות 

כוורת הדבורים שרואים   פה את  אין  לא, באמת,  זה  נגמר.  זה  ושדה תימן,  ובזה  לציון  סביב ראשון 

זה קונים, כי אף ה הזה, זה לא נכון, וגם לא יהיה לומגידו, ומקומות כאלה. זה לא זה, זה לא השד

  ...אחד לא ייסע לאשכול, לטוס ב
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 תתפלא.    גב' נעמי סלע:

 

 דנה?   מר ניר ים:

 

יכול   מר ראם חממי:  אנשים,  תמיד  כאלה.  בטווחים  כאלה  לדברים  ביקושים  אין 

נוסעים, הוא לא צריך את להיות שפה יש מישהו שירצה לטוס, אבל כשירות מדינתי, אנשים לאן הם  

 זה, הוא נוסע לשדה תימן, זה יותר קרוב לו מתל אביב, יותר פשוט לו.  

 

 דנה, אחרונה?     מר גדי ירקוני: 

 

שכבר    גב' דנה אדמון:  שאלות  שואלת  אני  אם  הראשונות,  מהדקות  נעדרתי  אני 

 לב הראשוני? עניתם, אל תענו לי, אני אשאל את החברים שלי. סדרי גודל של עלות של הש

 

 רק עד תב"ע.   800-500   מר גדי ירקוני: 

 

לוחות זמנים כבר ענית לי, בסופו של דבר, מי אמור להיות ממונה על    גב' דנה אדמון: 

זאת אומרת, ההיקפים הם באמת מוסדרים מראש והכול, אבל מישהו יצטרך האכיפה? אמרנו שיש,  

 להיות ממונה על האכיפה של זה. 

 

 כמו מה, מה זה אכיפה?     ני: מר גדי ירקו

 

 אני לא יודעת, איך זה קורה בפועל, בסופו של דבר?     גב' דנה אדמון: 

 

 יהיה מישהו שיהיה זכיין שם, אני אגיד לכם. אני, בגדול,    מר גדי ירקוני: 
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 אחריות העל היא של...     גב' מזל ערוסי:

 

ת   מר גדי ירקוני:  זה. המועצה, בסוף,  רגע, מה שנראה היום, שהמועצה לא  פעיל את 

זה  תגמור את התב"ע, כמו שאנחנו יודעים, אולי היא תעשה שם עוד איזה האנגר אחד או שניים, אם  

יהיה כדאי, או שלושה, תגדיל את המסלול, או לא תגדיל את המסלול, ותצא למכרז, שמישהו ייקח  

 שאנחנו נוכל להגביל.  את זה להפעלה. זה שיהיה מפעיל, יהיה איתנו כמו תמיד, במגבלות

 

 לכן נדרשת אכיפה, אם זה לא ברשותנו, תידרש אכיפה.    גב' דנה אדמון: 

 

בסוף, מי שבעל המקום, הוא זה שמגביל, כמו שהם אמרו קודם, היית     מר גדי ירקוני: 

כמו   האלה,  בדברים  זה  את  מגבילים  אנחנו  את ההסכם,  עושה  כשאת  הזה,  את  השעות,  את  בחוץ, 

חוק, חוקים שעושים ת אזרחית,  יש אכיפה  לך,  יגידו  וזה, הם  לטיסה  זה  יש אחרי  וחוץ מזה,  מיד. 

 מאוד, 

 

ועניין.    מר ינון פרסיקו: דבר  לכל  חוק  זה  כי  זה,  את  האזרחית אוכפת  התעופה  רשות 

 כאילו, אי אפשר להטיס כל כלי טיס מכל מנחת וכל שדה תעופה. 

 

 קפים ועל ה...דווקא דיברתי על ההי   גב' דנה אדמון: 

 

 ניר, אפשר שאלה אחת אחרונה?    גב' נעמי סלע:

 

 שאלה אחרונה לנעמי.     מר ניר ים:
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 כמה זה עולה לנו?     גב' נעמי סלע:

 

 , הוא ענה לי עכשיו.  500   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אנחנו, סליחה,     גב' נעמי סלע:

 

 כולל התב"ע.   800-500   מר גדי ירקוני: 

 

 זה רק לבדיקה על ההיתכנות, כמה זה עולה לנו לסיום התהליך?   500   לע:גב' נעמי ס

 

אמרתי לך, חבר'ה, רגע, מה שאתם הולכים להצביע היום, לאשר לנו    מר גדי ירקוני: 

אלף ₪, זה שלב העבודה הראשון. אנחנו מבקשים גם את    600אלף ₪, שבשלב ראשון הוא    800עד  

רז אנחנו נצא לשניהם יחד, מפני שהשלב השני של התב"ע הוא  השלב השני, מפני שזה מתחבר, במכ

 אלף ₪.   800אלף ₪, סך הכול הפרויקט  200הרבה יותר קטן, הוא עוד  

 

 אני יכולה לשאול שאלה?    גב' סילביה גרין: 

 

 רגע, אני רוצה לחדד, בהתחלה זה כן יהיה על חשבון המועצה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לף ₪, הם על חשבון המועצה. א 800   מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, זה הכול, לא משהו אחר.     דובר:

 

כן, אבל צריך להבהיר שזה לא כולל ביצוע. צריך להבהיר, גדי, זה לא    מר עופר מימון: 
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 ביצוע, זה רק תכנון, ומי שיבצע, 

 )מדברים ביחד( 

 

בואו,     מר גדי ירקוני:  לי  תנו  רגע,  חבר'ה,  ביצוע,  תכנון.  רק  לעשות לא,  רגע  לי  תנו 

 סדר, עופר תן לי רגע לעשות, בסדר?

