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ישיבת מליאה מספר     מר ניר ים: טוב.  ערב  רב   .2021לשנת    4חברים,  איפה 

 קובי? מתי קובי? מתי נרים כוסית? 

 

 בסוף, בסוף.    מר רביבו קובי: 

 

 הישיבה תהיה יותר נעימה אם נהיה שתויים לפני.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ישתו בסוף אלה שיישארו.    מר גדי ירקוני: 

 

חברים   מר ניר ים: ושל טוב,  גדי  של  למידע  נכנסים  שאנחנו  לפני  בסדר.   ,

מספר   לעמוד  אתכם  להפנות  רוצה  אני  ברשותכם,  אז  היועץ  ,  2דודי,  דעת  חוות  נכתבה  שבו 

המועצה,   של  שנקרא,  המשפטי  ומה  הפנים,  משרד  מנכ"ל  לשכת  עם  התייעצות  שהייתה  אחרי 

 שנתן אור ירוק למהלך הזה.

ש המועצה הוא יושב ראש ישיבות מליאת המועצה, יושב  'על פי החוק, רא  –אז כותב היועמ"ש  

ראש המליאה הוא גם מנהל הישיבה. עם זאת, נוכח מצבו הבריאותי המיוחד של ראש המועצה,  

ומגבלות הנובעות מהמצב הרפואי האמור, שמטעמי צנעת הפרט, לא כאן המקום לפרטן, אינני  

 יהול ישיבות המליאה'.רואה פגם בכך שראש המועצה יסתייע במנכ"ל המועצה בנ

 זהו, זו חוות הדעת של חיימסון, ומפה אני עובר למידע. 

 

מנכ"ל   מר תמיר בוקובזה:  של  התשובה  הדעת,  חוות  זה.  לגבי  שנייה,  שאלה,  רק 

 משרד הפנים שאמרת, התקבלה בכתב, או שהיא בעל פה? 

 

 איזה משרד הפנים?     גב' דנה אדמון: 

 

ים הפנה את הסוגיה ליועץ המשפטי של משרד מנכ"ל משרד הפנ   מר ניר ים:
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הפנים, היועץ המשפטי הפנה את זה לסגן היועץ המשפטי של משרד הפנים, שהחזיר לנו תשובה 

 בכתב, בווטסאפ. תראה, אני אעביר לך אותה. 

 

 תשובה בכתב בווטסאפ? ניר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

א   מר ניר ים: ובכללי  בגדול,  התשובה  אומרת,  זאת  הזה  כן.  שהנושא  ומרת, 

 הוא נושא מועצתי, ומי שצריך לתת את חוות הדעת, ויכול לתת אותה, הוא היועץ המשפטי. 

 

 אפשר לקבל את התשובה הזאת גם כן, לצרף אותה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני יכול להראות לך אותה בטלפון, בכל רגע ובכל זמן.    מר ניר ים:

 

 ה יכול להראות? לא הבנתי, את  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני יכול. כן, כן. גש אליי, נדבר.    מר ניר ים:

 

 אין בעיה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עדיף הוא מאשתך.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 מידע. 1

 

דברים    מר גדי ירקוני:  כמה  אתן  אני  רוצה,  ראשון  דבר  אני,  לכולם.  טוב  ערב 

באמת. כביש    קצרים  על  להגיד  חייב  שלצ 232אני  פנייה  ,  לנו  יש  לכותרות.  הזמן  כל  חוזר  ערנו 
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-עכשיו, מאוד מסובכת, שאמרתי לכם שאנחנו ביקשנו להזיז את השעות שהמשאיות פה ייסעו מ

בזה  7:00-ל  7:30 מטפלים  אנחנו  תשובה,  קיבלנו  מורכב, שהיום  הזה  הנושא  עד כמה  שתדעו   .

בית זה  הזאת,  ההחלטה  את  שקיבל  מי  לזכור,  צריך  השרה,  עם  דבר,   יחד  של  בסופו  המשפט, 

אחרי שראש הממשלה קיבל את ההחלטה על הוצאת הצו, זה היה בדרגים הכי גבוהים, ולאחר  

ארגון  הוועד,  המשאיות  ארגון  או  המשאיות,  ועד  של  משפט,  לבית  הצו  על  ערעור  היה  מכן 

 המשאיות הישראלי, שהוא פנה לבית המשפט, ואז בית המשפט קבע את השעות גם. 

, יש קושי גדול מאוד להזיז את השעות. אנחנו עוד בודקים את האפשרויות להזיז את  ובגלל זה

איך   זה,  אחרי  לבדוק  צריכים  אנחנו  וגם  הממשלה,  ראש  בזה  מעורב  להיות  צריך  זה  גם  זה, 

אנחנו לא מסתבכים משפטית עם הדבר הזה, אבל הבקשה הזאת עומדת, והיא לצערי דבר קטן 

 ה.מאוד הפך להיות בעיה גדול

בנוסף לזה, אנחנו ממשיכים עם הלחץ, לגבי ההבטחה שהכביש הזה, או שיכנס מיידית, לפחות 

, 22-הקטע הראשון שלו, ובאמת שהקטע השני יכנס לתוכנית העבודה לחומש הבא, שמתחיל ב

זה כבר אוטוטו. אז אני מקווה שנצליח לעשות את הדבר הזה, עם כל השינוי הזה של הממשלות,  

ודעים עם מי לעבוד ועם מי לא. כאילו, לא יודעים איזה שר כדאי להתחיל לעשות  שאנחנו לא י

 את אותה עבודה, בגלל שאתה לא יודע כמה זמן הוא יהיה בתפקיד. 

הדבר הזה מאוד מקשה. בכלל, כל משרדי הממשלה, אני קורא לזה, אנחנו על הדלק שנשאר לנו, 

ודב קיבלנו,  שלא  חדשות  הרשאות  להוציא  מאוד  להבטיח קשה  הצלחנו  לא  עדיין  שאנחנו  רים 

 את הכסף, אבל אנחנו כן עובדים על הרבה דברים שהיום לנו.

אני  בנינו,  לא  ביש"ע,  וגן  מעון,  אחד  החדשים,  הארבעה  מתוך  גנים  בשני  סיבוב  עשיתי  היום, 

בכרם   גן  יש  ביש"ע,  היום  שנבנה  גן  לראות  מאוד.  ארוכה  תקופה  גנים  האלה  במקומות  חושב, 

שנבנה, וגן בניר עוז, וגם מעונות שאנחנו הולכים ובונים, אבל בהחלט רואים את הפיתוח שלום  

 פה שנעשה, מבחינת הצמיחה הדמוגרפית, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה ימשיך.

אנחנו גם ממשיכים במפגשים שלנו עם היישובים, עם התושבים גם. אנחנו לומדים מזה המון, 

לתושבי שיש  הקשיים  על  ובכלל,  לומדים  הקורונה  של  הזאת  השנה  בעקבות  הילדים,  עם  ם 

 ואנחנו לוקחים את זה לתוכניות העבודה שלנו במהלך השנה הזאת, כבר מיידית.
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יש  בגנים,  קייטנות  שנפתח  מקווה  אני  שאמרתי,  כמו  בפסח,  קייטנות  לפתוח  מתכוננים  אנחנו 

ה מאוד מאוד גבוהה. יש  הרשמה יותר כמובן בגנים המושביים אנחנו מתעסקים, יש שם הרשמ

 , חלקם מסובסדים על ידי המדינה, וחלק התושב עצמו,  16:00שם גנים עד 

 

 גדי, גם בקיבוצים יש.     גב' דנה אדמון: 

 

 בקיבוצים זה לא אנחנו עושים, זה הקיבוצים עושים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, תוכנית ניצנים היא גם בקיבוץ.    גב' דנה אדמון: 

 

אין תוכנית ניצנים השנה. לא יודע אם בגנים, בגנים אני לא נכנס,    וני: מר גדי ירק

עושים   זה, הם  בגנים, לא המועצה מארגנת את  אין.  בבתי הספר  בגנים,  סליחה, לא התכוונתי 

 את זה עצמאית יותר, ואנחנו לא מתעסקים בזה.  

 

 גנים זה היה ברור.     גב' מזל ערוסי:

 

ו אנחנו החלטנו, אחרי פגישה, פגישה שעשינו גם לגבי  כן. ועכשי   מר גדי ירקוני: 

בתי הספר, וגם לגבי מה שמותר ואסור לנו עם הקורונה, אנחנו החלטנו לקחת את כיתות א', ב'  

ג', לעשות שם לכל שכבה, לעשות לה קפסולה. גם שם לשמור על זה, עד כיתה ג'. אני מקווה, -ו

 היום יצאה ההרשמה. 

סב שם  לנו  אין  יעלה  לצערנו,  זה  החינוך,  משרד  של  אני   420סוד  הורה.  לכל  ימים,  לארבעה 

מקווה שירשמו הרבה. מהניסיון שלנו, לא נרשמים הרבה, בגלל זה החלטנו לעשות כיתה א' של  

בית ספר, כל אחד יהיה לו כיתה א' וכיתה לפי ככה לעשות את זה, בשביל שלא יהיה ערבוב יותר  

 קפסולות, של הלימודים, זה לא כל כך חשוב. מדי, ומצד שני, יהיה ערבוב של ה

בגלל שהקייטנות האלה נגמרות ביום חמישי, והילדים חוזרים ביום שני, כעשרה ימים אחרי זה  
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יחזור   חולה, לפני שהוא  יהיה  כבר  אני מקווה שהוא  יחלה,  ילד  וחלילה  אז אם חס  ללימודים, 

 לקפסולה הטבעית שלו, בית הספר. 

יו הסעות, אני כבר אומר. לא בגלל בעיה כספית, אלא בגלל שמכל יישוב  רוב הסיכויים, שלא יה

 יהיה כל כך מעט, שהסעות הן בהחלט דבר שיוצר פה בלגאן אדיר, מבחינת הערבוב של הילדים. 

אם אנחנו נראה שיש הרבה ילדים שרוצים לבוא, אנחנו נשנה את ההחלטה, אבל זה רק אחרי 

עם שלושה ילדים, או משהו כזה. אני מאוד מקווה שירשמו הרשמה. אנחנו לא נשלח אוטובוסים 

גם   האלה,  ימים  לארבעה  לפחות  האלה,  לקייטנות  ויבואו  עד  הם  הילדים,  זה  16:00יהיו   .

 בנושאים האלה.  

 

 ... בנושא החוגים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אגיד מה לגבי החוגים. אני הסברתי במליאה הקודמת...    מר גדי ירקוני: 

 

גם מבחינת   ר תמיר בוקובזה: מ בעיה חמורה,  יוצר  זה  הקשבתי היטב להסבר שלך, 

זה   הוגנים.  לא  פערים  ונוצרים  אותם,  להסיע  היכולת  את  להם  אין  שלהם,  שההורים  הילדים 

שאני יכול להסיע את הילדים שלי לחוגים, ויש לי את היכולת, את הכסף ואת הזמן, זה אחלה.  

ונומי קצת פחות טוב, או ההורים שלו עובדים בשעות הרבה פחות  ופתאום ילד שמצב סוציו אק

נוחות, הילד לא יכול להגיע לחוגים, וזה יוצר פערים שאני לא יודע, אני כבר לא יודע מה עדיף 

 לילדים, כדי למנוע את הילדים. זה שיש חוגים לחלק, וחלק לא יכולים, או זה שאין לאף אחד.   

 

 גיד לך משהו,  אז אני א   מר גדי ירקוני: 

 

 לפחות אצלנו...  מר תמיר בוקובזה: 

 

הרבה.   מר גדי ירקוני:  זה  על  חשבנו  כמו   אנחנו  פסח,  שעד  חושבים  אנחנו 
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את  לקחת  לא  אומר,  שאתה  כמו  ופערים  קושי  איזשהו  באמת,  יוצר,  שזה  אף  על  שאמרתי, 

זה יכ ילדים  ילדים, מאות  נושא ההסעות שאז... להמון  ול להתחבר כך, אם  הסיכון הגדול, עם 

ילד אחד חולה. אולי אני מגזים, אבל מעל מאה. והחלטנו שה... הוא מאוד נכון, אנחנו אמרנו  

שבפסח נקבל עוד החלטה, עוד פעם את ההחלטה. אני מעריך שאם נראה שכמות התחלואה לא  

ושב עולה אחרי פסח, אנחנו נחזיר את ההסעות לחוגים. אני לא רוצה לקבל את ההחלטה, אני ח

 ח עם התחלואה. ספשיש לנו זמן לראות מה קורה ב

פה רואים שגם  זהירים, אנחנו  להיות מאוד מאוד  צריכים  חולים   אנחנו  לנו קצת, אמנם  עולה 

המידע   את  לראות  בשביל  רואים,  ואנחנו  החולים,  כמויות  את  רואים  אנחנו  אבל  קשה,  פחות 

להתחסן.   רוצו  התחסן  שלא,  ומי  לכולם,  אומרים  כבר  שאנחנו  אנחנו  שבאשכול  חושב  אני 

 מתחסנים פעם ראשונה.  6000-, קרובים ל 6000-מגיעים ל

 

 הרבה יותר.      דוברת:

 

 כמה זה באחוזים?     מר השי רובין:

 

 .9000-קרוב ל    דוברת:

 

 סליחה,  9000   מר גדי ירקוני: 

 

 ? 9000-כמה זה באחוזים ה   מר השי רובין:

 

אנ   מר גדי ירקוני:  לנו  תראה,  שיש  לוקח  לגיל    3000-2500י  מתחת  ,  16ילדים 

 ?  13-, אז הגענו ל16משהו כזה, ועוד נגיד אנחנו 

 

 גדי, יפעת שלחה לפני רגע.     גב' דנה אדמון: 
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 כמה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מנה שנייה.   77%-ובמנה הראשונה,  86%   גב' דנה אדמון: 

 

יא אמרה לי את זה היום. אבל אני פחות או יותר, שמעתי ה  86%   מר גדי ירקוני: 

שצריכים להתחסן. אני מסתכל, בהחלט, על חצי הכוס, בעיקר    14%חושב שבהחלט, יש לנו עוד  

 במקרה הזה, אנחנו צריכים לעשות הכול בשביל שהם יתחסנו. וזהו. תודה. דודי? 

 

חקלאות    מר דודי אלון: מנהל  גייסנו  טובה,  בשעה  השבוע  עדכונים.  שני  טוב, 

בא ל שנים  מזמן,  לא  מהצבא  השתחרר  הוא  אוהד,  ממושב  גיגי  בן  אוהד  בשם  בחור  מועצה, 

 ממשק חקלאי, מההורים, יתחיל מיד אחרי הפסח.  

 

 הוא השתחרר מקבע.      דוברת:

 

מקווה    מר דודי אלון: אני  שנים.  המון  הים  בחיל  היה  מקבע,  השתחרר  הוא 

 לנו.שכמו שהוא עשה חיל שמה, הוא יעשה גם חיל אצ

במקביל, בשבועיים האחרונים, גם את הפרוצדוראליות, עשינו גם את ההסכם, מול האשכול נגב 

המערבי, נגד מערך הפסולת החקלאית באזור. כרגע זה רק טכני, מחכים להרשאות תקציביות,  

במקביל,  יזוזו  הלאה  הדברים  ששני  מקווה  אני  רלוונטי.  יותר  להיות  יתחיל  שהמערך  כדי 

 . תודה.  ונתקדם משמה

 

 לך טיפה על הנקודה השנייה עכשיו, על ההסכם מול המערך.    גב' נעמי סלע:

 

 אין מה להרחיב.     מר גדי ירקוני: 
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 זה רק,    מר דודי אלון:

 

 מה זה אין מה להרחיב, זו נקודה חשובה.     גב' נעמי סלע:

 

 זה סתם טכני.     מר גדי ירקוני: 

 

   אני אגיד משפט.   מר דודי אלון:

 

 כמה משפטים, שאנשים ידעו.    גב' נעמי סלע:

 

טרם     מר דודי אלון: הסביבה,  להגנת  במשרד  עדיין  נמצא  התקציב  בעיקרון, 

ניכיון, טרם השתחרר. אנחנו, כמועצה, עשינו את מה שאנחנו צריכים מהצד שלנו, מול אותו גוף  

ועכשיו אנחנו ממתינים   שאמור לתקצב ולהקים את המערך. מבחינתנו, עשינו את החלק שלנו,

 שזה ישתחרר משמה, זה הכול. 

