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 נמר הנגב. –הגדלת חוזה קבלן  •

 בחירת חברי מליאה לוועדת ביקורת. .3

 2022הצגת תוכניות העבודה לשנת  .4

 

 

מספר     מר ניר ים: לפני  17מליאה  אז  לפנינו.  יש  ועוד  השנה,  הרבה  הספקנו   ,

ואפילו לפני שגדי ודודי יתנו מידע, אני רוצה לקדם את הסעיף בודה,  שאנחנו נגיע להצגת תוכניות הע

 של בחירת חברי המליאה לוועדת ביקורת. 

 

 בחירת חברי מליאה לוועדת ביקורת.. 3

 

אנחנו רוצים להשלים את הוועדה לשני חברים במקום שניים שפרשו,    מר ניר ים:

ו לוועדה, להצטרף, זה איתן אהרון ותמיר  פרשה מירב ברקאי, פרשה דנה אדמון ומי שהציע את עצמ

 בוקובזה. אם יש למישהו משהו להגיד על השמות האלה, כולל המועמדים בעצמם, אני אשמח.  

 

 מי יהיה המרכז?      דובר:

 

יכול     מר ניר ים: להתכנס,  לוועדה  כל  קודם  ניתן  בואו  קבענו,  לא  עוד  זה  את 

כיוון שלא הכנו יבוא בהמשך. אבל  לוועדה בכל זאת להתחיל    להיות שזה  ניתן  את הסעיף הזה, אז 

לעבוד, אפילו שימצאו לעצמם את היו"ר הזמני, ואחר כך אם צריך, אנחנו נאשר את זה פורמאלית. 

שנהיה  כדי  אחד  אחד  נצביע  נצביע,  אנחנו  בואו,  אז  התייחסויות.  אין  התייחסויות?  חברים,  כן 

לוועדת   אהרון  איתן  את  לצרף  בעד  מי  היד.בטוחים.  את  ירים  בבקשה  יש   20  ביקורת?  האם  בעד. 

 נמנעים? לא, האם יש מתנגדים? גם כן לא.  

 

 של איתן אהרון לוועדת הביקורת.  בעד( לאשר את מינויו 20: הוחלט פה אחד )החלטה
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, האם יש נמנעים? לא, 19מי בעד לצרף את תמיר בוקובזה לוועדת ביקורת? בבקשה ירים את היד.  

 לא. ברוכים הבאים למצטרפים, סליחה, לוועדה הביקורת.  מתנגדים, גם כן

 

 בעד( לאשר את מינויו של תמיר בוקובזה לוועדת הביקורת. 19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 סעיף נוסף לסדר היום: . 2

 נמר הנגב. –הגדלת חוזה קבלן * 

 

דבר נוסף, שלא אכפת לי לעשות אותו איפשהו בהפסקה, הוא הגדלת    מר ניר ים:

בלן חוזה, אבל כיוון שלא ראיתם את החומרים לפני, הדברים האלה בדרך כלל, אגב, מגיעים ככה  ק

בדקה התשעים, תמיד דחוף, אבל כן מגובה בחוות דעת של היועץ המשפטי שזה אפשרי. אז זה מופיע  

ונגיע לזה איפשהו בהמשך הדר36-38בעמודים האחרונים   ך.  , תוך כדי הדיון, אם תוכלו לעיין בזה, 

   וחוץ מזה, אני מעביר לגדי את המיקרופון, למידע. 

 

יוכל     מר דודי אלון: שזה  כדי  היום,  לסדר  הזה  הסעיף  את  להביא  תציע  ניר,  רק 

 להיות... 

 

 אחר כך, שיראו על מה מדובר.    מר ניר ים:

 

 בתחילת ישיבה זה צריך לעלות.     דוברת:

 

 טוב, אוקיי.    מר ניר ים:

 

 ואז תכניס אותו.     :מר דודי אלון

 

 כל יום נזכרים במשהו שידענו ושכחנו.    מר ניר ים:
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 לא צריך לדון בו, רק להביא את זה...    מר דודי אלון:

 

האם    מר ניר ים: לזה,  מקדמית  אבל  הזה,  הסעיף  את  נביא  אנחנו  כאמור  אז 

  מו את היד.אנחנו בכלל מוכנים להעלות אותו כסעיף לסדר היום? מי בעד? בבקשה תרי

 