אנחנו  סדר,  לעשות  רוצה  הנושא   אני  לאחר  הסטטוטורי.  הנושא  את  לסדר  עכשיו  הולכים 

אם   יחד,  להחליט  צריכים  נהיה  אנחנו  שלנו,  האפשרויות  את  זה  אחרי  מאפשר  שהוא  הסטטוטורי, 

ת זה עכשיו למכרז. אנחנו מבקשים עכשיו  , או הולכת להוציא אYאו    Xהמועצה הולכת להשקיע פה  

 אלף ₪, עד סיום תב"ע. 800-אישור ל

 

 לא תכנון, בסדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 סיום תב"ע.    מר גדי ירקוני: 

 

 ע, ... כבר מוכן, עכשיו מה נעשה עם זה? החלטה הבאה.  סיום תב"  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אפשר לשאול שאלה?    גב' סילביה גרין: 

 

 כן, רגע, עוד שאלות, עוד הערות? סילביה,     מר ניר ים:
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 לא, אל תלכו, אנחנו צריכים להצביע.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, רגע, יש גם תב"רים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 חבר'ה, בואו,    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 יה, בבקשה, דברי.  סילב   מר ניר ים:

 

טוב, על הקטע שזה לא עושה כל כך הרבה רעש שיש לנו דרונים מעל   גב' סילביה גרין: 

הכבוד.   כל  יפה,  אחלה,  ההצגה ממש  על  יפה  כל,  שאני, קודם  מה  אבל  קטן.  לא  מטרד  וזה  הראש, 

 השאלה שלי, זה אם שמתם, לקחתם בחשבון, את כל הציפורים שיש ליד באזור... 

 

 חבר'ה, יש פה אנשי מקצוע, הם ייקחו את זה בחשבון,    ירקוני:  מר גדי

 

 גם באזור הנדידה, וגם באזור דיה.   גב' סילביה גרין: 

 

 חבר'ה, לקחו הכול בחשבון.   מר גדי ירקוני: 

 

באזור    מר ראם חממי:  הוא  הזה  המנחת  בארץ,  אחרים  לאזורים  יחסית  אסביר,  אני 

פ אין  כי  ציפורים,  מאוד  מעט  חצרים,  עם  באזור  מתרכזות  הציפורים  לציפורים.  לאכול  מקומות  ה 

חצרים לוקח את הציפורים בשבילכם, הן שורצות בחצרים, והמטוסים מהסוג הזה שאנחנו מדברים  

הם פחות רגישים לציפורים, כי הם לא מטוסי סילון. מטוסים שנפגעים בעיקר מציפורים, הם עליהם, 

שואבים את המטוסים פנימה. המטוסים האלה, הם קטנים מאוד, מטוסי סילון, כי הם מעירים, הם  
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  עם פרופלור, ו,

 

 אני חושש לציפורים, לא למטוסים.    מר דני ברזילי: 

 

לאט.    מר ראם חממי:  מאוד  טסים  הם  מאוד,  איטיים  האלה  והמטוסים  מבין,  אני 

 ולכן, הציפורים די בקלות מתחמקות מהם, והסיכון הוא מאוד נמוך.  

 

שמתכננים,    ריק דניאל: מר א לחבר'ה  רלוונטי  פחות  זה  אולי  שמח,  הייתי  שאני  מה 

הופיע במצגת המקורית פוטנציאל הכנסות, אבל לפני שאנחנו ניגשים, כבר בשלבים האלה לפרויקט  

היה שווה לראות איזה מבחן כלכלי של כל האירוע הזה, עם רגישות, אם  אלף ₪,    800להגשת תבע,  

 אחר, אם יהיו היקפים כאלה,  יהיה כזה או יהיה 

 

זה   איך אפשר לעשות מבחן כלכלי לפני שאנחנו עושים את העבודה?   מר גדי ירקוני: 

 לא רציני,

 

 אני אגיד לך איך.    מר אריק דניאל: 

 

 בהתחלה, הם כבר יראו,     מר גדי ירקוני: 

 

הכנס  מר אריק דניאל:  פוטנציאל  יש  שנייה.  שנייה  גדי,  איך,  לך  אגיד  עכשיו  אני  ות, 

צריך לעשות מעליו איזו טבלת רגישות, אם יהיה ככה, או לא יהיה ככה, אם יהיה רבע או חצי מזה,  

  או פי שניים מזה, למה זה מסובך?

 

החמישי,   מר ראם חממי:  השלב  בדיוק  זה  מהעבודה.  חלק  זה  מסובך,  לא  זה 
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במנחת גבולות, ילווה לזה    שכשאנחנו רוצים להציג כל אחת מהחלופות האפשריות לתכנון, למימוש

הצפויות, מי ששאל פה, הלקוחות הצפויים הפוטנציאליים,    גם ניתוח כלכלי. זאת אומרת, ההכנסות  

 וזה יהיה חלק משיקול קבלת ההחלטות, על איזו חלופה אנחנו הולכים.  

 

עושים,     מר גדי ירקוני:  הם  אם  הנוכחית  התב"ע  שאת  פה,  לך  שמראים  מה  בעצם, 

 עוד השקעות, כמעט מחזירים בשנה אחת. שיש פה מיליון ₪.   ולא עושים

 

 אלף הזה, ממה הוא מורכב?  800-ויש פירוט של העלויות? ה    מר אמיר פלג:

 

 כן, יש לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 איפה זה?     מר אמיר פלג:

 

ל שלב  מפורק, אני אומר עוד פעם, מפורק לנו לכ  800-אבל עוד פעם, ה   מר גדי ירקוני: 

, זה עד סוף תב"ע. ניר, תעביר 200בעבודה. אבל עד שש מאות זה השלב של תוכנית האב והכול, ועוד  

 להצבעה. 

 

כן, חברים, רגע. הערות נוספות? אוקיי, אז אנחנו מעלים להצבעה את     מר ניר ים:

תרימו את  אלף ₪ לתכנון ולתב"ע, מי בעד? בבקשה    800השלב הראשון, שני השלבים הראשונים, עד  

 בעד. האם יש נמנעים? האם יש מתנגדים? תודה. 21היד. 