 

 למישהו יש משהו להוסיף? לפני שאנחנו צוללים לנושאים?   מר ניר ים:

 

אודים    גב' סילביה גרין:  בכביש  עושים  מה  שאלה,  לי  כשמשפצים   –יש  צאלים? 

 ניקיון של המים. מה קרה עם ה... עושים גשר?  אותו, האם

 

 קנים שם, לא עושים גשר.  מת   מר גדי ירקוני: 

 

סילביה,     מר דודי אלון: לא...  זה  מנחם.  הכלבים,  של  נקיות,  יצאו  התוצאות 

לגבי הבדיקות מים שלקחו מהנחל אחרי הסיפור של הכלבים, לא יצא שם איזה שהם תוצאות  
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 בעייתיות. 

 

 לדעתי הם לא מתו מהמים.    מר גדי ירקוני: 

 

 מזה.   כנראה לא מתו   מר דודי אלון:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 . ועדים מקומיים 3

 

ניתן... שורה ארוכה של  ועדים מקומיים. ועדים מקומיים, אנחנו     מר ניר ים:

מניח   אני  איזה,  עדיין  יש  מקומיים.  לוועדים  סמכות  והאצלות  שעדיין,    5-6תקציבים  יישובים 

 מסיבותיהם, לא הגישו את הבקשה לתקציב.  

בבקשה, שני יישובים משלימים את הבקשה. אחד זה שדה ניצן, שמבקש    4  תסתכלו רגע בעמוד

. והשני זה יבול, 2021והוא מבקש גם אישור להאצלת סמכויות לשנת    ₪2021 תקציב    230,740

. אם יש למישהו משהו להגיד 2021-, וגם האצלת סמכויות ל₪2021 לתקציב    341,000שמבקש  

 לעניין, בואו נשמע? כן, תמיר. 

 

מופיע   תמיר בוקובזה:  מר כן  שהוא  כיוון  עצמו,  התקציב  לנו  צורף  שלא  חבל  קודם 

 באתר, התקציבים של היישובים, מה שאנחנו בעצם מאשרים. 

האלה,   בתקציבים  אומרת,  כשהסתכלתי  זאת  מועצה",  "השתתפות  סעיף  שיש  שמה  מופיע 

לכמה מאות אלפי    איזשהו סכום שהמועצה משתתפת, שהוא נע בין כמה עשרות אלפי שקלים,

לא   שהם  כספים  שזה  הייתה  התשובה  הקודמת,  במליאה  שאלנו  כשאנחנו  יישוב.  לכל  שקלים 

 יוצאים מהמועצה. אני לא מצליח להבין את התקציב הזה, ומה המשמעויות שלו. 
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נמצאים בעוטף עזה, שבהם מותרת...  מאוד פשוט. יש ישובים ש   מר ניר ים:

, 45%היישובים למעשה, מחויבים ב... המדינה מחזירה את אותם  )בעיות סאונד( שורה תחתונה,

שעוברים   רואה  שאתה  הכספים  אומרת,  זאת  המנגנון.  עובד  ככה  ליישובים.  המועצה  דרך 

 מהמועצה, הם אך ורק כספי ההנחה על הארנונה, שמוזרמים מהמדינה.  

 

 הארנונה שמי משלם? התושבים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ושבים. הת   מר ניר ים:

 

, 100%-אני כתושב משלם את הארנונה נטו, אני לא משלם את ה  מר תמיר בוקובזה: 

, זה התשלום שאני מעביר למועצה. מה זה הסכום שמתקבל חזרה, אני  55%-אני משלם את ה

 מנסה להבין. כי אני לא קיבלתי את הכסף הזה, גם אף אחד אחר פה לא.  

 

זה תשלום של מיסי ועד  עד מקומי,  מיסי והתשלום הוא מיסים,      דובר:

 מקומי. 

 

 משרד הפנים משלים.      דוברת:

 

גם כן זה לא מופיע. יש יישובים שיש להם השתתפות מועצה, בלי    מר תמיר בוקובזה: 

מנסה  אני  פער.  איזשהו  יש  שמה  גם  אומרת,  זאת  מקומי.  ועד  מיסי  לגבות  סמכויות  האצלת 

ו יוצאים,  האלה  הכספים  מאיפה  כי  להבין  במשהו.  בתקציב,  במועצה,  חלק  איזה  של  מהכיס 

אלף ₪, או משהו בסגנון.    300מדובר שם על מיליונים במצטבר. אם אני זוכר נכון, בארי זה היה  

 ₪, מאיפה הכסף הזה מגיע? 70000תלמי יוסף, אני לא זוכר מה זה היה בתלמי יוסף, 
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אומרת  מר רביבו קובי:  זאת  לגופו.  מקרה  שכל  חושב  שהגישו אני  יישובים  יש   ,

₪   70,000אלף ₪, אני לא יודע, על מגרש. ויש כאלה שקיבלו    300קול קורא, וקיבלו מהמועצה  

 כי הם הגישו קול קורא כזה ואחר, 

 

 לא, זה תקציב ועד מקומי, זה לא קול קורא.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שלו כסף.  מה זה קשור? כל יישוב הגיש וקיבל לוועד המקומי  מר רביבו קובי: 

 

רשום    מר תמיר בוקובזה:  לאישור,  למועצה  מגיש  שהיישוב  השתתפות   –בתקציב 

נעים בין כמה עשרות   מועצה. אוקיי? איזשהו סעיף שנקרא השתתפות מועצה, שהסכומים שם 

 אלפי שקלים, לכמה מאות אלפי שקלים, שהיישוב כביכול מקבל. 

 

 מפורט איפשהו? כי זה באמת... איפה ראית את זה? זה   גב' רונית בן רומנו: 

 

עצמם,   מר תמיר בוקובזה:  התקציבים  פה  צורפו  שלא  חבל  אומר,  אני  זה  בגלל  כן, 

כמו שהם הוגשו למועצה לאישור. אנחנו רואים פה איזושהי שורה מסוימת, שהיא לא אומרת  

 לנו כלום, אבל כשמסתכלים בתקציב עצמו, הוא מופיע באתר, העלו אותו לאתר, 

 

 אין לנו תשובה, כבי תבוא בישיבה הבאה, תיתן לנו הסבר על זה.    די ירקוני: מר ג

 

בחזרה    מר ניר ים: שמוזרם  הארנונה,  על  ההנחה  חלק  זה  יודע,  שאני  ככל 

אני  כבי,  כמו  זה  יודע. להסביר את  זה מה שאני  ליישובים.  דרך המועצה  ליישובים מהמדינה, 

רוצה   אני  בכלל  תמיר,  תשמע  אבל  המליאה  פחות.  לחברי  להגיד  שאנחנו    –גם  ככל  המועצה, 

מתאמצים, זה מקום פתוח. ממש ממש לא נורא, ואפילו מכבד, להרים טלפון, לשלוח מייל, לכל 

מנהל אגף, לשאול שאלה, לקבל תשובה. אפשר לנצל את הפורומים של המליאה, זה בסדר גמור,  
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ואם באמת מעניין את מישהו משהו זה מותר, זה לפעמים טוב, אבל גם כל הערוצים פתוחים,  

 נקודתי, אז יש את מי לשאול. 

במקרה אנחנו יושבים פה, לרוב פאנל יחסית מצומצם, של מנהלי אגפים, יושבת כבי, יושב דודי,  

יושב גדי, אבל יש עוד. יש גם את אגף איכות הסביבה, יש את ההנדסה, יש את הביטחון וכו'. 

 טיח.כולם ישמחו לענות ברצון, אני מב

אוקיי, אנחנו ברשותכם, נרים אצבע על אישור התקציב להאצלת סמכויות לשדה ניצן, מי בעד?  

   .0נמנעים? אחד. נגד?  17, להרים את היד

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  והאצלת   0נמנע,    1בעד,    17:  התקציב  את  לאשר   ) מתנגדים 

 הסמכויות לשדה ניצן 

 

איש   מר ניר ים: יבול,  צפניה.  לשנת  שלום  תקציב  בעד?  2021ור  מי   ,16 ,

 .  0. מתנגדים? 1נמנעים? 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  והאצלת   0נמנע,    1בעד,    17:  התקציב  את  לאשר   ) מתנגדים 

 הסמכויות ליבול

 

 אושרו האצלת הסמכויות לשדה ניצן וליבול.     מר ניר ים:

 

 22.2.21מיום  2021#2אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

 28.2.21מיום  2021#3פרוטוקול מליאה אישור . 6

 

את    מר ניר ים: אישרנו  לא  הקודמת  במליאה  אנחנו  פרוטוקולים,  אישור 
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, מי ששלח אלינו הערות  28.2-, בינתיים הבאנו גם את הפרוטוקול של ה22.2-הפרוטוקול של ה

 לפרוטוקול זה תמיר.  

אני   ולכן  הכוונה,  את  להבין  הסוף  עד  הצלחתי  שלא  מודה  לתת אני  ברשותכם,  רוצה,  הייתי 

לתמיר להגיד באיזה נקודות בדיוק, הוא חושב שצריך לשנות את הפרוטוקולים, ואז נקיים על  

זה הצבעה, אם נדרש, ובהתאם יתוקן הפרוטוקול, או לא. תמיר האם אתה מוכן להסביר לנו, 

 עובדתית, איפה צריכים לחול שינויים? 

 

צריך ,  3/21גבי הפרוטוקול של הישיבה הקודמת  כן. קודם כל, ל  מר תמיר בוקובזה: 

לאשר אותו בישיבה הבאה, כי לא עברו שבעה ימים מיום הפרסום שלו, אז לא ניתן לאשר אותו  

 באסיפה הזאת.  

, הייתה שאילתא בעניין אתר דיה, למי שזוכר, ראש המועצה  2/21לגבי הפרוטוקול של השני, של  

וגם השאילתא הנוספת שנשאלה  סירב לקרוא את השאילתא, והמנכ"ל התע קש לקרוא אותה, 

שצריכים   דברים  אלה  בפרוטוקול.  התייחסות  כל  גם  קיבלה  ולא  מענה,  כל  קיבלה  לא  בסוף, 

 .  םלהיות בפרוטוקול, כי הם היו במליאה, זה התרחש, המהלך הדיוני

 

לתוך     מר ניר ים: יכנס  שאומר  מי  כל  ידי  על  שנאמר  מה  שכל  מצפה  היית 

  הפרוטוקול?

 

 לא, אני לא מצפה לזה בכלל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 או שרק דברים שאתה אומר.    מר ניר ים:

 

רק דברים שאני אומר באופן כללי, כי זה החשוב. אבל אם נהיה   מר תמיר בוקובזה: 

זו הזמן,  כל  קורה  לא  הוא  שגרתי,  לא  שהוא  אירוע  כשיש  שנייה,  של    רציניים  אמירה  עוד  לא 

דו וזה  אותך  מישהו,  להחליף  צריך  לא  אני  אותה,  תנסח  שאתה  בשורה  אפילו  התייחסות,  רש 
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 בניסוחים, או אף  אחד אחר לא, שאתה תנסח את זה. אבל להתעלם, כאילו זה לא היה, ו...  

 

 שלא עניתי על השאילתות?  אני רוצה להבין, אתה טענת   מר גדי ירקוני: 

 

במליאה    מר תמיר בוקובזה:  שאחרי,  במליאה  לשאול זה  ביקשתי  אני  ההיא, 

 שאילתא נוספת,  

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא אענה, זה גם מופיע בתמלול. אין בעיה.  –ואתה אמרת   מר תמיר בוקובזה: 

 

 סוערת, מאוד מליאה סוערת, הייתה מליאה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בינינו   מר גדי ירקוני:  הויכוח  להבין,  רוצה  אני  לא,  על השאלות  לא,  עניתי  , אם 

 זה לא המליאה הזאת.   –או לא, אתה אומר 

 

שביקשתי    מר תמיר בוקובזה:  השאילתא,  הוקראה  שבה  המליאה  לפני.  אחת  לא, 

 שאתה תקריא אותה ולא ניר, 

 

 כן,    מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי? ובסיום ההקראה של ניר, הייתה לי שאלה נוספת, ואתה   מר תמיר בוקובזה: 

וניר אמר שאתה לא תענה על זה, זה גם מופיע בתמלולים, אין  אמרת ש אתה לא תענה על זה, 

 עניין... 
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 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

א'  מר תמיר בוקובזה:  נוספת,  שאלה  שאלתי  אם  אבל  גמור.  בסדר  צריכה   -זה  היא 

שאומרת   שלך  והתשובה  בפרוטוקול,  להופיע    –להופיע  צריכה  גם  זה,  על  אענה  לא  אני 

 פרוטוקול. ב

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 נורא פשוט.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא חושב, אבל זה בתמלול.    מר גדי ירקוני: 

 

שאלה, בשאילתא, זה לא צריך להופיע בפרוטוקול? אם שאלתי    מר תמיר בוקובזה: 

 זה חלק מהשאילתא, מה זאת אומרת? 

 

 לטות. בפרוטוקול מופיעות רק הח   מר גדי ירקוני: 

 

 אני הקראתי במליאה הקודמת מה אמור להיות בפרוטוקול.    גב' דנה אדמון: 

 

כולל   מר תמיר בוקובזה:  השאילתא,  כולל  הדיון,  מהלך  מופיע  בפרוטוקול  לא, 

השאילתא, מופיעה בפרוטוקול, לא החלטה, אוקיי? שאילתא אין עליה הצבעה בסוף, היא רק  

החלטה לא  זו  אז  נותן,  שאתה  מותר תשובה  אותה  שגם  הנוספת,  והשאילתא  מופיעה,  היא   .

 לשאול, צריכה להופיע בפרוטוקול. 

 

כדי     מר ניר ים: לתמלול  ללכת  צריך  זוכר?  שאני  לך  להגיד  לא...  אפילו  אני 
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להיזכר מה הייתה השאילתא הנוספת, כי אני לא זה. אבל אם יש זכות באמת, אחרי השאילתא,  

 לשאול שאילתא נוספת,  

 

 שאלת הבהרה מותר, שאלת הבהרה.    נה אדמון: גב' ד

 

מודה    מר ניר ים: פשוט  אני  ברורה,  להיות  צריכה  היא  אז  הבהרה.  שאלת 

תבוא   אז  לתיקונים,  מתייחס  שאתה  הזה  במקרה  אפילו  אומרת,  זאת  אותה.  זוכר  לא  שאני 

ובכבוד ר מה התשובה שהתקבלה,  א',ב',ג', מה שאלת,  נוספת  נשאלה שאילתא  נכניס ותגיד,  ב 

 שום עניין. את זה לפרוטוקול, אין פה 

זה בדיוק ההליך עכשיו, של תיקון הפרוטוקול. באמת, תבוא עם דבר ברור. זאת אומרת, אז אני 

 מצפה, 

 

שהו  מר תמיר בוקובזה:  שלך,  הקודמת  להצעה  מתייחס  אני  ביחס אז  אליי,  פנתה 

שלחתי    10.3-קר והתקלתי אותך, בלשאלה שלי על התקציב. אני לא שלחתי לך את זה היום בבו

את זה, ואם היית רוצה באמת לבדוק את העניינים, היית עונה לי תשובה במייל, והיינו מנהלים 

הנכון  היה  זה  הזה.  בפורום  המליאה,  בפני  פה,  ולא  זה,  את  שמבהיר  במייל,  קצר  שיח  שנייה 

 יותר. 

 

לי     מר ניר ים: תכתיב  לך.  אתן  אני  רוויטל,  שנייה  התיקון מה,  את  בבקשה 

 , ואני אכתוב אותו, במילים שלך.  2021#2שאתה רוצה להוסיף לפרוטוקול 

 

לצאלים   מר תמיר בוקובזה:  לתשלום  ביחס  משפטי  ייעוץ  קיבל  המועצה  ראש  האם 

 עבור הכנסת פסולת לאתר דיה?

 

 מה השאלה?    מר גדי ירקוני: 
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עני  מר תמיר בוקובזה:  ייעוץ משפטי, אתה  על זה במליאה הקודמת, האם קיבלת  ת 

 האם קיבלת ייעוץ משפטי שמכשיר את התשלום לצאלים עבור הכנסת פסולת לאתר דיה?