 אפשר לשאול שאלה לפני זה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 . 7,772,000ההגדלה היא בסך   מר חנניה אווקרט: 

 

 ו...   600לא. ההגדלה    מר ניר ים:

 

 מעל חצי מיליון ₪.     מר דודי אלון:

 

 זה יהיה בסעיף.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 לפי מה נקבע הסכום הזה?   אווקרט: מר חנניה 

 

 זה יהיה בסעיף.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה יהיה בדיון עצמו.    מר דודי אלון:
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 אנחנו נגיע לדיון,     מר ניר ים:

 

 אה, זה להעלות את הסעיף?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 רק פרוצדוראלית.     מר דודי אלון:

 

ננסה עוד פעם, מי בעד לאפשר להעלות את הסעיף הזה כנוסף  אז בואו    מר ניר ים:

 . מי נמנע?  15לסדר היום? 

 

חברי מליאה כדי להעלות סעיף על   24. צריך  24זה לא משנה, כי אין    מר תמיר בוקובזה: 

 סדר היום. 

 

 אז גם אני מצביע. חבר'ה, תצביעו בבקשה.     מר גדי ירקוני: 

 

 . 16 הסעיף הזה כסעיף נוסף לסדר היום? מי בעד להעלות את   מר ניר ים:

 

אני יכולה לדעת למה? באמת, בשביל לדעת, למה אתם לא מצביעים    גב' כבי שקולניק: 

 בעד? 

 

 כן, את רוצה הסבר?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

שלא   ומשהו אלף ₪ בלי מכרז, על דברים נוספים  600כי זה סעיף של    מר תמיר בוקובזה: 
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לצאת   כלכלי  לא  זה  למה  דעת מסודרת, שמסבירה  חוות  לקבל  וצריך  בכלל מההתחלה,  היו במכרז 

אלף ₪, לקבלן, שזו לא העבודה שלו בכלל. זאת אומרת, זו עבודה   700-למכרז על סכום של קרוב ל

ם  אחרת לחלוטין, או יכול להיות שפיתוח לאותה עבודה, ואין שום סיבה שלא יהיה מכרז, ואין שו

 סיבה להעלות את זה בצורה הזאת, בצורה חפוזה. 

אלף ₪, ולמה זה לא    700אתם צריכים להביא איזושהי חוות דעת שתסביר לנו למה זה חשוב להעביר  

כלכלי, או איך זה רשום פה, עריכת המכרז לא תביא תועלת. איך מישהו יכול פה להחליט להרים את  

 אף הסבר, ואף גורם מקצועי?  היד שזה לא יביא תועלת, כשאין אף נתון ו

 

 טוב, בסדר,    מר ניר ים:

 

 רגע, אנחנו הצבענו להעלות את זה לדיון או לא.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני עוצר,    מר ניר ים:

 

 אין שום טענה כלפייך,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני עוצר את העניין, תמיר,    מר ניר ים:

 

 , אנחנו נגיד אחר כך בדיון עצמו.  מה שיש לך להגיד   גב' מזל ערוסי:

 

להגיד    מר ניר ים: לעצמי  מרשה  רק  אני  הדיון.  את  שנייה  עוצר  אני  מזל,  תמיר, 

את   להעלות  בכלל  לאפשר  לא  התמוה,  הדיון.  לגוף  זה  תמיר,  של  ההסבר  כבי,  של  השאלה  משהו. 

 הדיון. אבל אם זה המצב, אז אין לנו בעיה עם הדבר הזה. הסעיף נמחק.  

 

זו    ' כבי שקולניק: גב בסדר.  אבל  הזה,  בפרויקט  גדולה  בעיה  שיש  להגיד  רוצה  רק 

 החלטה שלכם. 
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 הסעיף נדחה,     מר ניר ים:

 

 תוקעים כל דבר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ולא עולה לדיון.     מר ניר ים:

 

! לא מוכנה... מה זה הדבר הזה? לא נותנים לעבוד, לא נותנים לעבוד  גב' כבי שקולניק: 

 שלום, אני נרגעתי, תחליטו מה שאתם רוצים. 