 

 בעד( לאשר את תוכנית מנחת גבולות.  21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 22.2.2021, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 87 
 

 מה השעה בכלל?     מר ניר ים:

 

השעה כזאת שמחייבת את כל חברי המליאה להישאר, עוד לא עברו     גב' דנה אדמון: 

 ישאר.  שלוש שעות, אז מי שיש לו אחריות, שי

 

 אנחנו הולכים לתב"רים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אישור תב"רים . 7

 

 אוקיי, חברים, אנחנו עוברים לתב"רים.    מר ניר ים:

 

 שלוש שעות, זה כל מה שאתה מתבקש, פעם בחודש.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 את זריז.   כבי, בואו נשתדל לעשות .24בעמוד מספר    מר ניר ים:

 אישור תב"רים . 7

 

 חולית,   585. תב"ר 24אוקיי, טוב, בואו, עמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  15ניר, אנחנו רק    גב' דנה אדמון: 

 

 , שנייה. 18רגע, ספרתי עכשיו     מר אמיר פלג:
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יש עוד מישהו בחוץ? רגע, אדוארד, לאן אתה בורח? אתם רואים מה   גב' כבי שקולניק: 

 כשאומרים שלוש שעות? קורה 

 

 זה לא אנחנו המצאנו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה לא משנה מה המצאתם, יש מציאות של אנשים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, מי שלא מתאים לו הג'וב, שילך,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, את לא צודקת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 דקת.  ודאי שהיא צו   גב' דנה אדמון: 

 

 באמת, זו אחריות.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אתם הריבון, אני פיון במשחק. אין לי זכות דיבור בכלל.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בינתיים אנחנו מבזבזים פה את הזמן.     דובר:

 

 בסדר, כבי, אנחנו מתקדמים,    מר ניר ים:

 

נתחיל  גב' כבי שקולניק:  הבאה  בפעם  אנחנו  תב"ר  התב"רים,  אוקיי,  חולית,    585. 

 בתי אגודה. זה גידול בתקציב משרד השיכון והיישוב, מי בעד?   10-תשתיות ל
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 אין קוורום.    גב' דנה אדמון: 

 

 אדוארד, אתה יכול לבוא שנייה? תגידי עוד פעם.     דוברת:

 

 עד?  , בוא, בוא. אוקיי. מי בעד? כולם מצביעים ב585אדוארד, תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, רגע, על מה מצביעים?    גב' דנה אדמון: 

 

זה תב"רים כאלה שרוב התקציבים שלהם הם חיצוניים, או שאישרת    גב' כבי שקולניק: 

 אותם כבר. כמה, ספרת?  

 

 בעד.  18   מר ניר ים:

 

 בעד. נגד? נמנעים?   18  גב' כבי שקולניק: 

 

 תשתיות לעשרה בתי אגודה.  – חולית – 585: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

, חברים, קודם כל דקה, כדי שנתאפס. יש פה רשימה יחסית  24עמוד     מר ניר ים:

ארוכה של תב"רים. במקרה, התב"רים האלה כולם, אין בהם שקל אחד שהמועצה שמה, זה הכול או 

 בואו נתקדם.  יישובים ששמים את הכסף, או משרד השיכון, או מפעל הפיס, זה לא כספי מועצה. 

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  של  1095אוקיי,  איגוד  זה  כנסת.  בית  מיגון  אבשלום,   ,

 ? 1095תקציבים, חטיבה להתיישבות, המשרד לשירותי דת והיישוב. מי בעד תב"ר 
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 בעד.  18   מר ניר ים:

 

פה    גב' כבי שקולניק:  יש  שמתנגד?  מישהו  או    18יש  שמתנגד  מישהו  יש  מליאה,  חברי 

 נמנע? 

 

 . 18אין    גב' דנה אדמון: 

 

 עם גדי וניר.   18יש   גב' כבי שקולניק: 

 

 . אנחנו נשאל, אנחנו ברשותכם נשאל במקרה הזה. 18יש    מר ניר ים:

 

 אני ספרתי,    גב' דנה אדמון: 

 

עד     מר ניר ים: הזה  הדיון  את  למשוך  פה  21:30אפשר  אנחנו  חבל.  בואו  18,   ,

 נתקדם. 

 

 אוקיי, אז תב"ר,    קולניק: גב' כבי ש

 

בואו     מר ניר ים: אז  נמנעים,  או  מתנגדים,  אין  אם  בואו,  בבקשה  שנייה,  בואו, 

 כבעד, אוקיי?  18-נראה בכל ה

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 
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 וזה ניתן, וזה אפשרי.     מר ניר ים:

 

 אז תב"ר,   גב' כבי שקולניק: 

 

 ולאמץ את השרירים.   לא חייבים להרים את היד    מר ניר ים:

 

 קולות. 18, יש נמנעים או מתנגדים? אושר ברוב קולות. 1095תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מיגון בית כנסת. -אבשלום  – 1095בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

של  1096תב"ר    גב' כבי שקולניק:  הגדלה  כאן,  גם  אגודה.  בתי  לשני  תשתיות  חולית,   ,

  השיכון, יש מתנגדים? משרד

 

 למה זה בנפרד?    גב' רבקה בן ארי: 

 

  כי משרד השיכון, כל הרשאה, דורש שיהיה תב"ר נפרד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 פעם זה עשרה, ופעם שניים?   גב' רבקה בן ארי: 

 

שונות.    גב' כבי שקולניק:  הרשאות  שתי  זה  הרשאות,  לפי  זה  השיכון,  במשרד  תלוי  זה 

 . 1156שכל הרשאה, יהיה תב"ר בנפרד. יש מתנגדים, נמנעים? אושר תב"ר  הם דורשים

 

 תשתיות לשני בתי אגודה –חולית  – 1156בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה
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ל1177תב"ר    גב' כבי שקולניק:  תשתיות  נצרים,  בני  מתנגדים?   יחידות,  27-,  נמנעים? 

 אושר ברוב קולות. 

 

-עבודות תשתית ופיתוח ל  –בני נצרים    –  1177בעד( לאשר את תב"ר    18ה אחד ): הוחלט פהחלטה

 יחידות. 27

 

השיכון,    –תשתיות    -ניצן  שדה    –  1181תב"ר    גב' כבי שקולניק:  משרד  של  הגדלה 

 מתנגדים? נמנעים? אושר ברוב קולות.  