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 התשובה שלך הייתה שאתה לא מעוניין לענות על זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

 ניר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן רוויטל,    מר ניר ים:

 

לצמצם   : רוויטל דג'אווי בן יעקב לקצר,  דרכים  מחפשים  הזמן  כל  את  אנחנו  ול... 

המליאה. וזה שאנחנו כל הזמן מנסים לחפש פרשנויות לאיך צריך להיות כתוב בפרוטוקול, מה  

בפרוטוקול, מישהו עשה את זה בשבילנו, זה כתוב, זה מובא בצורה ברורה, בואו נעשה את זה  

תוב, ונחסוך לכם כל פעם את הטרחנות הזאת, זה קצת מתיש. זה מיותר, בעיקר מיותר, כמו שכ

 צריך להיעשות, ונגמר הסיפור. הצעת ייעול. כי זה כתוב בצורה ברורה. מה שכתוב, ככה זה 

 

ברמה    מר ניר ים: המליאה,  לדעת  וגם  לדעתנו,  פעם,  עוד  רק  בסדר,  זה 

בסדר.   רשומים  הפרוטוקולים  שיכול  הכללית,  זה,  את  מונע  לא  וזה  להירשם,  שצריכים  כמו 

להיות שפה ושם נשמט משהו, או נכתב משהו בכוונה אחרת ממה שהייתה פה, ומתקנים את זה, 

ואת  המליאה,  לדעת  משקף,  הפרוטוקול  פעם,  עוד  אומר  אני  אומרת,  זאת  סיפור.  זה  עם  אין 

 החלטה, אוקיי? תראי את זה, את מהות הסעיף, הדיון המקדים, אם נעשה, וה
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בכוונה,  נעשה  תמיד  לא  זה  אומר,  שתמיר  מהסוג  תיקונים  בפירוש  הם  התיקונים  עכשיו, 

להם  שאין  בדברים  הפרוטוקול  את  להעמיס  לא  כוונה  מתוך  נעשה  זה  דברים,  משמיטים 

 משמעות מבחינת ההתקדמות וקבלת ההחלטות. 

חושבים שהוא כן רשום טוב.    לכן, אני לא רואה למה במהות הפרוטוקול לא רשום טוב, אנחנו

הדרך  שזאת  חושב  אני  אותן,  לתקן  אפשר  תמיד  טעויות,  או  תקלות,  ושם  פה  שנופלות  זה 

אומר,   שתמיר  מה  את  מקבל  אני  לפחות  אוקיי,  מקבל,  ואני  שהוא הנכונה.  משהו  מה  זה  אם 

 נאמר, וזו תשובה שניתנה, וזה צריך להיות בילט אין בפרוטוקול, זה ייכנס לשם. 

זו השאלה של תמיר, השאלה הנוספת, האם ראש המועצה   –  2מה שייכנס לפרוטוקול, מספר    אז

לא   המועצה,  ראש  ותשובת  אוקיי?  לצאלים,  הנוסף  התשלום  את  שמכשיר  משפטי  ייעוץ  קיבל 

 מה עוד, תמיר?  מעוניין להשיב. אוקיי.

 

ישיבה    מר תמיר בוקובזה:  של  הי3/21הפרוטוקול  אותו  לאשר  ניתן  לא  בגלל  ,  ום, 

 שלא עברו שבעה ימים.  

 

 אנחנו מכבדים את הבקשה, והוא לא יאושר היום.     מר ניר ים:

 

כל   מר תמיר בוקובזה:  את  להטריח  בלי  תשובה  לי  שתשלח  בעיה  לי  אין  ואז, 

 המליאה, כדי להגיע לאיזשהו ניסוח מקובל. אני,  

 

שכול   מר ניר ים: מעדיף  אני  הזה,  במקרה  התשובה  את  ישמעותראה,  . ם 

כולם מודעים לזה. לא יכולתי להבטיח לך שלא בנוכחות כל החברים. אבל זה, לדעתי נכון לכבד  

 את זה, ולהביא את זה למליאה הבאה, ולא קרה כלום, אין אסון. 

 

 טוב, הוא הבין עכשיו את ההערה,    מר גדי ירקוני: 
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 עכשיו הבנתי.     מר ניר ים:

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שביקשת שעל ההערות של הפרוטוקול,    גדי ירקוני: מר 

 

 כן, במקום לנהל את זה פה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי, את זה לא הבנתי, חשבתי רק הבקשה לא לאשר היום.    מר ניר ים:

 

 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר גמור, תמיר.     מר ניר ים:

 

אנחנו  מר רביבו קובי:  כי  חשובה,  נקודה  שעה    זו  חצי  מליאות,  וכמה  כמה 

 ראשונה, אנחנו עסוקים ב... 

 

 שעה.     דוברת:

 

 יותר, אז זו נקודה חשובה.   מר רביבו קובי: 

 

אוקיי,     מר ניר ים: נכון.  מהלך  גם  זה  ציפיות,  בתיאום  אנחנו  אז  בסדר, 

 סדרי הדיון לישיבות המליאה, הנושא הזה,  מתקדמים?

 

 וצה לאשר את הפרוטוקול? אתה לא ר  מר תמיר בוקובזה: 
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 מה?    מר ניר ים:

 

 . 2הפרוטוקול, אמרת שמצביעים עליו, של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא הצבעת עליו.     מר גדי ירקוני: 

 

לפרוטוקול    מר ניר ים: נוסיף  שאמרנו  מה  את  שנוסיף  אחרי  אוקיי,  צודק. 

 , האם אנחנו מאשרים אותו עם התוספת?  2מספר 

 

 מאשרים, מאשרים.    בי: מר רביבו קו

 

 זה הרבה, אוקיי, בבקשה.  24מי שבעד, שירים את היד, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אני רוצה להגיד כמה מילים.   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

אפס.     מר ניר ים: נגד?  מי  אפס.  הפרוטוקול?  את  מלאשר  נמנע  בעד,   24מי 

 ללא מתנגדים. 

 

 22.2.21מיום   2021#2פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 . סדרי הדיון בישיבות המליאה4
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אני רוצה להגיד כמה מילים כלליות, לפני זה, על ההצעה עכשיו    מר גדי ירקוני: 

 לדיון פה, ואחרי זה ניר יפרט את ההצעה.  

שפה זה  על  ודיברנו  דנו  שעבר,  בשבוע  שהייתה  האחרונה  בהנהלה  להביא אנחנו  רצינו  בעצם,   ,

הנה החלטה של הגבלת זמן לכל דובר ודובר, ופה במליאה אמרו לנו שההחלטה הזאת היא לא  

 חוקית, ויש חוק שמאשר עשר דקות, ואם הבא בתור מוותר, אז מותר עוד עשר דקות. 

אנחנו   זאת,  לעומת  חוק.  שאין  להגיד  באים  לא  אנחנו  החוק,  עם  להתווכח  באים  לא  אנחנו 

נוהג מוסכם  חושבי נוהג,  לה  זה ההנהלה, חושבת שלמליאה מותר שיהיה  ואנחנו  ם שלמליאה, 

דנים יחד, הם יותר חשובים לפעמים מחוק כזה או אחר,  ביניהם, לפעמים נוהגים בין אנשים ש

 או מחמיר, ואנחנו חשבנו שנכון לנו, לייצר לנו נוהג שאנחנו נעבוד לפיו, כל חברי המליאה. 

ופו של דבר, הוא גובר על הנוהג, ואם מישהו יחליט שהוא לא רוצה לעבוד לפי  כמובן שהחוק, בס

הנוהג שפה הוחלט, והוא רוצה לדבר שמונה דקות, שבע דקות, או חמש דקות, לא נוכל להגיד לו  

 הקבוצה הזאת פה החליטה שהיא רוצה. לא, אבל שידע שהוא לא עובד לפי הקריטריונים ש  –

מה בנושא הזה, מפני שאני חושב שבין אנשים מבוגרים כדאי שיהיו  אנחנו נרצה להגיע פה להסכ

 הסכמות. כמובן גם ההנהלה חשבה ככה, וניר עכשיו יפרט את ההצעה, ואחר כך... 

 

 גדי, זה לא הופיע בחומרים. לא ראינו את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 ם, מאוחר. עכשיו את תוכלי לראות את זה, עבדנו על זה עד היו    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא היה בסדר היום.    גב' דנה אדמון: 

 

נוהג.     מר גדי ירקוני:  זה  גורפת,  החלטה  לא  זה  להעלות משהו,  מותר  פעם,  עוד 

 נוהג אני חושב שגם מותר לנו להעלות עכשיו לדיון, גם אם הוא לא היה מפורסם שבוע מראש. 

 

 ו.  אנחנו לא נוכל לקבל החלטות בעניינ   גב' דנה אדמון: 
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 זו החלטה פנימית שלנו,     מר גדי ירקוני: 

 

אומרת,    גב' דנה אדמון:  היא  מה  להבין  צריכים  שאנחנו  פנימית,  החלטה  זו 

 ולהתייחס אליה.  

 

 כן, רוויטל?    מר ניר ים:

 

אין לי שום בעיה, דווקא פה אני לא מסכימה עם החברים שלי,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

פשוטה, אין פה חומר ללמוד או משהו להעמיק. אבל בעיניי, זה פשוט   יש פה רק הבנת הנקרא

ניסיון לסתימת פיות, סליחה על הבוטות, במסווה של מחווה קולגיאלית חברית, ואני מתנגדת 

 לזה בכל תוקף.  

 

 אני רוצה אז גם להגיב על זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 יע. מותר להגיב, אבל תחכי שהוא יצ   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מסכימה עם רוויטל,    גב' רונית בן רומנו: 

 

להביא   : רוויטל דג'אווי בן יעקב יש  מה  ברור,  הנוסח  ולהסביר,  להציג  מה  הרבה  פה  אין 

 פה, להסביר להביא ולפרסם, כתוב מה שכתוב. ניר תקריא. 

 

 טוב, תנו לי רגע שנייה לקרוא,    מר ניר ים:

 

על     גב' דנה אדמון:  לדבר  ולא צריך  לעשות המליאה,  המהויות, על מה שאמורה 
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 על כמה זמן לכל אחד מותר לדבר. 

 

הדיון.     מר ניר ים: את  נפתח  כך  ואחר  ההצעה,  את  לקרוא  שנייה  לי  תרשו 

ככה   אומרת  והמליאה  המועצה,  מהנהלת  באה  ה  –ההצעה  על  נוסח  מקבלת  המליאה  הצעה, 

ז את  ימצו  המליאה  חברי  פיו  על  פנימי,  נוהל  שיעלה  עצמה  סעיף  בכל  אחת  פעם  הדיבור  כות 

דקות, במהלכן יאמרו את עמדתם )הנוהג הינו המלצה, ולא גובר על   2.5-לדיון, ויגבילו עצמם ל

 סדרי הדין על פי דיני המועצות האזוריות(. 

ואף   ואף אחד לא יעצור אותו,  יוכל לפעול  על עצמו את הכלל הזה,  יקבל  רוצה לומר, מי שלא 

תו, ואף אחד לא יוציא אותו מהאולם, רק אם המליאה ככלל, ברוח, תקבל אחד לא ישתיק או

 את הרעיון הזה שצריך לצמצם, וצריך באמת להתכנס לדיון, ולאפשר... 

תראו, אני אתמול דפדפתי באינטרנט, כדי לראות כמה חברי מליאה יש במרחב מדינת ישראל, 

, רמת נגב  27בעיריית באר שבע עם    חברי מליאה, וממשיך  31זה מתחיל מעיריית תל אביב, עם  

 ,  20-, אלה מסביבנו מתקרבים ל15עם סדר גודל של 

 

 מה הקשר?   גב' רונית בן רומנו: 

 

, לדעתי אין מי שעוקף אותנו, זה  35לא אמרתי שיש קשר, אנחנו     מר ניר ים:

 בסדר. 

 

 שלושים ושישה אנחנו.     גב' דנה אדמון: 

 

הכול     מר ניר ים: טוב,  חלק הכול  וזה  מליאה,  חברי  הרבה  אנחנו  טוב. 

מהעניין, מאופן התנהלות הדיון, אם לא נצמצם, לא נתקדם, זה הרעיון. עכשיו, ועדיין אין פה  

   כפייה, ואין פה עונש. זהו, הדיון פתוח.

 



 אזורית אשכול מועצה 
 15.3.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 28 
 

להעלות     מר אמיר פלג: בשביל  היום.  סדר  על  סעיף  בשביל  יד  להרים  צריך 

 ביע על זה, ניר.  בדברים על סדר היום, צריך להצ

 

 אנחנו לא מעלים את זה לדיון,   גב' רונית בן רומנו: 

 

לקבל    גב' דנה אדמון:  אפשר  איך  לדיון?  זה  את  מעלים  לא  זה,  דבר  מן  איזה 

 החלטה בלי דיון?  

 

 סעיף לגיטימי, צריך להעלות אותו לדיון.      מר אמיר פלג:

 

 ד בנושא הזה, נעשה את זה לפי הסדר. סליחה, גם לי יש מה להגי   גב' רונית בן רומנו: 

 

 תנו לאלי,    מר ניר ים:

 

בסדר, בואו נעשה   –רגע, אבל ניר, רק תעלה את זה, שכולם יגידו    מר רביבו קובי: 

על זה דיון, כי זה לא היה בזה לפני כן, עכשיו זה נושא חדש שצץ משום מקום, בואו נעשה את זה 

   בצורה מסודרת, כמו שאתה רוצה באמת.

 

בגיל שלך.     מר ניר ים: זמן, אני לא  לי  חברים, אוקיי. חברים, הבנתי, לוקח 

 הבנתי, בואו. רגע לפני, אלי, בבקשה. 

 

כל    מר אלי שמעיה:  באמת,  הזאת,  במליאה  פשוט  אחד  דבר  מבין  אני  רבותיי, 

ה  הכבוד ואני מאוד מעריך את זה, אני ישבתי בכמה מליאות, והמליאה היחידה שבאמת, יש ב

חבר'ה שרוצים, חבר'ה שמעלים דברים נכונים, וצריך לשמוע אותם, וצריך להאזין להם, וצריך  

 לתקן הרבה דברים, ויש דברים שהם קיימים או לא קיימים, וזה לא... 
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בחיים  הרבה  ועברתי  שיבה,  שיער  עם  אני  לעשות,  מה  האין  כל  עם  אומר,  אני  ביחד  זה  עם 

פעמים   4משפחות,    50-60-ייתי חבר ועד היום ביישוב, של הבדברים האלה, גם כשהיית בוועד, ה

שעות בשבוע, כדי לנהל יישוב. פה אנחנו חברי מליאה,    4-5בחודש לפחות הוועד יושב, לפעמים  

שעה  ולשבת  שלמה,  מועצה  ניהול  על  אחריות  לקחת  אמורים  מעלים,  כביכול,  לא  או  כביכול, 

 א עונה על כלום. וחצי או שעתיים בחודש, זה טיפה בים, וזה ל

 

 שלוש שעות.   גב' רבקה בן ארי: 

 

גם שלוש שעות זה לא מספיק, כעובדה, כי יש הרבה דיונים, אבל   מר אלי שמעיה: 

לדבר   לא  או  עליהם,  לדבר  שצריך  לנושאים  בכלל  הגענו  לא  ועוד  וחצי,  שעה  מדברים  אנחנו 

ולהאזין ל כן צריך לשמוע  עליהם. אין מנוס, אם רוצים באמת לשמוע את כולכם,  ולדעתי  הם, 

וידבר שש שעות ולא  ולהתחשב בכל אחד, גם בלי מגבלות מסוימות, אי אפשר שכל אחד יבוא 

 יודע מה, כל דבר בטעם הטוב שלו. 

לשמוע  כדי  בחודש,  פעמיים  דוגמא,  סתם  האלה,  הישיבות  את  לעשות  לדעתי,  חייבים,  אנחנו 

דיון פה, דיון שם, אתה הולך, בא אחרי חודש,   ולהבין ולדעת מה הולך פה. כי מתוך רבע שעה,

ייתן את   נגביל, זה לא  נגביל בשתי דקות, או לא  הכול מתמסמס, והכול הולך ושום דבר... אם 

הבעיה, צריך יותר דיונים, יותר זמן, ומי שלוקח על עצמו להיות באיזשהו מקום מסוים, צריך  

 לתרום יותר זמן, זה הכול. 