 

העלאת הסעיף להגדלת חוזה קבלן לדיון, מכיוון שאין את   בעד( שלא לאשר את  16: הוחלט )החלטה

 (. 24מינימום הקולות הנדרשים )

 

לא נותנים לעבוד, אנחנו צריכים את הסעיף הזה, אנחנו צריכים את   גב' כבי שקולניק: 

 זה. 

 

 אלף ₪ האלה?  700-שאלה שאולי קשורה, מי משלם את ה   מר משה טל:

 

 שבוע הבא.    גב' דנה אדמון: 

 

בינתיים    מר גדי ירקוני:  ופה  זה,  את  לדחות  תחליטו  אולי  הבא  שבוע  שבוע,  לא  זה 

דברים צריכים להתבצע. קצת צריך, לא יודע, לחשוב איזה קצב רוצים שפה יתקדמו דברים. כל אחד 

 ה אם זה היה בעולמו הקטן.  שיסתכל מה היה קור

 

 אלף ₪ האלה? מאיזה תקציב?   700-מי משלם את ה   מר משה טל:
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 זה לא המועצה.     מר ניר ים:

 

אבל זה לא הדיון. ברגע שלא רציתם דיון, אז אנחנו לא מנהלים את     גב' מזל ערוסי:

 זה עכשיו. 

 

 אין דיון, אז אין דיון.     מר ניר ים:

 

 ו נתקדם.  אז בוא    דוברת:

 

 קדימה. דקלה, המיקרופון, לפני, גדי אתה רוצה להגיד משהו?    מר ניר ים:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 דודי, אתה רוצה להגיד משהו?    מר ניר ים:

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

 עוד משהו? או שנתחיל? באווירה נעימה זו...    גב' דקלה קצוני: 

 

 זה סגור.   זה לא עובד,   מר גדי ירקוני: 

 

 לא סגור, אני בכוונה מחכה שיסתיים העניין.    גב' דקלה קצוני: 

 

 2022הצגת תוכניות העבודה לשנת . 4

 

עוד לא הכרתי, שמי דקלה   גב' דקלה קצוני:  אז ערב טוב לכולם, מי שעוד לא פגשתי, 
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להציג את    ואני מנהלת את אגף אסטרטגיה במועצה, החלפתי את רננה. אנחנו נמצאים פה במליאה,

אתם בטוחים שאתם לא רוצים כל תוכניות העבודה כפי שהן נכתבו על ידי מנהלי האגפים וצוותיהם.  

 לסגור רגע את הדיון? כאילו, נגמר הדיון? 

 

  לא, לא...   מר גדי ירקוני: 

 

תוכניות    גב' דקלה קצוני:  כתיבת  נמצאת  האסטרטגיה  אגף  לפתח  שנייה,  ככה,  אז 

האגפי מנהלי  מכן העבודה,  ולאחר  והעובדים,  המחלקות  מנהלי  צוותיהם,  עם  עבודה  עשו  שלנו  ם 

 עשינו עבודה משותפת של מנהלי האגפים. 

אני רוצה כן להציג את התהליך שבו נכתבו תוכניות העבודה, ולאחר מכן אנחנו נצלול לתוכן עצמו.  

כולל   הרלוונטיים,  האגפים  כל  של  האגפים  מנהלי  איתנו  מחלקו  2נמצאים  תחומים  מנהלי  שזה  ת, 

שקיבלתם  במלל  וגם  בהנהלה,  גם  ולמעשה,  ותחבורה.  חקלאות  שזה  וסגן,  מנכ"ל  משויכים,  שהם 

מניר, ביקשנו שתעיינו בחומרים, כי מדובר בהרבה מאוד חומרים, ושנערוך את הדיון בצורה שלא כל  

שעות, המון  בהמון  מליאה  נגמור  אנחנו  כי  התוכנית,  כל  את  ויציג  יעמוד  אגף  באמת   מנהל  אלא 

 שתקבלו את החומרים מספיק זמן מראש, תעברו עליהם, ונערוך פה דיון. 

פה את הדיון.  נערוך  אז  לא,  ואם  וכמה,  על אחת כמה  אז  היו כאלה שהעבירו חומרים מראש,  אם 

אלות ענייניות בשביל זה נמצאים פה מנהלי האגפים הרלוונטיים, בשביל לענות תשובות ענייניות לש

בתוכ שאנחנו  שקשורות  התהליך  על  האוזן  את  לסבר  בשביל  רק  אז  שלהם.  העבודה  עברנו, נית 

בהתחלה החלטנו באמת על הנושא של איך נבנה את תוכניות העבודה, ושם הייתם שותפים כמליאה. 