 

יחידות, שלב   45-לתשתיות    –שדה ניצן    –  1181בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה

 ב'.

 

ל  –מגן    –  1203תב"ר    גב' כבי שקולניק:  משרד    16-תשתיות  של  הגדלה  דיור,  יחידות 

 השיכון, נמנעים? מתנגדים? אושר ברוב קולות.  

 

 יח"ד 16-ל תוחיתשתיות ופ –מגן  – 1203בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

תשתי  –  1211  גב' כבי שקולניק:  לאורים  ופיתוח  משרד    32-ות  של  הגדלה  יחידות, 

 השיכון. נמנעים? מתנגדים? אושר ברוב קולות. 

 

 יח"ד.  32-תשתיות ופיתוח ל –אורים  – 1211בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

אנחנו   –  1277  גב' כבי שקולניק:  הפנים.  משרד  של  תב"רים  זה  הגילדה,  מבנה  שיפוץ 
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הכסף הזה מראש, אז עכשיו אנחנו מאשרים את התב"ר. מי שלא זוכר, באחת    אישרנו מה לעשות עם

אלף ₪, מי בעד? לא אמרנו, מתנגדים?    100המליאות בסוף האחרונות. אז מבנה הגילדה זה שיפוץ  

 נמנעים? אושר ברוב קולות.

 

 גילדה -שיפוץ מבנה תרבות  – 1277בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 , הכוונה לאן שעברו עכשיו,  שיפוץ משרדי חוגים וספורט – 1278תב"ר   כבי שקולניק: גב' 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

יש שם    גב' כבי שקולניק:  לאן שהמרכז הקהילתי עבר, איפה שהיה אולפן מוסיקה, אז 

 אלף ₪, מתנגדים? נמנעים? אושר ברוב קולות.  100 -קצת שיפוצים קלים, ב

 

 .2020שיפוץ משרדי חוגים וספורט  – 1278בעד( לאשר את תב"ר   18ה אחד ): הוחלט פהחלטה

  

 מה...?  גב' רבקה בן ארי: 

 

 צריך את התקרה לזפת, כמה דברים קטנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה יש שם?   גב' רבקה בן ארי: 

 

זה המרכז הקהילתי יושב שם, המשרדים של המרכז הקהילתי, ועוד   גב' כבי שקולניק: 

 כמה משרדים של המועצה. 

אלף ₪, ואחת על    100, גם את זה אישרנו כבר. קיבלנו שתי הרשאות, אחת על  2020סקר נכסים לשנת  
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 אלף ₪.  800

 

 ?  2020מה זה סקר נכסים   מר חנניה אווקרט: 

 

ככה קוראים לתב"ר, אנחנו נכנסים, ברגע שנאשר את זה, וגם יש לנו,    גב' כבי שקולניק: 

מכרז, תהיה לנו חברה, אנחנו פשוט עושים סקר נכסים לארנונה ביישובים. בכל יישובי  יצאנו כבר ל

 המועצה. 

 

היינו בשנת    מר ניר ים: לפני מספר חודשים, כשעוד  לטפל בתב"ר  פשוט התחלנו 

 , אבל זה לא מכוון לשנה. 2020, בגלל זה קראו לו 2020

 

 .  21-הסקר יתבצע ב   גב' דנה אדמון: 

 

 הוא יתבצע, יכול להיות שלאורך, אגב, זמן ארוך. אפילו יותר משנה.     מר ניר ים:

 

ככה קיבלנו את ההרשאה של משרד הפנים, זה לא רלוונטי, זה לכמה   גב' כבי שקולניק: 

 . 1279שנים קדימה. נמנעים? מתנגדים? אושר תב"ר 

 

 .2020סקר נכסים  – 1279בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

מפעל הפיס, עכשיו יהיו כמה ממפעל הפיס, ציוד וריהוט  – 1280תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 כיבוש אש והצללות, זה כולל את ההצללה באבשלום, למי ששואל וחוזר ושואל.   –לגני ילדים 

 

 הוא לא שואל.    מר ניר ים:
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 נגד? נמנעים? תודה.   גב' כבי שקולניק: 

 

כיבוש אש    –ציוד וריהוט לגני ילדים    –  1280( לאשר את תב"ר  בעד  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 .והצללות

 

רכב    –  1281תב"ר    גב' כבי שקולניק:  שרובו רכישת  אוטובוס  זה  תלמידים,  להסעת 

 .1281ממומן על ידי משרד החינוך. נמנעים? מתנגדים? אושר תב"ר 

 

 להסעת תלמידים. רכישת רכב – 1281בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

שיפוץ מקוואות באשכול, זה תקציב של משרד הדתות, אנחנו צירפנו    גב' כבי שקולניק: 

 מתנגדים? נמנעים?  – 1283בחומר למה זה מיועד, תב"ר 

 

 שיפוץ מקוואות באשכול – 1283בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

אלף ₪, שוב, לפי    200לפי החלטת ממשלה  שירותי דת    –  1284תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

, תודה  1284החלטת הרב, לכל מיני פרויקטים שקשורים לדת. יש נמנעים? יש מתנגדים? אושר תב"ר  

 רבה חברים.  

 

 .2020החלטת ממשלה  –שירותי דת  – 1284בעד( לאשר את תב"ר   18אחד ) : הוחלט פההחלטה

 

   את רוצה להתקדם? כל התב"רים אושרו. תודה. כבי,   מר ניר ים:
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 על מה? מה הנושא?    גב' כבי שקולניק: 

 

 תקן שכר.    מר ניר ים:

 

 אני צריכה להציג?    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה אתה עושה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני יכול לעשות את זה.     מר ניר ים:

 

שהג   גב' דנה אדמון:  זמנים  בלוחות  עומדים  אנחנו  אבל  לב,  שמת  אם  יודעת  דרת לא 

 מראש. 