 

 ון. נכ   גב' דנה אדמון: 

 

 טוב, ניר?    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי. אני מעלה,     מר ניר ים:
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 רגע, ניר, אני רוצה להגיד,      דובר:

 

 בואו נוסיף את זה לסדר היום.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה קשור להעלאת הנושא לסדר היום.     מר אמיר פלג:

 

 סדר?  בסדר, ואחרי זה תכניסו, שכל אחד ידבר, ב   מר גדי ירקוני: 

 

 דקות.  2.5  מר תמיר בוקובזה: 

 

 .העלאת סעיף "סדרי הדין בישיבות המליאה" לסדר היום אישור **

 

 

אוקיי, אני מציע להעלות את הסעיף שנקרא סדרי הדין בישיבות    מר ניר ים:

בעד, מי נמנע? אין נמנעים, מי נגד? מי  23מי בעד? בבקשה, שירים את היד. המליאה לסדר היום, 

 גדים? מתנ

 

 שלושה מתנגדים.      מר אמיר פלג:

 

 גם אני.    גב' דנה אדמון: 

 

 ארבעה מתנגדים. הסעיף עולה לסדר היום, בבקשה.     מר ניר ים:

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  הדין    0נגד,    4בעד,    24:  "סדרי  סעיף  העלאת  לאשר  נמנעים( 
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 בישיבות המליאה" לסדר היום.

  

 בקשה. אריק, ב   מר דודי אלון:

 

 אני מסכים עם,    מר אריק דניאל: 

 

 אלי שמעיה.    מר דודי אלון:

 

אני   מר אריק דניאל:  מועט.  והזמן  אני מסכים איתך שהדיונים חשובים  לי,  סלח 

חושב שמהתקופה שאני יושב במליאה, הרבה מהדיונים הם לא יעילים. זאת אומרת, כשמישהו 

באיזשהו נושא, הוא בסך הכול יגיד את אותו הדבר, רוצה לבטא איזשהו רעיון, או איזושהי...  

 אבל צריך לצמצם במשפטים ובמילים.

מצטרף  ואז  לשני,  אחד  בין  פונג  פינג  ומתחילים  דיונים,  פה  עושים  אנחנו  פעמים  מדי  יותר 

כי   יעילים,  לא  להיות  הופכים  הם  אבל  חשובים,  שהם  ככל  שהנושאים,  בעיה  פה  יש  השלישי, 

מסביב שלהם, עם כל מיני התווכחויות. צריך שכל אחד יעלה את הטיעון  אנחנו מתעסקים עם ה

 שלו, את הרעיון שלו, ובזה נסגור את העניין.  

אז בשביל לעשות את הדברים האלה, אני חושב ששתי דקות וחצי זה בהחלט מספיק, ואין צורך 

 לנאום נאומים חוצבי להבות בכל נושא ובכל עניין. 

 

 הגיב? אפשר ל   גב' נעמי סלע:

 

 בבקשה, נעמי.     מר דודי אלון:

 

דיון, אז מן הסתם צריך     גב' נעמי סלע: עצם העניין שאנחנו משתמשים במושג 
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כשיש  חזרה,  פידבק  מקום,  שום  באמצע  מסר  העברת  איזושהי  לא  זה  פידבק,  איזשהו  להיות 

לאנשים, אז  דיון. ומה לעשות, יש נושאים שהם בוערים, ויש נושאים שהם באמת אכפתיים פה  

דקות, או שלוש דקות או חמש דקות, אבל    2.5מן הסתם צריכים... לא הערכה של זמן, אם זה  

צריך לתת את הזמן הזה, כדי לייצר דיון שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ומסקנות. ולא לדבר, אני 

ף  מבינה את מה שאריק אומר, שיש פה דיונים לא יעילים, כי מדברים, מדברים, מדברים, בסו 

 לא מגיעים לשום מסקנה.  

ולא  להתעסק,  צריך  ושם  לפיהן.  לפעול  מסקנות,  לקבל  דיון,  ולעשות  שינוי,  לעשות  צריך  פה 

 בכמה דקות ידבר כל בן אדם, זה הכול. 

 

 בבקשה ,רונית.     מר דודי אלון:

 

חושבת   גב' רונית בן רומנו:  ואני  אריק,  עם  מסכימה  אני  משהו,  להגיד  רוצה  אני 

האחרונות הן, אני אגזים ואני אומר, הן בלתי נסבלות. מהצד שלי, אנחנו לא דנים   שהמליאות

במהות, אנחנו לא מקדמים דיון יעיל, אנחנו הרבה פעמים מתפלספים על הניסוח של המילה, או 

החצי מילה ומפספסים, לדעתי, דברים הרבה יותר מהותיים, חשובים, עקרוניים וגדולים. ולכן,  

דקות אני חושבת, לי אישית, זה מספיק אם אני רוצה להגיד משהו, אני   2.5-לי באני כן חושבת,  

יודעת להתרכז, ואני לא צריכה להתפלפל על המילה הזו או האחרת, כי בסופו של דבר, הדברים  

 הכי עקרוניים, אנחנו מפספסים אותם. 

ומילה,   מילה  כל  על  מתפלפלים  אנחנו  כי  חשובים,  דברים  מקדמים  לא  אנחנו  אנחנו  ופה 

החשובה   להחלטה  בסוף  מגיעים  לא  פשוט  אנחנו  חשובים,  לא  שהדיונים  לא  זה  מפספסים. 

יתחיל  אחד  שכל  אפשר  אי  הדעת.  את  עליהם  לתת  שצריכים  נושאים  הרבה  ויש  והקובעת, 

 להתפלפל על כל מילה ומילה, זה לא מקדם אותנו לשום מקום.

גם   פה  לשבת  בעיה  לי  הדי  6אין  אם  בשבוע,  מהותיים, שעות  עקרוניים,  דיונים  הם  ונים 

בסדר. אבל אם כל אחד ישב, ויתפלפל על כל מילה וחצי    -שמובילים לתוצאה ודוחפים קדימה

דקות זה   2.5מילה, עם כל הכבוד, מבחינתי זה סופר בזבוז זמן. מצטערת, ככה אני רואה את זה. 
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 מלא זמן להגיד מה שאני רוצה. 

 

 ה.  תמיר, בבקש   מר דודי אלון:

 

חברים, ולא    24ראשית, בשביל להעלות דיון על סדר היום, צריך    מר תמיר בוקובזה: 

שהם    23 וגם    2/3חברים,  הקודמת,  במליאה  היטב  לי  אמר  המנכ"ל  אדוני  זה  את  מהמליאה, 

 .  24, שזה אומר 23.3, זה 2/3, 35המספרים, 

 

 מכלל החברים?  2/3מקוורום? או  2/3   מר דודי אלון:

 

אם    ר בוקובזה: מר תמי לדעת  צריכים  הם  כי  החברים,  מכלל  המליאה.  חברי  מכלל 

לא.   או  הזה  בדיון  להיות  רוצים  להיות  הם  יכול  לא,  או  להגיע  אם  הזה  אומרת, השיקול  זאת 

 מושפע. זה העניין...  

 

 ממי שנמצא פה.  2/3אני חושב שזה   מר רביבו קובי: 

 

 לא לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא בכלל.   : מר רביבו קובי

 

 אני בדקתי את זה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איך אפשר להעלות משהו כש...   מר רביבו קובי: 

 

שיגיעו מליאה של    מר תמיר בוקובזה:  ייווצרו מצבים,  כדי שלא    50%או    20בדיוק. 
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 אה, אנחנו הקואליציה פה, בואו נריץ עכשיו את כל...  –יגיעו, ויבצעו מחטף עכשיו ויגידו 

 

אין    ר רביבו קובי: מ בפועל  אם  מלאים,   36אבל  לא  יישובים  יש  כי  כרגע, 

 ? 32והמקסימום כרגע הוא 

 

חברי מליאה,   35, לא אני אמרתי.  35לפני רגע אמר המנכ"ל על    מר תמיר בוקובזה: 

מליאות בסך הכול, למרות שזה נראה    6זה מה שהחוק קובע. אבל נמשיך שנייה למהות. אני פה  

 מאיתנו, יותר. בטח, לחלק 

סך הכול שש מליאות, לא ראיתי פה אף אחד, כולל אני שנאם איזשהו נאום בכלל. השיח פה, 

הוא בשונה מעיריות, הוא לא שמבקשים זמן דיבור מראש, וכל אחד מוקצה לו הזמן שלו לאותה  

י  קואליציה, אלא השיח פה הוא שיח חופשי, וכל אחד אומר את הכמה משפטים שלו, ואם זה חצ 

דקה, או דקה, ואז יש תשובה אחר כך, ויש איזשהו פינג פונג תמיד בין כולם, וזה בסדר גמור,  

 , גם לא עשר. 2.5דקות האלה, כי לא ראיתי מישהו שנואם  2.5-אין שום משמעות ל

ולהעלות את זה לסדר  יודע,  ניצל את זה מעולם את הזכות הזאת, עד כמה שאני  אף אחד לא 

ה כזאת, שגם ככה, מראש, היא חסרת תוקף, אז מה הטעם? בואו נתעסק היום, ולהביא החלט

נכבד  לא  אם  אומרים,  מראש  שאנחנו  החלטות  באיזשהן  ולא  לקדם,  רוצים  שאנחנו  בדברים 

אותן, זה בסדר גם כן. אפשר להגיד, זו ההמלצה, כמו שהיה בפעם הקודמת, נסתפק בדיון, הבנו  

 את הרעיון ולהתקדם.  

 

 עוד מישהו?   מר דודי אלון:

 

 דקות במצטבר.   6.5  מר חנניה אווקרט: 

 

 בכמה נושאים.    מר תמיר בוקובזה: 
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 במצטבר.   מר חנניה אווקרט: 

 

 במצטבר זה בסדר. היו שלושה נושאים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עוד מישהו רוצה להתייחס? צפניה, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

שהנכון הוא, בדברים האלה, זה להיצמד    ב שלום לכולם, אני חוש  מר צפניה משה: 

 ללשון החוק. ואם זה עשר דקות, עשר דקות. כמו שתמיר אמר, זה באמת... 

ניצמד ללשון החוק, מהסיבה שאם  ערב טוב לכולם, אני חושב שבדברים האלה, כדאי שמאוד 

ד ללשון  לא עושים את זה, אז אחרת יש התמרמרויות, יש אי הבנות, לכן עדיף בדבר הזה, להיצמ

עשר דקות. דבר נוסף, כמו שתמיר אומר, שבאמת אף אחד    –החוק. אם החוק אומר עשר דקות  

 לא מנצל עשר דקות, זה נושא אחד.   

הנושא השני, זה מה ששאר החברים העלו פה, על מהות הדיון. שזה לא יעיל. זה אני חושב שזה 

שצריך להשיג את הנושאים בצורה   צריך לעשות עבודה, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים פה,

רוצים   מה  לנושא,  הסבר  הנושא,  את  מסבירים  מצגת,  יש  נושא,  שיש  אומרת,  זאת  אחרת. 

 מהנושא, ואז אפשר לקיים על הנושא דיון ממוקד, ואחריו הצבעה.  

אנשים   גם  ממוקדים,  ואז,  יותר  הרבה  יהיו  הדיונים  וגם  מהם,  רוצים  למה  ערים  יותר  הרבה 

 ועלת מהמליאה עצמה. זה ביחס ליעילות הדיון. זהו. ונפיק יותר ת

 

עד    מר דודי אלון: הזמן,  את  להעביר  צריך  להתייחס?  שרוצה  מישהו  עוד  יש 

 שניר יסיים את הביס.  

 

אז אני רוצה שנייה להגיד משהו שלא אמרנו קודם. אנחנו חזרנו   מר תמיר בוקובזה: 

רת הישיבה הזאת, זה לא כמו שהיה בכסאות  לפה, והשקיעו פה בשולחנות, בכיבוד, ובכלל בצו

 מפוזרים, ומי שעשה את זה והשקיע הרבה מאוד אנרגיה, 
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 כל הכבוד לבת שבע.     מר דודי אלון:

 

 בת שבע, בת שבע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בת שבע.    מר דודי אלון:

 

 מגיע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

יש   מר דני ברזילי:  החלטה.  לקבל  לא  מציע  לפעמים.   אני  הדיון  לעצם  חשיבות 

ומה... לאנשים בהנהלה היה לזה רוב יותר ברור, פה אני לא בטוח מה הרוב, שהם לא מרוצים 

מהאופן שבו מתנהלים הדיונים,... כלומר, מה שאני מתכוון להגיד, שאפשר לדבר גם אחד עם 

ל אני לא רואה שאנחנו  באופן פרטי, הסגנון, או הכמות, וגם הדיון הזה פה, הוא חשוב, אבהשני,  

 יכולים לקבל פה החלטה שהיא תהיה גם מחייבת או בעלת תוכן.

... אני מקווה שזה ישפיע  העובדה שאנשים שמעו, אני מקווה הפנימו, את מה שחלק מהאנשים  

 לטובה, החלטות מעבר לזה, אני לא רואה איך אפשר לקבל. 

 

י חושבת שבסך הכול היה כאן  אני מקבלת את מה שדני אומר. אנ   גב' מזל ערוסי:

דיון, אנשים השמיעו את מורת רוחם לגבי האווירה, או האינטנסיביות שבה דנים בנושא כזה או  

ליבו, על מנת להגיע   ייקח את העניין לתשומת  ואנשים מסוימים, ואני חושבת שכל אחד  אחר, 

   לדובדבן שבעוגה, למהות.

 

 מה המהות?     דובר:

 

לא    מה   גב' מזל ערוסי: היא  עצמה  המהות  עצמו.  בנושא  היא  המהות  המהות? 
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 למרוח נושאים, ולא לעמוד ולהרצות, ולדון באותו נושא עשרים פעם, 

 

 מזל, השאלה היא...     גב' דנה אדמון: 

 

 עכשיו, כשיעלה נושא, נמצא את המהות שלו.     גב' מזל ערוסי:

 

אי   גב' דנה אדמון:  יש  לתפיסתכם,  למה  שואלת,  אני  שמישהו אז  תחושה  זושהי 

רוצה לבזבז זמן, או לשחק משחקים? למה רק המחשבה של איך זה צריך להתנהל, לשיטתכם, 

 היא הנכונה?  

 

 אני חושבת שמה,     גב' מזל ערוסי:

 

 אף אחד פה לא עומד...     גב' דנה אדמון: 

 

 אני חושבת שהאווירה,     גב' מזל ערוסי:

 

   לא סיימתי, מזל.   גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

אני אומרת שלכל אחד יש את הדרך להביע את הדברים שלו, אף     גב' דנה אדמון: 

בשם   הדברים  את  פה  מביאים  מישהו,  לעצבן  או  דווקא,  דברים  לעשות  פה  מנסה  לא  אחד 

   אומרם, בצורה הכי ברורה שיכולים לעשות.

ת פחות, אף אחד לא בא לבזבז פה זמן של יש אנשים שיודעים לתמצת יותר, אנשים שאולי קצ

זה   יודעת...  לא  בחומרים,  כך  וכל  מוכנים,  כך  כל  שמגיעים  המליאה,  חברי  לא  בטח  אחד,  אף 
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 נראה לי ממש מוזר, בכלל, שבהנהלה זה התקבל בכזאת אהדה. 

 

בלתי    גב' רונית בן רומנו:  היו  האחרונות  הישיבות  מוזר,  לא  בכלל  שזה  חושבת  אני 

 נסבלות, יש התפלפלות על דברים שהם לא מהותיים בכלל, 

 

 מה למשל?    גב' דנה אדמון: 

 

רונית, בואי תני דוגמאות, את מדברת,... מהות בלתי נגמרת, את      מר אמיר פלג:

 מא, הם לא לעניין.  יכולה להגיד מהות במליאה, אבל הדיבורים האלה בעל

 

רק    גב' רונית בן רומנו:  דוגמא,  אתן  לא  אני  שני,  דבר  הקול.  את  תוריד  כל,  קודם 

 בכדי לא לפגוע בכבודו של אף אחד, לא בגלל שאין לי דוגמאות. 