הייתה לנו ישיבה במליאה, שבה הוצג האופן שבו נבנה את תוכניות העבודה, ומה הרציונאל שלהם, 

 ה הזאת נתן את הדגשים שלו. ומי שהיה נוכח בפגיש

הנהגות   פורום  לנו  יש  היישובים,  הנהגות  ועם  היישובים,  הנהגות  עם  פגישה  עשינו  מכן,  לאחר 

בעצם,   הכתיבה.  לתוכן  גם  אלא  הכתיבה,  לאופן  לא  נוספים  דגשים  קיבלנו  גם  שבהם  יישובים, 

את   הצגנו  היישובים  לעצמה,    11להנהגות  שמה  שהמליאה  שנתיים  הרב  את  היעדים  גזרנו  מהם 

ה בכל  אפשר  אי  כי  נתמקד השנה,  בהם  דגשים,    11-היעדים  עוד  קיבלנו  ובאמת  השנה,  כל  על  לרוץ 

 ואיתם ירדנו לעבודה. 
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כל מנהל אגף ישב עם ראש המועצה ואיתי, לדגשים של ראש המועצה, לאחר מכן כל מנהל אגף עשה  

אגף ישב עם היועצת הארגונית שלנו  עם מנהלי מחלקותיו השונות עבודה פנימית, אחרי זה כל מנהל  

 לדייק את התוכניות. 

חשוב לי מאוד לציין, דיברתי על זה כבר עם ההנהלה, מי ששומע את זה שוב, אני מתנצלת, זה באמת  

בצורה מדידה,  העניין של תוכניות העבודה השנה. ניסינו עד כמה שניתן לכתוב אותן בצורה מדידה.  

 זה לא...  ומחולקת רבעונית למדידה, כדי ש

 

 היועצת הארגונית גם נפגשה איתם,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע,   גב' דקלה קצוני: 

 

 סליחה, אני לא אפריע יותר.    מר גדי ירקוני: 

 

זה באמת היה מתוך מחשבה שהרבה פעמים בתוכניות עבודה, אפשר    גב' דקלה קצוני: 

אוקיי, איפה אנחנו   –צה בעצם לדעת  רולהתיפייף ולכתוב דברים שהנייר סופג את הכול, אבל אתה  

ביחס ליעדים שסימנו לעצמנו. ולכן, אחרי שעשינו את הסדנה של שני, לא אחרי, בזמן הסדנה שעשינו  

  –. כי באנו ואמרנו  2022למנהלי האגפים בנוגע לתוכניות העבודה, למעשה עשינו סיכום שנה של שנת  

עצם, כשעלו סייגים בנוגע לביצועם של דברים . וב2022כל אחד כתב דברים, עכשיו בואו נסכם את  

, אז מראש, למה כתבת אותם? זה איזשהו, אני משתפת אתכם רגע בתהליך שעשינו, כי 2022-בנוגע ל

יש נטייה לתוכניות עבודה תמיד להיות משהו מנוסח מאוד יפה שהדף סופג, והמטרה ששמנו לעצמנו  

 ,  השנה, זה שזה לא יהיה ככה. ולכן, גם המעקב

 

 ובכל זאת.    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, ובכל זאת, נכון.    גב' דקלה קצוני: 
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ובכל זאת היו גם כל כך הרבה מילים מכובסות, וכל כך הרבה דברים    גב' מזל ערוסי:

אני   כי  זה,  אני אומרת את  ולא...  פעם,  ועוד  פעם  ועוד  פעם  ועוד  על עצמם,  וחזרו  על עצמם  שחזרו 

לקר ימים  כמה  ישבתי  ואני  ממש  חושבת.  שאני  מה  בדיוק  במרקר  ולסיים  הזאת,  התוכנית  את  וא 

  –ביעדים צריך, יש כמה שהגדירו יעדים    –חושבת שנכתבו שם מילים בומבסטיות, ולא במטרת העל  

 קצר ומדיד. ויש כמה, אני מצטערת, אני לא יודעת איך למדוד אותם.  