 

 עומדים.    מר ניר ים:

 

 עומדים, עומדים בכבוד רב.     גב' דנה אדמון: 

 

 אתה רוצה שאני אציג את תקן השכר?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני הייתי מעדיף.     מר ניר ים:

 

 2021דו"ח תקן ושכר . 8

 

 תקן שכר.  גב' כבי שקולניק: 
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  .41עצמנו לעמוד בואו נפנה את    מר ניר ים:

 

עם   גב' כבי שקולניק:  יחד  שנה,  כל  עליו,  להחליט  צריכים  שאנחנו  תקן  זה  שכר,  תקן 

שנת   של  כבר, 2021התקציב  אישרנו  וסעיף,  סעיף  כל  מול  פה,  שכתובים  הסכומים  את  אנחנו   ,

את   גם  שמאשר  הזה,  בפורמט  זה  את  להביא  מחויבים  גם  אנחנו  עכשיו  התקציב.  את  כשאישרנו 

סעיף, אם אתם רואים נבחרים, מנהל כללי, מנהל כספי, וכו', כל מחלקות ואגפי התקנים, בכל סעיף ו

 המועצה. זה מסתכם ביחד, לפני, צריך להסתכל, לפני גורמי חוץ, זה מסתכם ביפה, איפה אני רואה?  

 

 תראו, ביחס, בואו נסתכל,    מר ניר ים:

 

 זה מספר המשרות. הסכומים זה העלות, המספרים, זה המשרות,   גב' כבי שקולניק: 

 

משם     מר ניר ים: נעלה  צריך,  ואם  התחתונות,  השורות  על  רגע  נסתכל  בואו 

ל שמוצע  התקציב  למעשה,  על  2021-למעלה.  מדבר  בעמוד  512,  למטה  למטה  תסתכלו   ,42  ,512  

וזה   למשרות,  במתייחס  ב  505-עומד  בביצוע  שהיו  בשנה  2020-משרות  קודם  שנה  אומרת,  זאת   ,

משרות ותקנים. זה גם תקנים, אגב, זה מסמך גם,    7ש פה תוספת, מהבחינה הזאת של  שחלפה. אז י

התקנים, שאנחנו מקבלים מהמשרדים השונים, זאת אומרת, אם המשרד לאיכות הסביבה, נותן תקן 

לפקח, או לחינוך סביבתי, אם משרד החינוך נותן תקנים לעיבוי מערכי ההוראה, או האגף לשירותים  

מקב מתווסף חברתיים  הכול  זה  סוציאלי,  עובד  או  סוציאלית,  עובדת  להוסיף  מהרווחה  תקן  לים 

 לכאן. 

 

 שם זה הפער בין התקציב לביצוע?    גב' דנה אדמון: 
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 אני רוצה שתשימו לב,    גב' כבי שקולניק: 

 

 .  474על התקציב הוא    גב' דנה אדמון: 

 

היה     מר ניר ים: שעברה  השנה  של  והביצוע474התקציב  היה ,  דבר,  של  בסופו   ,

505.  

 

הגמלאים   גב' כבי שקולניק:  לפני  שתסתכלו  מבקשת  אני  ניר,  רוצה,  אני  רגע,  חברים, 

זה   כי  וללא גמלאים, זה המספר החשוב,  נבחרים  וגורמי חוץ. מה שכתוב, סך הכול, תקן שכר ללא 

היה   התקציב  וזה  בפועל,  היה    382העובדים  והביצוע  חוזר377משרות,  אנחנו  ל.  עכשיו    380-ים 

 משרות, זאת אומרת, הביצוע פה היה יותר נמוך. 

איפה שעלה הביצוע, זה בגורמי חוץ, ובגמלאים. גורמי חוץ זה המו"פ, זה המרכז הקהילתי בחלקו,  

הם  אלינו.  קשורים  לא  הם  אבל  השכר,  את  עבורם  עושים  שאנחנו  כאלה  גופים  ועוד  אשכול,  נווה 

שלהם, העובדים  בבחירת  שנה   עצמאיים  כל  רואים,  אתם  אם  גידול,  פה  לנו  היה  גם,  ובגמלאים 

מבקשים   אנחנו  באמת,  הכול,  סך  לב,  לשים  צריך  לזה  זהו,  אז  משרות.  ב  512בארבע  -משרות, 

 ₪. זה הזה, ואנחנו מחויבים גם להצביע על זה. כן, בבקשה?   82,839,000

 

שרות של הרווחה,  משהו השתנה, היה אז בדו"ח המבקר משהו עם מ  מר אריק דניאל: 

 שצריך לעמוד על זה, לדרוש את התקנים האלה, או... 

 

שהמשרד   גב' כבי שקולניק:  ממה  יותר  שהם  תקנים  שיש  לזה  התייחס  המבקר  דו"ח 

דרך   הכסף  את  מקבלים  שאנחנו  תקנים,  שזה  לזה  התייחס  לא  המבקר,  דו"ח  אבל  עליו,  משלם 

על מה שקורה, שחלק אנחנו מק ברווחה,  סוציאליים הפעולות.  עובדים  זאת אומרת,  בלים משרות, 

בתקן, וחלק זה תקן שמגיע אליהם דרך פעולות, כל האלימות במשפחה ואלימות מינית וזה, כל מיני  
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 פרויקטים שקשורים, ולזה המבקר התכוון. 

כמובן. יש, אני לא זוכרת כמה,  75%-סך הכול, רוב משרות הרווחה ממומנות על ידי משרד הרווחה, ב

 או שתיים בסוף, שתי משרות שהמועצה מממנת בתקציב.  אחת

 

אני לא טועה, היה מדובר על זה שהמבקר אמר שכן צריך לדרוש את   מר אריק דניאל: 

 התקנים האלה ממשרד הרווחה. 

 

ממשרד   גב' כבי שקולניק:  מקבלים  האלה,  שהתקנים  לכם,  אמר  לא  שהמבקר  מה 

 ה שמקבלים דרך התקנים.  הוא התייחס רק למ הרווחה, דרך הפעולות.