 

 למה? יש מישהו שלא עומד מאחורי הדברים שהוא אומר?    גב' דנה אדמון: 

 

שכל    גב' רונית בן רומנו:  חושבת  לתאני  ייקח  פה אחד  שנאמר  מה  את  ליבו  שומת 

 עכשיו... 

 

זה בעלמא, כי אני לא יכולה לקחת שום דבר לתשומת ליבי, אם     גב' דנה אדמון: 

  מבינה על מה מדובר.אני לא 

 

תורם    גב' רונית בן רומנו:  לא  לדיון.  כלום  תורמת  שלא  התנהלות  היא  וההתנהלות 

 כלום לדיון. 

 

 מש לא מבינה על מה מדובר. אני מ   גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 15.3.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 39 
 

 

בטח שכן, בטח שכן. מליאות שלמות אנחנו יוצאים החוצה, וכבר    גב' רונית בן רומנו: 

 נמאס לשמוע את זה, די.  

 

 לי ממש לא נמצא, אני לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי. כל אחד ומה שטוב לו.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בדיוק.     מר אמיר פלג:

 

 לא, זה לא בדיוק...    ת בן רומנו: גב' רוני

 

 אם לא טוב לך, את לא חייבת להיות פה.      מר אמיר פלג:

 

אמיר, הבן אדם האחרון שיגיד לי אם אני רוצה להיות פה או לא    גב' רונית בן רומנו: 

 רוצה להיות פה, זה לא אתה. בוא, 

 

 ברור לי.     מר אמיר פלג:

 

 כל דבר, אמיר, שמור על הפה. יש גבול ל  גב' רונית בן רומנו: 

 

 ברור לי.     מר אמיר פלג:

 

 תשמור על הפה שלך, תודה.   גב' רונית בן רומנו: 
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 מישהו רוצה להוסיף לדברים?    מר ניר ים:

 

 כן, אני רוצה דבר קטן.      מר אמיר פלג:

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

סבי    מר אמיר פלג: סוערות  מאוד  מאוד  מליאות  פה  ודווקא  היו  הסגן.  נושא  ב 

לתקוף   וכמעט  ולהתלהב,  לעמוד  פה  ידעו  ואחרים,  ומזל  מה,  משום  רונית  מסוימים,  אנשים 

 פיסית את ראש המועצה, לקלל ולצעוק, ולשאת פה נאומים חוצבי להבות.  

 

 מי קילל ותקף?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 פה בדיונים,  שעמדו     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו קיללנו ותקפנו?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 הוא מדבר עלינו, אנחנו קיללנו?    גב' מזל ערוסי:

 

 אמיר, אמיר,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, לא, אמרתי אנשים שהגיעו.     מר אמיר פלג:

 

 אמיר, מה אתה מעלה...    גב' רונית בן רומנו: 

 

ל   גב' מזל ערוסי: נתנו  נבחר,  שדודי  ברגע  אמיר,  זאת,  עם  ברכתנו,  יחד  את  ו 
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 כולנו שלך.  –נצמדנו ואמרנו לו 

 

 אנחנו תקפנו...?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא נתתם לי להגיע לפואנטה,     מר אמיר פלג:

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 שנייה, ניר.     מר אמיר פלג:

 

 אתם רוצים לעזור לאמיר, ואתם מפריעים לו.     מר ניר ים:

 

ני רק רוצה להגיד שדוגמא כזו של דיונים כאלה, לא הובאו לא, א    מר אמיר פלג:

 פה. זו הייתה דוגמא לדיונים, שלדעתי, היו לא לעניין והיו אפילו קצת אלימים וכו' וכו'. 

 

 מה זה קשור...?    גב' רונית בן רומנו: 

 

יכולים      מר אמיר פלג: האחרונה,  במליאה  שהיו  הדיונים  כמו  אחרים,  דיונים 

 יותר או פחות, אבל הם היו דיונים ענייניים.  לאהוב אותם

 

 הם לא היו דיונים ענייניים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

כולם      מר אמיר פלג: לא  או חוק,  נוהל,  להגיד  נושאים עקרוניים, של אפשר  על 

לנו דרך   ויש  ורונית, אני אומר עכשיו ברצינות, אני באמת מאוד מכבד אותך,  זה.  אוהבים את 

תכיני ארוכה   עמוק.  לדיון  נושאים  תביאי  הנהלה,  כחברת  ממך  מבקש  ממש  אני  בואי,  ביחד. 



 אזורית אשכול מועצה 
 15.3.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 42 
 

 דיונים וזה יהיה נהדר. אבל להגיד לי... 

 

 אתה רוצה להגיד לי להביא נושאים לדיון?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן.     מר אמיר פלג:

 

 אתה יודע כמה נושאים אני מעלה לדיון?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא.     ר אמיר פלג:מ

 

 באמת, לא, אז אולי תבדוק.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אשמח לדעת.      מר אמיר פלג:

 

אז אולי תבדוק, אמיר. ולהעלות את השם שלי באותו משפט עם    גב' רונית בן רומנו: 

 'אנשים שתוקפים את ראש המועצה', יש גבול לכל דבר, אמיר, באמת. אתה רוצה להגיד משהו 

אמיר,   דבר,  לכל  גבול  יש  פה,  עד  אז  אני.  לא  שזה  רק  מעולה,  הכול  מאחור?  שהיו  אנשים  על 

 באמת. יש גבול לכל דבר, לכל מילה יש משקל, זה הכול. 

 

 טוב, חברים.     מר ניר ים:

 

לא    גב' רונית בן רומנו:  בסדר.  הכול  לבדוק,  יכול  עושה,  אני  מה  לדעת  שרוצה  מי 

 אחד. חייבת דין וחשבון לאף 

 

 אין איפה לבדוק,     גב' דנה אדמון: 
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 דנה, יש בעיה? אפשר לפנות אליי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כלום.    גב' דנה אדמון: 

 

 את יכולה לדבר.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ... פרוטוקולים, לאאין    גב' דנה אדמון: 

 

   הכוונה שלי,    מר ניר ים:

 

ז : רוויטל דג'אווי בן יעקב לדעת מה קורה  ככה  רוצה  פרוטוקול מסודר. אבל אם אתה  ה 

 בהנהלה, אם אין פרוטוקולים. 

 

 יש מצומצמים, כמו פרוטוקולים של המליאה. הם עולים?    גב' דנה אדמון: 

 

 אין תמליל.    מר גדי ירקוני: 

 

 פרוטוקול של ההנהלה מופיע באתר?    גב' דנה אדמון: 

 

 פרוטוקול עולה, כן.      דובר:

 

    ' דנה אדמון: גב

 של ההנהלה. 
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 כן.     דובר:

 

 אבל אין תמליל.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז איך נדע? כנראה שלעולם לא נדע.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, הסעיפים עולים.     מר גדי ירקוני: 

 

היום,     מר ניר ים: סדר  את  שקובעת  ההנהלה  כמובן  עולה  הסעיפים,  עולים 

לצה של הנושאים, נושאים מסוימים, בטח נותנת את האישור שלה כדי הלביא היא גם נותנת המ

נושא למליאה. בסדר, תראו, הכוונה שנסכם את הדיון הזה בכך, מה שנקרא, אנחנו מסתפקים  

 נסתפק בדיון. אוקיי? אנחנו מתקדמים. בדיון. זה הניסוח, תודה. 

 

 העסקת חבר/ת מליאה . 7

 

 מליאה, גדי אתה רוצה להגיד משהו?  העסקת חבר/חברת   מר ניר ים:

 

מסדר    מר גדי ירקוני:  היום  אותו  ולהוריד  הזה,  הסעיף  את  לדחות  מבקש  אני 

  היום.

 

 למה?    גב' מזל ערוסי:

 

 סיבות שלי. לא מוכן.     מר גדי ירקוני: 
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 גדי מבקש לדחות את הסעיף, מסיבותיו.     מר ניר ים:

 

לא גמרתי להכין אותו, לא 'מסיבות שלי', או 'אני עוד    –אז תגיד     גב' מזל ערוסי:

 לא רוצה'... כי זו, למשל, טונציה שמאוד מאוד מקוממת. 

 

 תיקנתי ישר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, תודה.     גב' מזל ערוסי:

 

 ובפוליטיקלי קורקט, הנושא עדיין לא הוכן לדיון במליאה.    מר ניר ים:

 

 ת בכוונה על השאילתא, או פספסת אותה?  ניר, דילג   גב' דנה אדמון: 

 

פספסתי אותה. פספסתי אותה, אני חוזר אליה, סליחה. סליחה,     מר ניר ים:

 אני חוזר אליה.  

 

 . שאילתות2

 

 אני חוזר אל נושא השאילתות. שואל תמיר,     מר ניר ים:

 

רקע  שנייה, לפני שאתה מקריא את השאלות, היה קטע גדול של    מר תמיר בוקובזה: 

לא   והוא  אליך,  נשלח  הוא  הקשר.  מכל  מנותקות  השאלות  כי  בכלל,  מדובר  מה  על  להבין  כדי 

צורף לפה. אז שלחתי אותו בווטסאפ לכל חברי המליאה, בקבוצה המליאה מדברת, ואם אתה 

זה  את  אקריא  אני  לדברים.  הקשר  שיהיה  כדי  פשוט,  אותו  אקריא  אני  מוכן,  אתה  או  רוצה, 
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 ה, כמו ששלחתי. בדיוק, מילה במיל

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

את    מר תמיר בוקובזה:  ומתקצבת  מחזיקה  השייכים   24המועצה  ביטחון,  רכבי 

הרכבים   תחזוקת  המועצה.  ברחבי  הרבש"צים  את  ומשמשים  המועצה,  של  הביטחון  למחלקת 

בכ המועצה,  ידי  על  י  40-מתוקצבת  על  למועצה  מגיע  שהתקצוב  להיות  יכול  בשנה,   ₪ די אלף 

  -שנים, במימון משרד הביטחון, כ   7עד    5-משרד ממשלה כזה או אחר. הרכבים מוחלפים אחת ל

אלף ₪. הערכה גסה, לאור כך שאין נתונים    60-אלף ₪ לכל רכב, ומכירת הרכב הישן, עוד כ  145

הרכב   משמש  אותו  אשר  היישוב,  ידי  על  הנותר  הסכום  בהשלמת  שנמכרו.   הנתונים  שווי  על 

 החדש.

נרכשים רכבים חדשים, הרכש מבוצע במכרז, על ידי המועצה באופן ישיר, לדוגמא, מכרז    כאשר

הרכב, 14/2020 ברשיון  משולמים  הרכבים  היילאקס...  טויוטה  מסוג  רכבים  חמישה  לרכישת   ,

 ובבעלות המועצה. שאלות: אני מקריא...  

 

 תענה לעצמך.     דובר:

 

המ   מר תמיר בוקובזה:  הרכבים  מרבית  על  מדוע  סגורים  במכרזים  נמכרים  וחלפים 

 ידי היישוב שהשתמש ברכב, ולתושבי אותו היישוב בלבד? 

הישנים,   הרכבים  למכירת  מכרז  מבצעת  לא  החדשים,  הרכבים  את  שרוכשת  המועצה,  מדוע 

ומאפשרת בכך הזדמנות שווה לכל המעוניין לרכוש את הרכב היוצא, שנרכש ותוחזק באמצעות 

 כספי הציבור? 

לצו המועצות המקומיות? )מועצות    89דבר מתיישב עם חובת עריכת מכרז, הקבוע בסעיף  כיצד ה

 (?  1958תשי"ח  אזוריות

כמה רכבי ביטחון נמכרו בחמש השנים האחרונות, וכמה מתוכם נמכרו במכרז על ידי המועצה?  
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 אלו השאלות. 

 

ל   גב' דנה אדמון:  שיוצאים  מהחברים  לבקש  התשובה,  לפני  יכולה,  הפסקת  אני 

 סיגריה להתרחק? קשה מאוד. 

 

אוקיי, אני מקריא את התשובה. משרד הביטחון משתתף במימון     מר ניר ים:

אלף ₪ לרכב. רכבי הביטחון   145-שנים, ומתקצב כ  5-אחזקת רכבי ביטחון ליישובים, אחת לכ

 אלף ₪ לרכב.   100-אלף ₪, והיישובים משתתפים בכ 245-ביישובים עולים כ

ליי שונים.  ניתנת  אבזור  רכיבי  להוסיף  גם  כמו  שונים,  רכב  סוגי  בין  לבחור  האפשרות  שובים 

בנוסף, משתתף משרד הביטחון בתשלום על חלק מעלויות האחזקה של כלי הרכב, בעוד יתרת 

 העלויות משולמות על ידי היישובים.

אחראיים  הזה,  בשלב  היישובים.  לשימוש  מוחזרים  המועצה,  שם  על  רשומים  הרכב   כלי 

היישובים על הפעלת כלי הרכב ועל אחזקתם השוטפת, ועל השמירה על תקינותם. וכך, למעשה,  

 היישובים משפיעים על מצב כלי הרכב שברשותם, ועל ערכי המכירה. 

השנים  חמש  במהלך  הרכב,  כלי  החלפת  למימון  היישובים  את  משמשות  המכירה  תמורות 

וככלל, ניהלו היישובים בעצמם את המכרזים   האחרונות, הוחלפו רוב רכבי הביטחון ביישובים,

 והמכירות.

מכירה, קיימים בכרטסות הנהלת חשבונות, וכל המעוניין יכול להגיע ולעיין בהם.    –נתוני קניה  

 כך עובדים הדברים זה שנים ארוכות, וכך... ביישובים במועצה. 

שונים מהכללים במועצ נהלים מחייבים,  או  הנחיות,  וככל, שקיימות  להיבדק, אם  הולך  זה  ה, 

 ותמצא הדרך המתאימה והנכונה לנהל את מכירת רכבי הביטחון.  

 

 הרכבים נמכרים על ידי המועצה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, על ידי היישובים.    מר תמיר בוקובזה: 
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 אז איך זה נמצא בכרטסת הנהלת החשבונות של המועצה?   גב' דנה אדמון: 

 

 הקנייה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מכירה. התשובה לא נכונה.   –לא, רשום קניה    גב' דנה אדמון: 

 

 אז המכירה לא מופיעה בכרטסת של המועצה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 המכירה לא מופיעה בכרטסת של המועצה.      דובר:

 

 זו טעות.     דוברת:

 

 אני אסביר שנייה משהו לגבי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כאלה שמוכרים את הרכב,יש   גב' יפה בוקובזה: 

 

עם    מר ניר ים: שלי  מההיכרות  זה  טבעי,  באופן  הרכב.  של  הגריעה  את  יש 

שם,   על  ורשום  קנוי  ורכב  פתוח,  כרטיס  כשיש  אז  מהעבר,  החשבונות  הנהלת  הכספים,  עולם 

זה   שככה  מניח  אני  אז  הכרטיס,  נסגר  נמכר,  שהוא  וברגע  אותו.  לגרוע  צריך  דבר,  של  בסופו 

 ופן טבעי.  קורה, בא

 

הכסף    מר תמיר בוקובזה:  ואת  מראש,  ההפרש  את  מעבירים  היישובים  כי  לא, 

 שמתקבל מהמכירה, הם לוקחים לעצמם. 
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 לעצמם.    מר ניר ים:

 

 וזה בסדר ברמה הכספית.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

כסף    מר תמיר בוקובזה:  כמה  לגבי  נתונים  מקבלת  לא  המועצה  כי אבל  התקבל, 

ה את  קיבלה  שהיא  ברגע  זה,  את  סגרה  כבר  ו  100-המועצה  מהיישוב,   ₪ משרד   145-אלף  של 

 הביטחון. 

 

זה אתה צודק, עכשיו היישובים מוכרים את זה, סדר הגודל של    מר ניר ים:

אלף ₪ לרכב, שאגב, זה כנראה   60המכירות, ככה לסבר את האוזן, נע סביב, בשנים האחרונות,  

סכום חייב    גם  בהכרח  לא  וגם  לגביו,  שחל  אחר  נוהל  שאין  אומר  לא  זה  ממכרז,  פטור  שהוא 

 ככה עובדים הדברים,  לעשות אותו במכרז.