 

שאת אומרת הם חשובים, אבל רגע, נקשיב לך, אני חושב שהדברים     מר גדי ירקוני: 

 אני לא רוצה...  בואו ניתן לדקלה לגמור להציג, 

 

 לא, אבל היא אומרת שזה...    גב' מזל ערוסי:

 

  16:00-במקום ב  18:00-ובסוף כל אחד, תאמינו לי, על אף שהתחלנו ב   מר גדי ירקוני: 

 ננסה למצוא שכל אחד יגיד את מה שהוא חושב.  

 

 אותן שעתיים עברו מהר. המנכ"ל שלך,   ...   גב' מזל ערוסי:

 

 באחת עשרה.    מר ניר ים:

 

 אתה תהיה פה לבד.     גב' מזל ערוסי:

 

 אמרו לי שאסור. הלאה.     מר גדי ירקוני: 

 

טוב, אז באמת אחרי המפגשים של כל מנהל אגף עם יועצת ארגונית,    גב' דקלה קצוני: 

מתוך המטרה לעשות יעדים מדידים. אני    2022את    עשינו את הסדנה של היומיים, בהם כבר סיכמנו

 מקבלת את הביקורת של מזל על חלק מהדברים, ובשביל זה אנחנו פה, בשביל לדייק ולדבר.

של   עניין  היה  באמת  למטרה,  לעצמי  שמתי  ושאני  סדנה  ביומיים  שעלה  חשוב,  מאוד  נוסף,  דבר 
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נטייה שיהיו הרבה בוסים, ושתהיה מעט   יששיתופי פעולה בין אגפים. כי פרויקטים שחוצים אגפים,  

אחריות, והדברים מתחילים להתמסמס וליפול לצערנו. לא פרופר במועצה, אבל זה דבר שהוא קשה  

 בכל ארגון רב משתתפים. 

אז באמת היה לנו נושא של לשקף, מנהל אגף אחד לשני, תחומים שיש בהם חפיפה, ובתחומים שיש  

לכל מהלך, כדי שזה לא יהיה רק במקום שזה אצלך ואצלי ביחד,  בהם חפיפה ניסינו להגדיר מוביל  

ונתמודד, אלא לייצר מוביל לכל מהלך, שמוביל המהלך, גם האחריות והסמכות היא שלו, כשכמובן 

 יש לו שותפים, כי אנחנו לא רצים לבד, אנחנו לא פועלים בוואקום.

פעם עוד  דייק  אגף  מנהל  כל  האלה,  היומיים  את  שסיימנו  את    אחרי  ריכזנו  העבודה,  תוכניות  את 

, בישיבת מליאה. חשוב לי להגיד 10תוכניות העבודה, הצגנו אותן בפני ההנהלה, היום אנחנו בסעיף  

ייקח  ממנהלי האגפים  כדי שכל אחד  דיון,  בעצם  זה  מועלות לאישור.  לא  היום,  שתוכניות העבודה 

תקבלו את מקצה השיפורים, ואז גם  בחזרה אליו את מה שעולה פה, ובמליאה עוד שבועיים, אתם  

 אנחנו נצביע...  

 

 אז זה כבר יהיה צמוד לתקציב?    גב' דנה אדמון: 

 

של    גב' דקלה קצוני:  שהנושא  המקדימה,  בישיבה  וגם  בהנהלה  גם  זה  על  דיברנו 

תקציב   את  שתאשרו  אחרי  יקרה  לתקציב  המון 2022ההצמדה  תקציב.  של  בהתאמה  יעשה  כשזה   ,

 הם בתב"רים, ומאוד מאוד מורכב להצמיד תקציב לתוכניות עבודה, המון מהיעדים 

 

 לא בהכרח...   גב' דנה אדמון: 

 

 אני אסביר,    מר ניר ים:

 

 רגע,   גב' דקלה קצוני: 

 

אנחנו    מר ניר ים: שבועיים,  בעוד  במליאה  לך.  תיתן  שבועיים  בעוד  המליאה  זה 
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 . 2022את הצעת התקציב לשנת  אמורים לאשר את תוכניות העבודה, ובמקביל לראות

 

 קריאה ראשונה שלו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 קריאה ראשונה.     מר ניר ים:

 

שלך     גב' דנה אדמון:  התשובה  את  הבנתי  לא  כנראה  בהנהלה,  גם  אמרתי  שאני  מה 

מנהל   כל  הרי  ש...  בשביל  התקציב  את  ללמוד  צריכה  אני  אומרת,  זאת  הכרחי?  התקציב  בהנהלה. 