 

 בתוך רכיב השכר, זה היה בתוך,    מר דודי אלון:

 

החברתיים,    מר ניר ים: השירותים  באגף  שקיים  פער  לאיזשהו  התייחס  המבקר 

הוא התייחס לפער בין כמה עולים סך כל העובדים באגף, לבין מה האגף הזה מקבל ממשרד הרווחה,  

ים. שם הוא מצא פער, הוסבר לו שהפער הזה, הוא נסגר, אם רק ממשרד הרווחה, על תקן של עובד

לוקחים בחשבון תקציבים נוספים שניתנים כמו שכבי אמרה, כפעולות. זאת אומרת, רוב, הנושא שם  

ידי  על  מתוקצבים,  שאנחנו  מה  לבין  העלויות  בין  פער  קיים  ממש  לא  ולמעשה  הדוק,  מאוד  הוא 

ו קיים,  כן  הוא  ואם  חיצוניים.  שהמועצה  גורמים  מקומות  בהחלט  זה  אז  קיים,  שהוא  במקומות 

ועושה את   נכון, בהתייחס לצרכים של התושבים,  על עצמה, לעבות את השירות. חשבה שזה  לקחה 

 זה. במודע. 

 

אותו, 1746001בסעיף    מר תמיר בוקובזה:  לזהות  קל  נורא  אז  ארוך,  הכי  המספר  שזה   ,

אלף ₪, ובביצוע   20רשום שאין משרה ויש    2020יב  ללא תקן אחד, ואין סכומים. כשבתקצ  –רשום  

ו אחת  משרה  היא    45-רשום  מה  להבין  הצלחתי  לא  כי  הזאת,  לשורה  להסבר  שמח  הייתי   ,₪ אלף 
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בעל  של  המשרה  היקף  את  רשום  ולא  תקן,  ללא  שרשום  בהמשך,  כאלה,  מקרים  עוד  ויש  אומרת, 

 אלה.  ארבעה מקרים כ –התפקיד שמבצע אותה. בדף הבא, יש שלושה 

 

 אני לא קלטתי לאן אתה מכוון אותי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 , 1746001, יש את סעיף 41בדף הראשון, דף   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בטיחות בתעבורה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, גינון ונטיעות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גינון ונטיעות,    גב' כבי שקולניק: 

 

  אחד מתחת.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ללא תקן, יש אחד ללא תקן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ואין שכר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ואין שכר.   גב' כבי שקולניק: 

 

כמה    2020-וב  מר תמיר בוקובזה:  או  המשרה,  היקף  את  רשום  לא  משרה,  שאין  רשום 

 אלף ₪ ביצוע.   45-₪, ואז בביצוע רשום שיש משרה אחת ב 20000משרות יש, 
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אוקיי, זו כנראה טעות דפוס, אבל נבדוק את זה. נסמן את זה ונבדוק,    שקולניק: גב' כבי 

 אני לא זוכרת עכשיו.  

 

ובדף הבא, יש שלושה מקומות שרשום ללא תקן, בלי היקף המשרה.   מר תמיר בוקובזה: 

הוא  4000רשום אותו הדבר,    ₪2020, בתקציב    4000רק   זו    12000, כשהביצוע  ₪ במקרה הראשון, 

תקן,  השו ללא  ואז  מלמעלה,  השנייה  תקציב    419רה  יש  ושוב  אחרים,  2020אלף ₪,  מספרים   ,360  

 ביצוע. אפשר הסבר מה זה? אני לא מצליח לעקוב ולהבין, אני מתנצל.  448תקציב, 

 

ללא תקן, תראו, יש לנו שני, לפי דעתי,   איך אנחנו מסבירים את זה?  גב' כבי שקולניק: 

אני אתן תשובה יותר ברורה בישיבה הבאה, חבל סתם עכשיו להגיד דברים  אבל אני אבדוק את זה ו

 לא ברורים. 

 

 טוב, אנחנו את שלושת הסעיפים האלה נביא אותם מוסברים.    מר ניר ים:

 

 ₪, זה כבר לא,   3,900,000אותו דבר בשירותים ממלכתיים גם כן, זה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ון?  מה שלושה מילי  גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪.   3,903,000שתי שורות מלמטה, ללא תקן  41בעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה בחינוך, לדעתי.      מר אמיר פלג:

 

 עוד פעם, תמיר, לאיזו שורה אתה מתייחס?     מר ניר ים:
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 , שתי שורות מלמטה. 41עמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

מתייחס  גב' כבי שקולניק:  אתה  בחינוך,  זה  דעתי  מאוד    לפי  הרבה  יש  בחינוך  לחינוך. 

 שעובדים ללא תקן, כל המחליפות, כל הזמניות, כל ה... 

 

 מלוות.    מר דודי אלון:

 

זה    גב' כבי שקולניק:  בתקן,  שלא  מי  אבל  בתקן.  שהן  כאלה  יש  המלוות,  כל  לא  לא, 

 בדרך כלל מחליפות, זה בדרך כלל כאלה שהם לא בתקן, 

 

 ת המשרות? אין בעיה. איפה כמו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 עובדים זמניים. אז לא רושמים אותם בתקן, כי הם לא בתקן של,   גב' כבי שקולניק: 

 

  –אבל כמות משרות צריכה להיות רשומה    אין בעיה שזה לא בתקן,  מר תמיר בוקובזה: 

יים, מיליון ₪, לא מתחלקים לבן אדם אחד, או שנ  4-עובדות, לא משנה כמה. אני רוצה לדעת ש  300

יש, גם כשיש ללא תקן,  אני רוצה לדעת מה הסכום של האנשים, כמו שלכל   ... רשום כמה משרות 

 ללא תקן, בסדר.  0.89רשום 

 

הפורמט של הדו"ח הזה, זה פורמט שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים,   גב' כבי שקולניק: 

 אבל אנחנו נבדוק את זה.  

 

בע   מר ניר ים: שום  אין  אנחנו,  בסדר,  שאלות,  הכול  זה  בסדר,  זה  תמיר,  יה, 

גם   וכמובן  אותה,  ניתן  כמובן  ואנחנו  תשובה,  שמצריכות  שאלות  נכונות,  שאלות  מבחינתי,  לפחות 
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נדחה את ההצבעה למליאה הבאה, בצמוד לתשובות שינתנו. פורמאליסטיקה, עד ששואלים שאלות,  

 כששואלים שאלות, זה מפסיק להיות פורמאליסטיקה. 