 

השאלה הנשאלת, אני מניחה שאם המועצה מציגה מאגר רכבים,     גב' דנה אדמון: 

 ים. ויכולה לפרסם את זה, למה שלא יעשו את זה דרך המועצה? הרי זה היה רק עוזר ליישוב

 

 תראו, הדבר המרכזי,     מר ניר ים:

 

 חלק מהתשובה שאני רוצה להבין, היא גם למה לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד, אני אגיד,     מר ניר ים:

 

 אין שום סיבה למכרז, זה כסף של היישוב.    מר חנניה אווקרט: 
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למועצ     דובר: אתן  לא  ואני  שלי,  הרכב  של  המכירה  את  מנהל  ה  אני 

 אלף ₪, וזה המחיר הכי גבוה...   40-למכור אותו ב

 

דקה, אני אסביר את הנקודה. תראו, היישוב, כל יישוב שם סדר     מר ניר ים:

אלף ₪, ברכב הביטחון. עוד לא היה פה אף יישוב, שהצליח להחזיר לעצמו את כל    100גודל של  

 אלף ₪, שישמשו אותו לרכב הבא.   100אותם 

 

 הייתה... היו יישובים כאלה.   : מר תמיר בוקובזה

 

 דקה, דקה, תן לי, בוא, תמיר.    מר ניר ים:

 

 זה הכסף של...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין בעיה, להיפך.     מר ניר ים:

 

 זה הכסף שלי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה הכסף של היישוב.    מר איתן אהרון: 

 

אלף ₪,    100ו, סדר גודל של  זאת אומרת, היישוב משקיע מכספ   מר ניר ים:

עכשיו, היישוב רוצה לקבל עבור המכירה את הסכום המקסימאלי שהוא יכול למצוא. כדי לא  

,  40, אז הוא צריך להוסיף עוד  60-להוסיף כספים נוספים, זאת אומרת, אם הוא מוכר את זה ב

ר את הרכב  והדלתא הזאת מכבידה על היישובים, לפחות יש להם את האינטרס הראשון, למכו

 במחיר הכי גבוה שניתן, אוקיי? זה האינטרס. 
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עכשיו, כשהם נותנים את זה למועצה לעשות, זה אפשרי, אבל יש פה כבר בסיס לאיזשהו חוסר 

אמר.   שאיתן  כמו  כמו  בדיוק  תחליט, אמון,  שהיא  מחיר  באיזה  זה  את  תמכור  המועצה  אם 

ולהגיד   לבוא  היישוב  בהחלט  יכול  מסיבותיה,  המחיר    –אוקיי?  את  לי  הבאתם  לא  תקשיבו, 

מצד  דעות,  חילוקי  נמנעים  פה  עימות,  נמנע  פה  צודק.  יהיה  שהוא  להיות  יכול  המקסימאלי, 

 אחד. אם זה לא חוקי, או זה לא תקני, זה סיפור אחר. 

 

 אני רוצה להעיר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עניינית, זה עובד.     מר ניר ים:

 

 ה,לגבי הטענ   מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

מה    מר גדי ירקוני:  השאילתא,  את  שאלת  להבין,  רוצה  אני  באמת,  אגיד,  אני 

 אתה חושש שקורה באירוע הזה? 

 

אני לא חושש מכלום, ואני גם לא בא בטענות על מה שהיה.   -א'  מר תמיר בוקובזה: 

ת, והיא לא מונעת מהיישוב, אני חושב שבהבנתי, ההתנהלות הזאת היא לא תקינה ברמה החוקי

הרכבים  ביישובים,  היום  מבקש.  שאני  ממה  להרוויח  יכול  היישוב  אלא  להפסיד,  לא  רק  לא 

 נמכרים, בחלק מהיישובים, עם הצעה אחת, שתי הצעות, על הרכבים.  

 

 יש מכרז בכל יישוב, בכל יישוב יש מכרז.    מר אלי שמעיה: 

 

וק מה ההבדל, אם הצעה אחת או שתי הצעות נכון, אני יודע בדי  מר תמיר בוקובזה: 
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 הרבה פעמים, שזה מה שמציעים בתוך היישוב, כי פוטנציאל הרוכשים שם הוא בודדים בלבד. 

אם המועצה עכשיו יוצאת למכרז, כמו שעושה כל חברה, וכל מועצה, ויש פלטפורמות מצוינות  

 מן,  לזה שהמחירים שם, זה בסוגריים, הם פשוט גבוהים ברמה שלא תאו

 

 אין שום חוק שמחייב את היישוב לעשות רק מכרז פנימי,   מר אלי שמעיה: 

 

 זה לא של היישוב, זה של המועצה הרכב, אני מדגיש שוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל היישוב יכול לבחור... אם אני מקבל הצעה נמוכה, למשל,     דובר:

 

רוצה לדבר על זה ב... אני אפילו    המכרזים אבל, אני יכול... אני  מר תמיר בוקובזה: 

 לא יודע שהוא יוצא למכרז, אוקיי? כי הפרסום שלו הוא סגור. 

 

 אתה לא תדע, אתה לא אמור לדעת.   מר חנניה אווקרט: 

 

של   מר תמיר בוקובזה:  מימון  זה  ציבור,  כספי  שזה  הטענה,  בדיוק  זו  שכן,  בוודאי 

 מקבל את המכירה, זה נגזר מהקנייה.  מאות אלפי שקלים מכספי הציבור. היישוב עדיין

 

הופך    גב' דנה אדמון:  זה  השאילתא,  מגבולות  חורג  שזה  להגיד  מבקשת  אני 

 להיות דיון. אם זה חשוב, שזה יעלה כסעיף לסדר היום. 

 

אוקיי, חברים, הייתה שאילתא, הייתה תשובה. אם, ורק תנו לי    מר ניר ים:

י עניינים, עניין אחד הוא כלכלי, והעניין השני הוא נהלים את המילה האחרונה להגיד, יש פה שנ

ישוב, תמיר, אם יישוב חושב כמוך, תנו לי שנייה, בעניין הכלכלי, אם יותקנות. בעניין הכלכלי,  

שהמועצה יכולה להשיג מחירים גבוהים יותר, וזה פועל לטובתו, כי באמת, זה עוזר לו לממן את 
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חבר'ה, תמכרו את האוטו בשבילי, אנחנו נעשה את זה בשמחה   –הרכב הבא, יבוא למועצה, יגיד  

זה מאיתנו, אם יחשבו שזה   יישובים יבקשו את  נעשה את זה בשמחה, אם  ובששון. פעם אחת 

 כדאי להם, ופעם שנייה נעשה את זה, אם אנחנו נהיה באמת מחויבים לזה. 

ונמכר בהצעות מחיר. סביר   אלף ₪ לא נמכר במכרז,  60-כך או אחרת, מאוד יכול להיות שרכב ב

שפונים אליהם יתנו מחיר, ולא תדע. ולא תדע, כי זה לא יפורסם בשום    3-4להניח שבנוהל הזה,  

הייתה תשובה.   הייתה שאלה,  הזה,  בדיון  נסתפק  בואו  עם הצעות מחיר.  עובד  זה  ככה  מקום. 

 ללא ספק נמשיך לבדוק את הנושא הזה. 

אז אני לא אקריא אותו, כי אמרנו שאנחנו בודקים את   הנושא השני שהעלית, והוא כתוב פה,

הנושא לצורך מענה ראוי, התשובה תינתן בישיבת המליאה הקרובה, מדובר על נושאים בתחום  

 הוועד המקומי.  

 

 שאילתות חייבות להיות תמיד בהתחלה?    מר רביבו קובי: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה באסה.   י: מר רביבו קוב

 

 איפה היינו?    מר ניר ים:

 

 בשאילתות.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, סיימנו עם השאילתות.    מר ניר ים:
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 בשעה טובה ומוצלחת.    מר רביבו קובי: 

 

 2021דו"ח תקן ושכר . 8

 

ושכר     מר ניר ים: תקן  לדו"ח  עוברים  ומתנצל  2021אנחנו  מצטער  אני  אז   ,

ה להיות פה, אבל זה נמנע ממנה, אז אנחנו נשתדל לצלוח את הסעיף הזה בשם כבי, היא רצת

בעמוד   לראות  23בלעדיה,  אפשר  והשכר,  התקן  את  פעם  עוד  מביאים  למעשה,  אנחנו   .

 בפרוטוקול, אני חושב בפרוטוקול שלא אושר, שכן אושר, 

 

 אתה יכול להזכיר לנו מה הייתה הבעיה בדו"ח?      גב' דנה אדמון: 

 

, למעשה,  16כן, כן, אני אסביר. תראו, אם תפתחו למשל בעמוד     ים: מר ניר

תמיר דיבר על ארבע שורות שהוא רצה להבין אותן, ושאל למה הן נראות כמו שהן נראות. שורה  

, אז אפשר לראות, למשל, 15, בעמוד 39. אז למשל, אם ניקח את האחרונה, 22,31,34,39אחת זה 

אלף ₪, אבל ללא תקן, אוקיי? בגדול,    419סכום, בתקציב, מופיע  שבשירותים החברתיים, מופיע  

 תמיר שאל על אותן שורות, שבהן מופיעים סכומים, ולא מופיע תקן.  

דו"חות  כשמבקרים  כלל,  בדרך  שנהוג,  היא  התשובה  אומרת,  זאת  פשוטה.  היא  התשובה, 

לראות לגבי השוואה חשבונאיים, נהוג לשמור על אחידות, בהצגת הסעיפים, כדי שאפשר יהיה  

 בין השנים, אוקיי? 

זאת אומרת, איפשהו בעבר, מישהו לקח את הסעיף הזה, וחילק אותו בצורה כזאת, בלי לפגוע  

בסכום הכולל, אבל ביצע חלוקה פנימית, ולכן לאורך השנים, המשכנו לשמור על היחס הזה, גם 

 אם לא הייתה לזה שום הצדקה, למעט מספרי ההשוואה.

ל האלה,  כשהלכנו  המספרים  עם  שקרה  מה  כל  ולכן  כך,  זה  שאכן  התברר  אז  העניין,  את  ברר 

התקנים,  מלא,  הסכום  כל  שמופיע  באופן  שמעליהם,  לשורה  צורפו  שהם  תקן,  ללא  שמופיעים 
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בגדול, לא השתנו, הסכומים, הסיכומים נשארו כמו שהם, וכך גם בשורה התחתונה, נשארה כמו  

אומרת, מהות לא הייתה פה, רק עניין של צורת ההצגה. זה שהיא נשארה, ברמת הכסף. זאת  

 , הכול מוצג בצורה כזאת. 23ההסבר, ולכן הכול מוצג בעמוד, מה שנקרא, 

הרגליים נכון   מאיפה  בדיוק  ובדקנו  המספרים,  כל  על  פעם  עוד  שעברנו  הזאת,  שבהזדמנות 

גילינו שהש כן  והידיים שלהם, ושאנחנו לא תלויים בשום דבר,  תרבבו, לתוך המשרות, שלהם, 

 לתוך התקנים, השתרבבו עובדים של נווה אשכול.  

 

 של?   מר תמיר בוקובזה: 

 

נעשה,    מר ניר ים: זה  וגם  עכשיו.  אותנו  שמארח  המקום  זה  אשכול,  נווה 

ככה, לאורך זמן וקצת הטעה אותנו, ולכן העובדים האלה נגדעו. אז אם בדו"ח שרצינו להעביר  

, אבל זה מתאר בצורה מדויקת את התקנים 480הפעם מופיעים  תקנים, אז    512מקודם, הופיעו  

 שקיימים במועצה האזורית אשכול. עד כאן ההסבר. 

 

 שאלה, לגבי רק שורה אחת הפעם?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

בעמוד    מר תמיר בוקובזה:  מקומיים,  שורה  23שירותים  מקומיים,  שירותים   ,

 משרות, אתה איתי?  46ללא תקן תוכנית עבודה  רביעית, רשום

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 זה ביטחון, זה פחות.     גב' דנה אדמון: 
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 שירותים מקומיים, זה ביטחון ללא תקן.      דוברת:

 

משרות, השכר השנתי    0.46זה ביטחון, סליחה, אוקיי. ללא תקן,    מר תמיר בוקובזה: 

ב  295,000הוא   מ21  -₪  הזה  השכר  של  .  מלאה  במשרה  שכר  מעביד.    641גלם  עלות   ₪ אלף 

 לדעתי, או שמישהו פה ממש ממש טוב ב...  

 

תראה,     מר ניר ים: תקנים,  הללא  בתוך  שנייה.  ככה,  עובד  לא  זה  לא,  לא, 

לפעילות,  מגויסים  לפרויקטים,  שמגויסים  כאלה  זמניים.  עובדים  נכללים  תקנים,  הללא  בתוך 

 קן של המועצה, זאת הכוונה. פה זה הללא תקן, אוקיי? אוקיי? שלא נכללים בתוך הת

 

 'ללא תקן' זה בסדר, אני מבין שיש הרבה ללא תקן, זה בסדר. -ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 אלף ₪,  295אחוזי משרה, על  0.46  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא עושה את זה חלקי...    מר ראובן פרידמן: 

 

 זה שכר שהוא,    בזה: מר תמיר בוקו

 

 מופרך,    גב' דנה אדמון: 

 

של    מר תמיר בוקובזה:  לשכר  ערך  שווה  זה  תקן.  ללא  בטח  לעובד,    641אסטרונומי 

 אלף ₪ במשרה מלאה.  
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 נכון.    מר ניר ים:

 

₪ בשנה?    640,000איך זה יתכן שמישהו בלי תקן מקבל שכר של    מר תמיר בוקובזה: 

   ₪ בחודש.  50,000את זה, אבל זה עדיין משקף   עלות מעביד, אני גם מבין

 

 על מה מדובר, משרה אחת?     דובר:

 

 חצי משרה,     דוברת:

 

 משרה.  0.46  מר תמיר בוקובזה: 

 

חבר'ה, אנחנו לא יכולים לקיים פה את הדיון, אם זה חשוב לך,     מר גדי ירקוני: 

 תבוא לשכר שלנו, ותברר את כל הסעיפים,  

 

 אני לא מקבלת את האמירה הזאת 'אם זה חשוב לך',    ון: גב' דנה אדמ

 

 יכול להיות שזה על מישהו ספציפי, דנה.    מר רביבו קובי: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 יכול להיות שזה על מישהו ספציפי.   מר רביבו קובי: 

 

 הוא?    גב' דנה אדמון: 

 

 ..  בסדר, אז צנעת הפרט רגע, עוד הסברים.  מר רביבו קובי: 
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 אלף ₪ בשנה?   600מה צנעת הפרט? יש מישהו שמרוויח במועצה    גב' דנה אדמון: 

 

 אולי פרויקטור שקיבל כסף.   מר רביבו קובי: 

 

 אלף ₪?  600   מר גדי ירקוני: 

 

 חלקי זה, זה המספר.  46גדי,   מר רביבו קובי: 

 

ודודי, אחלה, , אתה  1,600,000אני אומר שוב, מה שאתה מקבל    מר תמיר בוקובזה: 

 אלף ₪ לחצי משרה?   250אין לי מילה על זה, אבל זה שבלי תקן יקבל 

 

הזה     מר ניר ים: העניין  את  לתקוף  אפשר  דקה,  תראו  לתקוף,  אפשר 

משלושה כיוונים, בואו ונהיה הגיוניים. הכיוון הראשון הוא, יפה, הכיוון הראשון הוא לבוא וכל  

איזה   בערך,  מייצגת,  פה  זאת    60  או   50שורה  אוקיי?  לפתוח,  אפשר  הכול  כי  משנה,  שורות 

דבר  לכל  סעיף.  בכל  האחרונות  והשורות  הצמצום  זה  עכשיו,  שהוא  כמו  הזה,  הדו"ח  אומרת, 

כזה יש הסברים, מפה בערך עד אפריקה. אז אפשר לפתוח את זה ואפשר לראות בדיוק מאיפה  

 זה נובע, למה זה נובע. 

שהדוחות האלה, למעשה, זה דו"חות שנמסרים למשרד הפנים,  הדבר השני, אפשר לבוא ולהגיד,  

למשרד האוצר, מבוקרים על ידם, נחתמים על ידם, והם מבינים בעניין הזה לא פחות ממליאת  

מועצה אזורית אשכול. ולכן, אם הם מאשרים את זה, וזה מקובל עליהם לאורך השנים, כנראה 

 שזה נכון. 