כיר את התקציב שלו היטב, על זה הוא יכול לבנות את תוכניות העבודה, שהן דרגה אחת מחלקה מ

 מעל, בוא נגיד, ברמת הגשמיות.

אני   ברוח,  ולהתעסק  העבודה  תוכניות  את  לאשר  אוכל  שאני  ובשביל  התקציב,  את  מכירה  לא  אני 

שלפחות הוא  הנכון  שהסדר  חושבת  אני  אומרת,  זאת  מסודר.  שהלחם  להבין  נוכל    צריכה  אנחנו 

 לקרוא וללמוד את התקציב, לפני שאנחנו מאשרים את התוכניות האלה. 

 

 זה בדיוק הרעיון.     מר ניר ים:

 

 לא, היא אמרה שבאותה מליאה אנחנו מאשרים תוכניות,    גב' דנה אדמון: 

 

 היא אמרה,    מר ניר ים:

 

המשפט     גב' דנה אדמון:  את  אסיים  תוכניות  –אני  מאשרים  וקריאה   אנחנו  עבודה, 

 ראשונה של תקציב.  

 

 היא אמרה דבר כזה, רגע,     מר ניר ים:

 

לפני המליאה הזאת,    גב' דקלה קצוני:  יודעת שאת התקציב אתם מקבלים  אני  כי  כן, 
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 ולא... 

 

אמורים    מר ניר ים: אנחנו  שבה  שבועיים,  עוד  של  המליאה  לפני  דקה.  דקלה, 

 לאשר את תוכניות העבודה, 

 

 אוקיי,    ה אדמון: גב' דנ

 

 תישלח אליכם הצעת התקציב, הרבה זמן מראש.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

אחרי     מר ניר ים: כבר  זה  למליאה,  כשנגיע  אומרת,  זאת  מליאה.  אותה  לפני 

 שקראתם את הצעת התקציב, 

 

 בדיוק.   גב' דקלה קצוני: 

 

תוכניות   מר ניר ים: את  שדייקנו  את   אחרי  לאשר  אמורים  אנחנו  העבודה, 

לתקציב,   ראשונה  קריאה  ולעשות  העבודה,  שכמובן  אבל  תוכניות  עשרה  אחרי  בבית,  אותו  למדתם 

 ימים לפני המליאה.  

 

 לפחות.    גב' דנה אדמון: 

 

 בסדר? יישרנו קו, דנה?    גב' דקלה קצוני: 

 

 כן, מעולה, תודה.     גב' דנה אדמון: 
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, זה באמת מה שהקדמתי ואמרתי, אנחנו עושים מעקב 12-ו  11ף  וסעי  גב' דקלה קצוני: 

רבעוני של ביצוע משימות. כל משימה מדידה, יש לה יעד של ביצוע ברבעון מסוים, ולכן המעקב יהיה  

מקווה  אני  העניין,  לטובת  טכנולוגית  מערכת  באיזושהי  גם  להשתמש  מנסים  אנחנו  שיציף,  מעקב 

רבעון, של  בסופו  שבעצם  על   שנצליח,  מעקב  נעשה  רבעון.  לאותו  רלוונטיות  שהיו  המשימות  יצופו 

מול  אגף  יעשה ברמת מנהל  וחיתוך חצי שנתי  ולמה,  לזוז  לא  או  לזוז  צריך  ומה  התקדמות שלהם, 

 ראש המועצה, עם כל היעדים החצי שנתיים שלו. 

שהו אובר  שנתחיל באיז  וזהו, אני רק אשמח לדעת אם באמת החומרים נקראו, אם יש, אתם רוצים

 ווייו, או שאתם רוצים לקפוץ ישר לתוך ה...?  