 

 25.1.2021מיום  2021#1וקול מליאהאישור פרוט. 4

 

יש     מר ניר ים: לנו, זה אישור הפרוטוקול. האם למישהו  הנושא האחרון שנשאר 

 הערות לפרוטוקול המליאה הקודמת שצורף לחומרים? כי אם כן, זה הזמן.  

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, תמיר?    מר ניר ים:

 

 ים, ההתייחסות שם היא מאוד, ביחס לחוק היטל כביש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא שמעתי, סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

סלילת כבישים. חוק עזר היטל כבישים. ההתייחסות בפרוטוקול לא   מר תמיר בוקובזה: 

משקפת כלום ממה שהיה בדיון בכלל בכלל, אלא אמירה מאוד כללית, לא לגבי ההסבר שניתן, ולא  

ן, ההסבר בכתב, וההסבר בעל פה. משהו, שמישהו יבין למה זה ההסבר שלאחר מכן, נטען בדיולגבי  

 נדחה, ואיפה זה עומד בדיוק. 

 

 אני,    מר ניר ים:

 

היו שאלות, ניר, תן לי דקה. עלו שאלות של פער בין מה שאני כתבתי   גב' כבי שקולניק: 
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  בדף ההסבר לחוק, לבין מה שכתוב בחוק. אנחנו עכשיו בבדיקה מחדש של הפער הזה.

 

בדיקה    מר תמיר בוקובזה:  שמבוצעת  זה  לגבי  בטענות  בא  לא  אני  מצוינת,  הבדיקה 

מחדש, אני אומר, שההתייחסות לזה צריכה להיות בפרוטוקול, מה הבעיות שעלו, מה היה בהסבר,  

 הפערים האלה, כי זה לא משהו שבמהלך הדיון,  

 

 מה זה משנה? המשכנו,    גב' כבי שקולניק: 

 

מה זה משנה? זה קריטי, זה של התושבים, התושבים צריכים לדעת    ה: מר תמיר בוקובז

 את הדברים האלה.  

 

אוקיי, תראו, כתוב בצורה מאוד ברורה ומאוד מפורשת, הדבר היחיד     מר ניר ים:

שמנע מאיתנו לקבל את הצעת חוק העזר הזה, הייתה שלא היה ברור מה תהיה ההשפעה על תושבי  

כל   אומרת,  זאת  דיברנו  המועצה.  להסדיר  עוד  בא  הזה  העזר  שחוק  זה  על  דיברנו  אנחנו  הרי  על, 

זכויות,   ויקבלו  זכיינים,  ויבואו  בהם,  משקיעה  שהמועצה  מרלו"גים  תעשיה,  אזורי  כמו  מקומות 

 והחוק נועד כדי לאפשר למועצה לגבות היטלים על השבילים והמדרכות, שבכספה היא השקיעה. 

ואמר   תמיר  בא  א  –ואז  נכון,  מילה לא  סעיף,  סעיף  למטה,  עד  מלמעלה  הזה  החוק  את  קראתי  ני 

שהמועצה תבוא גם לתושבים ותדרוש מהם לשלם היטלים. ועל זה היה הדיון, מילה, ויש פה אפשרות 

כשעוד אף אחד לא ידע בדיוק לבוא ולהגיד, אם זאת כוונת המועצה. אם כן, בואו נגיד את זה בצורה  

ק, ולהתאים אותו ככה, שיהיה מיועד רק לאותם זכיינים שיבואו  ברורה, או שצריך לשנות את החו

קבלת   של  ההשפעה  מידת  מה  המחלוקת,  נקודת  הייתה  זאת  אומרת,  זאת  תעשייה.  אזורי  לאותם 

ציון, היטבתי לנסח   נותן לעצמי  החוק הזה, על התושבים במועצה האזורית אשכול. אני חושב, אני 

 את זה. 
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לא נדרש והועבר לדיון, נדרש    –, שאילתות, רשום  3גבי סעיף  טוב. ול  מר תמיר בוקובזה: 

צריך   וזה  הנוכחית,  לכך שאתם תענו לשאילתא שלי במליאה  גדי,  וגם  גם אתה  ואפילו התייחסתם 

 לא נכון, זה לא נדרש ועלה לדיון, אין שום בעיה שתכתבו את זה במשפט גם כן.  להופיע. כי זה 

 

חוז   מר ניר ים: אנחנו  כל,  משתדלים  קודם  מאוד  מאוד  שאנחנו  ואומרים,  רים 

משהו   רקע,  הסבר,  איזשהו  יש  ההחלטות  כשלצד  המהות,  זו  אוקיי?  החלטות,  בפרוטוקול  לרשום 

ראש   עם  ארוכה,  לשיחה  תמיר  את  שהזמנו  שאחרי  הקודמת  במליאה  שענינו  כיוון  הזה.  מהסוג 

א הציף את זה במליאה, אז אמרנו,  המועצה וסגנו ומנכ"לו, חשבנו שבזה ענינו לו על השאילתא. כשהו

המון   במליאה  נאמרים  האמירות,  אלה  אבל  יבוא.  זה  מספקת,  לא  היא  הפגישה  אם  בסדר,  אוקיי, 

דברים שלא מוצאים את עצמם נרשמים בפרוטוקול, ומי שרוצה לראות אותם, לשמוע אותם, לעיין 

 פה, וזה המקום. בהם, מוזמן לתמליל, שיושב פה בחור נחמד, שכותב כל מילה שנאמרת 

 

אבל שירשום לא נדרש ועלה לדיון, כשכן נדרש, וכן עלה לדיון, גם אם   מר תמיר בוקובזה: 

זה   הזה,  המשפט  את  לכתוב  שהיה.  למה  למציאות,  לחטוא  פשוט  זה  שאמרתם,  אמירה  הייתה  זו 

 היו דברים אחרים ממה שהיו בפועל.   –להגיד 

 

וניתנה  בסעיף הזה, הפרוטוקול יתו   מר ניר ים: ויגיד שזה נדרש על ידי תמיר,  קן 

 תשובה שתינתן תשובה במליאה הבאה. 