 

 ה לא מבינה, זה... הבעיה שהמליא  מר תמיר בוקובזה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 15.3.2021,  ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 59 
 

לבוא    מר ניר ים: אפשר  שני,  דבר  אחת.  פעם  זה  אז  עכשיו,  דקה.  דקה, 

הדברים לא השתנו במהות, ההתנהלות היא אותה התנהלות. זאת  ולראות שביחס לשנה קודמת,

 אומרת, סביר להניח שבגדול, זה בסדר. 

, באמת  0.89ה המשמעות של  ומ  0.89עכשיו, אם יש איזושהי נקודה, כמו למשל להבין למה זה  

הוא   ולראות אם  לתוך הכרטיס,  לצלול  פה  שנוכל, צריך  ומה ההיגיון שלו. אל תצפה  מסתכם, 

, אם נסתכל, למשל, על השורה השלישית מלמעלה. זה 0.89שיש לנו את היכולת להסביר למה זה 

 הכול. 

 

ב   מר גדי ירקוני:  יקבלו  המליאה  כל  ומחר  שלך,  השאלה  את  מכבד  מייל אני 

בבוקר, ישלח לכולם   10:00תשובה. תשאל עוד פעם את השאלה? מתן, תרשום. ומתן מחר  עד  

 במייל פירוט מה זה הסיפור הזה. 

 

 תודה, מעולה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לא צריך לאשר, אני מבקש לאשר, אם תהיה בעיה, ונגלה שמשהו    מר גדי ירקוני: 

הבאה. אבל אני מעריך שיש פה איזה משהו סגור שלא קרה פה קטסטרופה, נביא את זה לישיבה 

 רואים, מתן ייתן את ההסבר לחברי המליאה, וזהו. חבל לסבך כל דבר.  

 

הערה נוספת שקיבלתי, ואני משום מה מתחבר אליה, זה שבכל     מר ניר ים:

  זאת, החומרים נשלחים מוקדם, לפעמים לא עומדים בעשרה ימים, אז זה שבעה ימים, ולפעמים 

 קצת יותר. וגם נקודות שאתה מעלה עכשיו, את אותם מספרים, הופיעו גם בדו"ח הקודם.

זאת אומרת, אם היינו מקבלים, אפילו ממך, איזשהו איתות, חבר'ה, מה זה? בואו תבדקו את  

הדבר הזה, אז כנראה שהיינו. זאת אומרת, יש לנו זמן, ואם מישהו באמת זה חשוב לו, ולכולנו 

ניינת אותו נקודה מסוימת של למה זה ככה, וואלה, תשאלו. תשאלו בזמן, ונוכל זה חשוב, ומע

 להכין את עצמנו.  
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אני מקבלת, מכבדת, אבל אני רוצה להגיד שגם כשנשלחים, אז    גב' דנה אדמון: 

ברוב המקרים, לא מתייחסים. בואו נקבע שגם נשלח, וגם נתייחס בזמן, והכול יהיה טוב. אני  

עכשיו היא מאוד ראויה. אני לא מקבלת את האמירות של 'מי שמעניין אותו   חושבת שהתגובה

 שילך לבדוק במשרדים', כי אם זה עלה לפה, אז אני חושבת שהזכות של כולם לקבל תשובה. 

 

את     מר ניר ים: להצבעה  מעלים  אנחנו  ככה,  עושים  אנחנו  חברים,  טוב. 

או להעביר  צריכים  כבר  אנחנו  כי  הזה,  תקן  מחר  הדו"ח  תוך,  במקביל,  הפנים.  למשרד   –תו 

 מחרתיים, 

 

 . 10:00מחר עד    מר גדי ירקוני: 

 

 , ישלח דו"ח מפורט לחברי המליאה, אוקיי? 10:00מחר עד    מר ניר ים:

 

ניר, אני אמרתי מה ישלח. תשלח תשובה על השאלה הספציפית     מר גדי ירקוני: 

 ו תשובה. שהוא שאל פה עכשיו, מתן רשם אותה, וישלח לנ

 

 הוא רשם אותה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

כן. מאה אחוז, אז התשובה הזאת היא תשובה, למעשה, מייצגת,    מר ניר ים:

אז אחד   לכל אותם מספרים שלכאורה מצביעים על חוסר הלימה בין התקן ובין השכר, אוקיי?

   יהיה לדוגמא ונלמד ממנו, אם יתברר שיש פה איזושהי קטסטרופה, אז...

 

 אני מוכנה לעשות את זה...    גב' מזל ערוסי:
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מספיק    מר ניר ים: חברים,  אוקיי?  ה,  את  נראה  ככה.  לא  הרי  זה  בואו, 

 ברבורים, אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד לאשר את דו"ח תקן,  

 

שנייה, לפני שמאשרים, אפשר להוציא את השורה הזאת לבחינה    גב' נעמי סלע:

 כך?   מחודשת, ואחר

 

 למה? הוא אמר שתהיה מחר תשובה.   מר רביבו קובי: 

 

 אז אמרנו,    מר ניר ים:

 

 למה? אם יתגלה מחר משהו רציני, נחזיר את זה, מה הבעיה?   מר רביבו קובי: 

 

חברי     מר ניר ים: ישלחו.  הזאת  השורה  של  הנתונים  אמרנו,  בואו,  חברים, 

שם קטסטרופה, אנחנו נחזור ונדון על זה, ונראה המליאה כולם יבינו מה כתוב שם. אם תהיה  

איך נכון לעשות את זה, אוקיי? מתוך הנחה שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, לא נתבייש לדבר על 

בעד,    18להצבעה. מי בעד? בבקשה ירים את היד.    2021זה. אני מעלה את דו"ח תקן ושכר לשנת  

 אפס נמנעים. מי נמנע? אין נמנעים, מי מתנגד? חמישה מתנגדים ו

 

 2021מתנגדים( לאשר דו"ח תקן ושכר לשנת  5בעד,  18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

   ניר, אפשר הערת ביניים?  מר אריק דניאל:  

 

 בוודאי.     גב' דנה אדמון: 
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את    מר אריק דניאל:  ראיתי  כבר  אני  כי  לתמיר,  שאפו  להגיד  רוצה  באמת  אני 

על עברנו  פעמים,  חמש  הזאת  הזה  הטבלה  הדבר  העין  את  לי  תפס  ולא  מליאות,  שתי  כבר  יה 

 שפה. 

 

 בתור מישהו שבדרך כלל זה תופס לו את העין, הדברים האלה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, אבל הנה. באמת נכון, זה...  מר אריק דניאל: 

  

 הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה . 9

 

מורשי החתימה. למעשה, אנחנו  ככה, הוספת דודי אלון לרשימת     מר ניר ים:

שווה  שסמכות  קבענו  וכבר  נוספות,  סמכויות  לו  יש  אלון  שדודי  זה  את  בזמנו  אישרנו  כבר 

בעמוד   לפניכם  שמופיע  מה  הוא  במליאה,  לאשר  צריכים  שאנחנו  הנוסח  אבל  זה  25אחריות.   ,

י פה. אם יש נוסח סטנדרטי, אי אפשר להסתדר בלעדיו. אני לא מציע לקרוא אותו, הוא כתוב 

 למישהו משהו להעיר, נעיר, אם לא, ניגש להצבעה. 

בעד. מי נמנע? אין נמנעים.    24  אוקיי, מי בעד להוסיף את דודי אלון לרשימת מורשי החתימה?

 מי נגד? אין מתנגדים.  

 

ניר, שאלה. בעלי זכות חתימה כאן, ביחד עם הגזברית בעניינים    מר חנניה אווקרט: 

 כספיים? 

 

 עוד פעם?    :מר ניר ים

 

בנושאים כספיים,   מר חנניה אווקרט:  זכות החתימה הזאת, הם  לציין שבעלי  צריך 
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את   מחייב  לא  שזה  אחרים,  הסכמים  או  חוזים  אחרים,  מנושאים  מופרד  להיות  צריך  וזה 

 המועצה. 

 

 לא הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

דב   מר ניר ים: לכל  חתימה  זכות  נכון.  לא  אגב  לא,  לא,  מה  לא,  ועניין.  ר 

שרוצה להגיד, שאם משהו נחתם שלא על ידי בעלי זכות החתימה, לא חשוב מה, עקרונית זה לא 

האגפים,  מנהלי  של  בזכות  מכירים  כמובן  אנחנו  מעשית,  המועצה.  את  מחייב  לא  זה  מעניין, 

ואנשים אחרים, בחתימה שלהם לקדם דברים. אבל אם זה מגיע בסוף לאינסטנציה משפטית, 

 א מחייב את המועצה. זה ל

 

 חוזים, והסכמים, וכל הסכם שהוא?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מחייב גם את הגזבר, וגם את ראש המועצה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 שניים.    מר גדי ירקוני: 

 

 גזבר תמיד חייב להיות.     מר דודי אלון:

 

 אני מבין.   מר חנניה אווקרט: 

 

  כן.    מר ניר ים:
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 בעד( לאשר את הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה. 24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 וואה למיזם מנחת גבולות + הקמת ועדה מקומיתלהסבת ה. 10

 

רוצה   אוקיי, הסבת הלוואה    מר ניר ים: אתה  מתן,  גבולות.  מנחת  למיזם 

 להסביר את זה?  

 

יכול.  מר מתן שטרית:  אני  צור  כן,  את  טוב,  המפרטים  בכתב,  החומרים  לכם  פו 

בקשת הסבת ההלוואה. הדברים פה ברורים. מה שאני כן ארחיב, זה על התב"ר שממנו אנחנו  

זה תב"ר   ואם  1138רוצים לקחת את הסכום הזה,  בית הספר.  , שזה אחד משני התב"רים של 

ים של המנחת, מיליון הועברו משם, לטובת שני הפרויקט  1.1-אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שה

יישאר תקציב של   עד    35,583ושל תכנון הוועדה המקומית, אז בתב"ר הזה  אלף, מתוכו בוצעו 

בו    34,809,000עתה   מותירים  ואנחנו  שהם    ₪747,   ,₪ הסבת  2.2%אלף  זו  אז  לבלת"מ.  זה   ,

 ההלוואה הזאת, אם יש שאלות, אשמח להשיב.  

 

 מיליון, בערך,   35"ר היה התב כן, לא הצלחתי להבין.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מיליון,   36כרגע הוא   מר מתן שטרית: 

 

 מיליון,  36  מר תמיר בוקובזה: 

 

 נקודה שש, או שבע.    מר מתן שטרית: 

 

 הוקצו מתוכו, לטובת בתי הספר, שלושים ו?    מר תמיר בוקובזה: 
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 .  809ארבעה מיליון,   מר מתן שטרית: 

 

 רק לבתי הספר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 זאת אומרת, שכמה נשאר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לבלת  774נשאר    מר מתן שטרית:  בו  משאירים  אנחנו   ,₪ פלוס  "אלף   1.1מים, 

 מיליון, שאנחנו רוצים להסב ל... 

 

 בערך,   1.8נשאר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר מתן שטרית: 

 

 הולך לטובת התב"רים האלה,  1.1 שמתוכם 1.8נשאר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר מתן שטרית: 

 

 יישאר לטובת,   774-ו  מר תמיר בוקובזה: 

 

נשאר בבית הספר, לטובת בלתמים, שאנחנו לא יודעים, אולי עוד   מר מתן שטרית: 

 יגיעו. 
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התב"ר   מר תמיר בוקובזה:  של  המקורות  את  תצרפו  הבאה  בפעם  אם  אשמח  אני 

 גם כן כחלק מהחומר, פשוט.  שממנו מעבירים, 

 

 שום בעיה.   מר מתן שטרית: 

 

לא   מר תמיר בוקובזה:  זה  הקריא,  שהוא  הנתונים  את  עכשיו,  הקריא  שהוא  מה 

 משהו... רק שזה יהיה כתוב גם כן, מול העיניים.  

 

  מי בעד?   מר גדי ירקוני: 

 

 מזל, את בעד?    מר דודי אלון:

 

 ה, אחד סופר ככה. אחד סופר ככ  מר ראובן פרידמן: 

 

 , יש נמנעים? מתנגדים?  24   מר דודי אלון:

 

 נמנע.    מר איתן אהרון: 

 

 נמנע.    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד(  

 

 טוב, אז הסבת ההלוואה אושרה.   מר מתן שטרית: 

 

וואה למיזם מנחת גבולות  להההסבת  נמנע( לאשר את    1בעד,    24: הוחלט ברוב קולות )החלטה
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 . ועדה מקומית + הקמת

 נתקדם לתב"רים?    מר מתן שטרית: 

 

 הוספת תב"רים לסדר היום.אישור  ***

 

להגיד     מר ניר ים: רוצה  אני  לתב"רים,  יתקדם  שמתן  לפני  רגע,  חברים, 

בעמוד   התב"רים  התב"רים 27שרשימת  שני  זה  אחת,  קבוצה  קבוצות.  לשתי  מתחלקת   ,

בז נשלחו  בהנהלה,  שנשלחו  למעלה,  בחומרים  הראשונים  נכללו  שלא  תב"רים,  שני  ועוד  מן. 

 שנשלחו מראש.  

ששני  לזה  מתנגד  המליאה  מחברי  מישהו  שאם  חושב  מתנגד,  מישהו  אם  לטעמי,  אני  עכשיו, 

התב"רים האלה ידונו בסטאטוס שהם לא נכללו מראש בחומרים, שירים את היד, ואנחנו נסיר  

 אז מה שאני שואל,   את זה מסדר היום. למרות שזה דחוף, אין מה לעשות.

 

 לפני שאתה, יש איזה שהם...    גב' דנה אדמון: 

 

 דקה,    מר ניר ים:

 

 רק לדעת אם יש עלויות מועצה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא. אין.     מר דודי אלון:

 

שלא     מר ניר ים: התב"רים  שני  את  להעלות  שמתנגד  מליאה  חבר  יש  האם 

 קשה שירים את היד. אם אין, בואו נתקדם, תודה. נכללו בחומרים שנשלחו מראש? בב
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 הוספת התב"רים לסדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 אישור תב"רים . 11

 

 

שאנחנו מבקשים לפתוח, תכנון    1282אז התב"ר הראשון    אוקיי.  מר מתן שטרית: 

גבולות,   למנחת  אב  שד  800תוכנית  ההלוואה  הסבת  זה  התקציבי  המקור   .₪ עליה אלף  יברנו 

  ?1282בסעיף הקודם. אז מי בעד תב"ר 

 

 מי נמנע?    מר דודי אלון:

 

 נמנעים?   מר מתן שטרית: 

 

 נמנעים? איתן, רוויטל, שניים.    מר דודי אלון:

 

 מתנגדים?   מר מתן שטרית: 

)החלטה קולות   ברוב  הוחלט  תב"ר    2:  את  לאשר  למנחת    –  1282נמנעים(  אב  תוכנית  תכנון 

 גבולות

 

הבא    מר מתן שטרית:  תב"ר  מקומית    –  1285  –אוקיי,  ועדה  הקמת  תכנון 

 ₪, הסבת הלוואה.  300,000באשכול, המקור התקציב  

 

 רגע, שנייה, כשרשום בסוגריים חדש, מה הכוונה?    מר תמיר בוקובזה: 
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 שזה תב"ר חדש.    מר מתן שטרית: 

 

 פתיחת תב"ר חדש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

זה לא שינוי, זו פתיחת תב"ר חדש. זה המקור התקציבי לתב"ר    מר מתן שטרית: 

 חדש. 

 

מתן, אתה בטוח בתשובה הזאת? כי כשדיברנו אז על התב"רים     גב' דנה אדמון: 

 של הכביש, היו שני תב"רים, אחד רגיל ואחד חדש, ואמרו לנו שזה אותו תב"ר. בגלל זה אני...  

 

ייבות תקציבית חדשה של תב"ר קיים, לא, לא, לא. אם יש התח  מר מתן שטרית: 

 "חדש".   –מה שיכתב זה "חדש", המקור התקציבי 

 

 אם אתה מוסיף לו כסף, הוא כבר יהיה תוספת.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 את יכולה לראות בתב"ר הבא,   מר מתן שטרית: 

 

 לבדוק את התשובה. אני מבקשת    גב' דנה אדמון: 

 

 בהמשך כתוב הגדלה.      ר:דוב

 

 זה בסדר גמור.    מר תמיר בוקובזה: 
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, תכנון הקמת ועדה מקומית 1285אלף ₪ לתב"ר    300אז מי בעד    מר מתן שטרית: 

 באשכול? 

 

 לא צריך לספור, זה נשאר אותו הדבר.    מר רביבו קובי: 

 

 נמנעים? אין? אוקיי, אושר.  מר מתן שטרית: 

 

 תכנון הקמת ועדה מקומית באשכול – 1285שר את תב"ר : הוחלט פה אחד לאהחלטה

 

 

עם   מר מתן שטרית:  אתמול,  חריגות  קיבלנו  הבאים,  התב"רים  שני  כאמור,  אז 

 1154דרישה ממשרד השיכון להעביר את זה כמה שיותר מהר, ולכן זה נכנס בנוהל בהול. תב"ר  

דילים פה את התחייבות משרד  . אנחנו מג20יחידות דיור מתוך    15-סופה, תשתיות ופיתוח ל  –

 ₪, מי בעד?  1,850,000אלף ₪, וההתחייבות גדלה   500-הבינוי והשיכון, בכ

 

סליחה רגע, אני רוצה להבין את התב"ר, אני לא מבינה אותו. זה    גב' רבקה בן ארי: 

 יחידות?  5-יחידות, וזה ל 15-ל

 

הרגולטור, אין פה נכון. התב"רים מחולקים נטו בשל דרישות של    מר מתן שטרית: 

 באמת משמעות. זה פרויקט אחד, 

 

 אני בעד.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 נמנעים? נגד? אושר.   מר מתן שטרית: 
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ל  –  1154: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה ופיתוח  דיור   15  -סופה תשתיות  יחידות 

 .20מתוך 

 

אנחנו מגדילים  בדיוק אותו סיפור, אותו פרויקט.    –  1155תב"ר    מר מתן שטרית: 

ב והשיכון,  הבינוי  משרד  של  התקציבית  ההתחייבות  את  שלהם    75,300-כאן  וההתחייבות   ,₪

 נמנעים? נגד? אושר.  , מי בעד?319,770-תגיע ל

 

 1155: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 2019עיקרי הדו"חות המבוקרים לשנת . 12

 

המבוקרים     מר ניר ים: הדו"חות  עיקרי  לקבלת חברים,  היום  יעלו  לא 

החלטה, אנחנו רק ננצל את ההזדמנות, גם עם זה ששלחנו את החומרים מוקדם, לאפשר לחברי  

 המליאה לעיין בהם, גם להגיד שהדוחות הכספיים המלאים יעלו לאתר המועצה.

למעשה, אנחנו לא, בפורום המליאה אנחנו לא מאשרים את הדו"חות הכספיים, הדו"חות האלה  

 ל ידי רואי החשבון, מנהלי המועצה, מועברים כמובן למשרד הפנים.מאושרים ע

מעמודים   לחומרים,  צורפו  שנייה,  אז  תסתכלו  קיים,  שכן  הדו"ח 32-38מה  ייקרא  למעשה,   ,

מעמוד   וצורפו  עמוד    39הכספי,  הנושאים  46עד  רק  זה  חלקי,  זה  הביקורת.  דו"ח  ייקרא  זה   ,

החומ שאר  בדו"חות.  החשובים,  לעיון, המרכזיים,  פתוח  המועצה,  אתר  בתוך  יושב  כאמור,  ר, 

 לכל מי שרוצה כמובן לכם.

בעמוד   יש למעשה  47בסוף התהליך הזה, כמו שתראו  צריכים  , בבקשה,  נוהל שאנחנו  איזשהו 

המפורט  בדו"ח  ,מתייחסים  למעשה  אנחנו,  ובו  שנה,  כל  אותו  מקיימים  אנחנו  אותו,  לקיים 

 אנחנו נדרשים לתקן. אתם ממש מפריעים! סליחה.לליקויים שעלו בביקורת, ושאותם 
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בעמוד   שמתחיל  לרשויות,  המכתב  ואת  לתקן,  נדרשים  אנחנו  ואותם  שעלו   48הליקויים 

בעמוד   בהחלטת 49ומסתיים  לרשויות  להעביר  נדרשים  אנחנו  למעשה,  הזה,  המכתב  את   ,

 המליאה. אבל צמוד לזה, צריך להיות דו"ח של ועדת הביקורת, אוקיי? 

הוא עכש קיים,  יהיה  כשהוא  זה.  על  עובדים  הם  קיים,  לא  כרגע  הביקורת  ועדת  של  דו"ח  יו, 

לי   שיש  מה  זה  הקרובה.  במליאה  להחלטה  אחת,  בחבילה  יבוא  זה  ואז  אליכם,  ישלח  כמובן 

 להגיד.

על ניהול נכסים ובטיחות,    48בגדול, זה בנוי בנוסח בסגנון, אם אני מסתכל בתור דוגמא בעמוד  

וגמא יש הערה שהרשות אינה מפרסמת הודעות לעיתונות, בדבר האפשרות להקצות אז בתור ד

 מקרקעין ואת רשימת הבקשות להקצאה.  

אוקיי, והתשובה שאנחנו נותנים לליקוי הזה, זה שאנחנו מקבלים את ההערה, וזה יתוקן החל 

חוות הדעת   זה הסגנון, זאת הדרך. כאמור, זה יבוא למליאה הבאה בצמוד לזה,  .2021מינואר  

 של ועדת הביקורת המועצתית. 

 

ועדת הביקורת מנהלת מעקב     גב' דנה אדמון:  כי  פה שהרשות טוענת  ניר, רשום 

משרד הפנים, אך    –ויישום המלצות הביקורת שעלו בדו"ח מבקר הפנים  אחרי תיקון הליקויים,  

 אין תיעוד למעקב זה. לא הבנתי את ה...  

 

 ת? לא קלטתי. על מה את מדבר   מר ניר ים:

 

 . 4, סעיף 49-ב   גב' דנה אדמון: 

 

הרשות טוענת כי ועדת הביקורת מנהלת מעקב אחרי    .4, סעיף  49   מר ניר ים:

אין   אך  הפנים,  ומשרד  הפנים  מבקר  מדוח  שעלו  הביקורת,  המלצות  נשוא  הליקויים,  תיקון 

תשובה   אוקיי,  זה.  למעקב  מבחינת    –תיעוד  אוטונומית  הביקורת  שלה, ועדת  העבודה  סדרי 

 הרשות תשב את תשומת ליבה להערה. זאת הערה שמופנית לוועדת הביקורת, זהו. 
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 אמרנו שלא נעשה את הדיון,     דוברת:

 

אנחנו לא פותחים דיון, לא, זה בסדר, אין בעיה. דווקא מהבחינה    מר ניר ים:

ת, שכדאי לשבת עליהן לפני  הזאת, לפחות בעיניי, זה חיובי, כי זה בדיוק המקום להאיר נקודו

שזה מגיע לדיון הבא, ולבוא אולי קצת יותר מוכנים, כדי שזה לא יעלה בזמן קבלת ההחלטה, 

 עוד דברים? זה לא, כאמור זה לא נושא כרגע להחלטה.  וילחיצו אותנו. אוקיי, הבנתי.

 

 לא הבנתי את התשובה.     גב' דנה אדמון: 

 

 שלי.    מר ניר ים:

 

הביקורת  אנ    דובר: ועדת  היא  התשובה  התשובה,  את  לך  אסביר  י 

 אשמים. 

 

 אני ועדת ביקורת.     גב' דנה אדמון: 

 

 אז הכול הם אשמים.      דובר:

 

 במה?    גב' דנה אדמון: 

 

 בזה שלא מתעדים את המעקב.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה שאתם לא מתעדים מעקב אחרי תיקון ליקויים.    מר תמיר בוקובזה: 
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 איזה תיקון ליקויים? לא הגיע אלינו שום...     גב' דנה אדמון: 

 

עיקרי     מר ניר ים: את  קיבלנו  החומרים,  את  קיבלנו  בואו.  אוקיי.  חברים, 

הדברים, הדו"ח של ועדת הביקורת, אני מקווה שהוא נכתב. אם למישהו יש משהו שהוא רוצה  

כן, שישלח אלינו, נכין את עצמנו לקראת  עוד להגיד בהקשר הזה, מבחינת הנוהל, ומבחינת התו

 הדיון, שיהיה במליאה הבאה. 

 

 זה נשלח כבר?     גב' דנה אדמון: 

 

 לדעתי,    מר ניר ים:

 

 נשלח כבר?   49-48   גב' דנה אדמון: 

 

 מופיע כאן, יישלח.   49-48   מר ניר ים:

 

 זה עוד לא נשלח, למשרד הפנים אני שואלת.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, לא, לא.    ר ים:מר ני

 

 את זה אנחנו אמורים לאשר, את דו"ח הביקורת?     גב' דנה אדמון: 

 

למליאה     מר ניר ים: לאשר  אמורים  אנחנו  להצביע,  אמורים  אנחנו  נכון. 

, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן, כל מה שמעורר במישהו  49ואת עמוד    48הבאה את עמוד  

הביא למצב שאולי לא נאשר, אז שיעלה אותה ונכין את עצמנו מבעוד  איזושהי שאלה, שיכולה ל 

מועד. ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? אני אומר את כל הדברים האלה, כי אם תסתכלו  
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 בעמוד קודם, ולכן זה חשוב, ולכן היה חשוב לי לדבר על זה פה. 

בעמוד   תסתכלו  הדו"ח47אם  את  להגיש  צריכים  אנחנו  ד',  בסעיף  ה  ,  עד  למחר  18.4-הזה   ,

 ,  18.4-בבוקר, ה

 

 זה לא מחר.    גב' דנה אדמון: 

 

זאת אומרת, שיש לנו דד ליין  בהמשלה, זה מחר בבוקר, אוקיי?   מר ניר ים:

הדיונים  מסוג  לא  זה  אז  אוקיי?  ממנו,  לסטות  רשאים  לא  ואנחנו  תחום,  מאוד  ברור,  מאוד 

 דקות,   2.5-תי יותר משאפשר למשוך אותם לעתיד, זאת הכוונה. דיבר

 

 הרבה יותר מדי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושב שהגיע הזמן להקדמה לקראת פסח. ידבר קובי.    מר ניר ים:

 

 חג שמח לכולם, טוב, אז קודם כל   מר רביבו קובי: 

 

 חג שמח.    גב' דנה אדמון: 

 

המצ  מר רביבו קובי:  שאחת  וידוע  החירות,  לחג  מגיעים  אוטוטו  וות אנחנו 

רק  לא  חמץ.  לאכול  לנו  שאסור  זה  של  חמץ,  אכילת  של  הנושא  זה  הפסח,  חג  של  העיקריות 

 שאסור לנו לאכול חמץ, אסור שהוא לא ייראה ולא ימצא.

חז"ל אומרים שההבדל בין חמץ למצה, זה דבר אחד פשוט זה האוויר. הרי גם בחמץ וגם במצה,  

 יר. האוויר שגורם להתפחה של החמץ. יש את אותם מרכיבים, קמח ומים. מה שונה? האוו

אומרים חז"ל, זה עניינו של חג הפסח, לחשוב כל אחד מאיתנו, מה האוויר שיש לו, מה הנקודות 

שבהן הוא מתגאה, האוויר הנפוח הזה, שגורם לעיסה לעלות ולגאות ולחשוב שהיא עולה מעלה  
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חז"ל   אומרים  כ  –מעלה,  לחשוב  זה  פסח,  של  הנקודה  הנקודה.  איך זו  מאיתנו,  ואחד  אחד  ל 

 אנחנו מסתכלים על האוויר שמרים אותנו למעלה. 

אחד המשפטים הכי מפורסמים בהגדה, זה "והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד  

אחד  אף  הצלחנו,  שלא  אויב  איזשהו  השנה,  לכולנו  לנו,  היה  כל  קודם  אז  לכלותינו".  עלינו 

ולנו חווינו, כל אחד לפי רמתו, הרחקות. אם תזכרו שנה לפני, מאיתנו, לראות אותו בחוש, אבל כ

כולנו  כי  וזהו,  הקטן  אחי  עם  ממש  פסח,  סדר  עשה  שלי  שאבא  ראשונה  פעם  לפני,  שנה  ממש 

הגאולה,   את  לראות  מתחילים  כבר  זכינו שאנחנו  כאילו,  השם,  ברוך  אז  אותו,  להדביק  פחדנו 

 ואת החירות. 

בדר זה  שעמדה",  ל"והיא  מאב הפירוש  ככה,  שעוברת,  והמסורת  שהתורה  לומר  נוהגים  כלל  ך 

תמשיך   הזאת  שההמשכיות  באמת,  ועמלנו,  אותנו  שהחזיקה  זאת  היא  הדורות,  במהלך  לבן, 

יש ר"נ   ניסים, שאומר    –הלאה. אבל  ולנו, שלא אחד". כשעם   –רבנו  "והיא שעמדה לאבותינו 

ותו, את הדברים שמחברים אותו  ישראל הוא לא אחד, הוא לא מחפש את הדברים שמאחדים א

לאחר,   שיש  המגרעות  ועל  בו,  שיש  הטובות  המעלות  ועל  האוויר,  על  מסתכל  אחד  וכל  ביחד, 

 כשעם ישראל הוא לא אחד, אז עומדים עלינו לכלותינו.

אבל, כשאנחנו נהיה אחד, וכל אחד יסתכל על הדברים המחברים, ושכולנו פה במליאת המועצה, 

חד רוצה לקדם את המועצה הלאה, זה עניינו של חג הפסח. שנזכה, בעזרת בסופו של דבר, כל א

וזה לקח  ושמחה.  בריאות  לחירות, מתוך אושר,  לבריאות שלמה, שנצא באמת מעבדות  השם, 

 דקות, תסלחו לי.   3.5

 

 לחיים,    מר ניר ים:

 

 אמן ואמן, חג שמח.     גב' מזל ערוסי:

 

 חג שמח. תודה לקובי.     מר ניר ים:
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 ברוך אתה ה' מלך העולם בורא פרי הגפן.    מר רביבו קובי: 

 

נהנינו.     מר ניר ים: לנו.  על הכיף שסידרת  בכיף  תודה בת שבע,  שי,  לכם  יש 

גדול, אם כל אחד יכול, ייקח רק את הכיסא שלו וישים במקום, זה יעזור לנו מאוד. חג שמח,  

  תודה רבה.

 

   חבר'ה, תודה רבה   מר גדי ירקוני: 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 . ועדים מקומיים 3

 

והאצלת הסמכויות לשדה   1בעד,    17: הוחלט ברוב קולות )החלטה נמנע( לאשר את התקציב 

 ניצן

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  (  0נמנע,    1בעד,    16:  והאצלת   מתנגדים  התקציב  את  לאשר 

 הסמכויות ליבול

 

 22.2.21מיום  2021#2אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

 22.2.21מיום   2021#2פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 .העלאת סעיף "סדרי הדין בישיבות המליאה" לסדר היום אישור **

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  הדין    0נגד,    4בעד,    24:  "סדרי  סעיף  העלאת  לאשר  נמנעים( 

 בישיבות המליאה" לסדר היום.

 

 2021דו"ח תקן ושכר . 8

 

 2021מתנגדים( לאשר דו"ח תקן ושכר לשנת  5בעד,  18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה . 9
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 רשימת מורשי החתימה.בעד( לאשר את הוספת דודי אלון ל 24: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 וואה למיזם מנחת גבולות + הקמת ועדה מקומיתלהסבת ה. 10

 

וואה למיזם מנחת גבולות  להההסבת  נמנע( לאשר את    1בעד,    24: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 . + הקמת ועדה מקומית

 

 הוספת תב"רים לסדר היום.אישור  ***

 

 ר היום.: הוחלט פה אחד לאשר את הוספת התב"רים לסדהחלטה

 

 אישור תב"רים . 11

 

)החלטה קולות   ברוב  הוחלט  תב"ר    2:  את  לאשר  למנחת    –  1282נמנעים(  אב  תוכנית  תכנון 

 גבולות

 

 תכנון הקמת ועדה מקומית באשכול – 1285: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

ל  –  1154: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר  החלטה ופיתוח  דיור יחידות    15  -סופה תשתיות 

 .20מתוך 

 

 1155: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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