 

 תודה .  מר תמיר בוקובזה: 

 

לגבי הפרוטוקול, האם יש עוד? בואו נאמר ככה, אנחנו מאשרים את     מר ניר ים:

השאילתות,   על  המליאה,  על  שמדבר  סעיף  אותו  לפחות  הסעיף,  לשינוי  בכפוף  כמובן  הפרוטוקול, 

 . מה עוד?  5ף סעי
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 זהו, אחרי ההצבעה.      מר אמיר פלג:

 

 דנה?    מר ניר ים:

 

 אחרי ההצבעה.     גב' דנה אדמון: 

 

יש    מר ניר ים: רבה. האם  בעד לאשר את הפרוטוקול? תודה  מי  אחרי ההצבעה. 

 מתנגדים? אין. נמנעים? אין. הפרוטוקול אושר. 

 

 יבה הקודמת.: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול הישהחלטה

 

 כן, דנה?    מר ניר ים:

 

 צעקו עליי כשיש קוורום, עכשיו לא היה. אני ספרתי גם, אבל...    גב' דנה אדמון: 

 

 פעם היה שאם הישיבה מתחילה בקוורום, היא נגמרת,    מר גדי ירקוני: 

 

מהדברים    גב' דנה אדמון:  וחלק  דיון,  סדרי  על  דיברנו  הישיבה  בתחילת  רוצה,  אני 

ראתי, שברבע השעה האחרונה של הישיבה יש דקה נאום לכל מי שרוצה. ספרו לי דקה בבקשה, הק

 אני מקריאה את מה אמור לכלול הפרוטוקול. 

 פרוטוקול הישיבות משמש גם למטרות של אסמכתא חוקית וגם לצרכי תיעוד שונים.

 . הוא מהווה הוכחה הפרוטוקול הוא הסיכום המוסמך והרשמי של כל ישיבת מועצה או ישיבת ועדה

 מעין משפטית לעצם קבלת ההחלטות ולהליך הדיון.
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 אף יוקלטו הישיבות. החוק מפרט את נהלי  -בכל ישיבות המועצה יירשם פרוטוקול ובעירייה 

 הרישום, ההפצה והשמירה של הפרוטוקול. המזכיר/המנכ"ל/מרכז ישיבות המועצה הוא האחראי 

 הפרטים שיפורטו בפרוטוקול הם:  -ל הפרוטוקוללניהול תקין של הפרוטוקול. עיקרו ש

קיומה; ומקום  הישיבה  המועצה;ש  מועד  חברי  שהגישו    מות  והתשובות  השאילתות  המועצה  חברי 

להן שהוכנס   ;שניתנו  שינוי  וכל  המועצה  לחברי  נמסרו  ושפרטיו  לישיבה  מראש  שנקבע  היום  סדר 

המשתתפים    בסדר שמות  שהיא;  כל  מסיבה  מיהיום  דיון,  שעלתה   בכל  הצעה  כל  דיון,  בכל  דיבר 

, צריך לבדוק במועצה אזורית,  עיקרי הדיון  –בעירייה    מסעיפי סדר היום; ההצעות והנמקתן;   לסדר,

 ההחלטות שהתקבלו ותוצאות ההצבעה.  לא רשום פה.

יפורטו בפרוטוקול גם שמות המצביעים    -מהנוכחים בישיבה    1/3  –לפי דרישת חבר מועצה ובעירייה  

   ,הודעות אישיות של חברי המועצה הצבעתם.ואופן 

 

 נגמרה הדקה.    גב' מירב ברקאי: 

 

 אם ביקש חבר המועצה הודעה אישית, גם זאת זכותו.    גב' דנה אדמון: 

 

בקוורום   מר תמיר בוקובזה:  נפתחה  אם  אזורית,  במועצה  פה,  רשום  הקוורום  לגבי  רק 

 שליש מחברי המועצה כדי שיהיה תוקף.  חוקי, ולאחר מכן התמעטו תוך כדי האסיפה, מספיק 

 

 צריך.  12    מר אמיר פלג:

 

תנוחו   מר ניר ים: מתראים,  אנחנו  טוב.  לילה  חברים,  רבה  תודה  אנחנו אוקיי,   ,

 מתראים בעוד שישה ימים.

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 תריכוז החלטו

 
 מוזמן עו"ד חי –וועדים מקומיים . 6

 

 בעד( לאשר תקציב והאצלת סמכויות לוועדים המקומיים. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תוכנית מנחת גבולות . 11

 

 בעד( לאשר את תוכנית מנחת גבולות.  21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אישור תב"רים . 7

 

 תשתיות לעשרה בתי אגודה.   –חולית  – 558בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מיגון בית כנסת. -אבשלום  – 1095בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תשתיות לשני בתי אגודה –חולית  – 1156בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

-ודות תשתית ופיתוח לעב  –בני נצרים    –  1177בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה

 יחידות. 27

 

יחידות, שלב   45-תשתיות ל  –שדה ניצן    –  1181בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה

 ב'.
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 יח"ד 16-תשתיות ופיתוח ל –מגן  – 1203בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 יח"ד.  32-תשתיות ופיתוח ל –אורים  – 1211בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 גילדה -שיפוץ מבנה תרבות  – 1277בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 .2020שיפוץ משרדי חוגים וספורט  – 1278בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

  

 .2020סקר נכסים  – 1279בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

כיבוש אש    –ציוד וריהוט לגני ילדים    –  1280בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה

 והצללות

 

 שיפוץ מקוואות באשכול – 1283בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 .2020החלטת ממשלה  –שירותי דת  – 1284בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 25.1.2021מיום  2021#1מליאהאישור פרוטוקול . 4

 

 בעד( לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת.  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 