 

 את יכולה להסביר, לפני שנה ושנתיים הצבנו יעדים של המליאה.     מר אמיר פלג:

 

 יעדים,   11-כן, זה מה שאמרתי בהתחלה. ה  גב' דקלה קצוני: 

 

 איך זה מתחבר ליעדים האלה?     מר אמיר פלג:

 

הרי  יעדים    11-ה  גב' דקלה קצוני:  לאורם...  למעשה  כמליאה,  שהצבתם  שנתיים  הרב 

היעדים שקבעתם היו לפי תחומים. עכשיו, יש המון תחומים, הם לא לפי אגפי המועצה, הם תחומים  

הרבה יותר כלליים. אז למעשה, גזרנו מהם יעדים יותר מדידים, לארבעה או חמישה, שאותם הצגנו  

 יטל, הם נגזרו לאורם של זה. לכם פה בישיבה של המליאה שהייתה יחד עם מ

תמיד היו לעיני רוחנו, שבעצם לשם זו מטרת    11-וגם כשעשינו עבודה, ובסדנה עם מנהלי האגפים, ה

אני אממש    –העל   עוד עשרים שנה  אני אשמח שאם  יודע,  זה באמת, יש שם מטרות שאתה  כי  על, 

 אחת מהן במלואה, לכל אורך המשפט. 

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

 אבל זאת הייתה השאיפה.   ' דקלה קצוני: גב
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, יהיה? מבחינת תוכניות עבודה? זאת אומרת, היו  21סיכום של שנת     גב' דנה אדמון: 

  תוכניות עבודה לשנה הזאת? באיזשהו אופן אנחנו נסכם אותן? נראה אחוזי הצלחה?

 

מעקב ביצוע.    ברמת מליאה, אני לא יודעת, זה לפתחכם. אנחנו עושים  גב' דקלה קצוני: 

אנחנו סיימנו מעקב ביצוע חציוני, סליחה, לא חציוני, רבעון שלישי שנגמר בספטמבר. עכשיו אנחנו  

 אוספים את המידע שלו. 

ם  פברואר, כי זה סוף דצמבר, אבל אם רוצי  –סיכום שנה שלמה, אני מאמינה שייקח לי לתוך ינואר  

  להעלות את זה במליאה, אני אשמח...

 

 פברואר.  –ואר ינ    דובר:

 

 כן, בשמחה.   גב' דקלה קצוני: 

 

יש  : רוויטל דג'אווי בן יעקב הצלחה?  מדדי  להם  שאין  וצעדים  ליעדים  מתייחסים  איך 

 רובריקות ריקות.  

 

שאלה   גב' דקלה קצוני:  לכם  יש  ואם  זה,  את  למדוד  הצלחנו  שלא  כנראה,  או,  זה 

נה על זה, בסדר? אז אני ברשותכם, לא אפתח  נקודתית על משהו ספציפי, אני אשמח שמנהל האגף יע

מ קצת  הוא  כי  האחוד,  הקובץ  לנו  את  אפתח  אני  פעם  וכל  שאלות,  עם  נתחיל  אנחנו  עיניים.  טרטר 

 שתראו על הצג את האגף הרלוונטי שאנחנו מדברים עליו, בסדר? אז מי רוצה להתחיל? 

 

 נתחיל עם הביטחון, לא?     גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר להתחיל לפי סדר עם הביטחון, ואז נעלה שאלות.     מר אמיר פלג:
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בצורה    מר ניר ים: ככה  נעבור  הערות,  יש  אם  ואז  הסדר...  לפי  להם  תראי 

 מסודרת. אבל... נועם, בבקשה. 

 

נתחיל     מר נועם גל: נושאים?  לפי  שאמרת,  מה  לאור  מתחילים,  אנחנו  האם 

  בביטחון, ואחרי זה נעבור? 

 

 כן, זה מה שזה.    : גב' דקלה קצוני

 

בסעיף ביטחון, אין שום התייחסות, לא במטרות ולא ביעדים, וכמובן    מר נועם גל:

 .  7-לא בצעדי הפעולה לכל היישובים מעבר ל

 

  אוקיי.   מר ניר ים:

 

 ניר?    מר דני ברזילי: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 שאלה,    מר דני ברזילי: 

 

ל  גב' דקלה קצוני:  רוצה  רק  יועברו  אני  השאלות  אז  בארץ,  נמצא  לא  שאילן  התנצל 

 אליו ואתם תקבלו אליהן התייחסות, כמובן בביטחון אין לי כרגע...  

 

רשום     מר דני ברזילי:  השורות  שזה    –באחת  יודע  אני  הפרוטקשן.  בתופעת  טיפול 

ים, מאוד חמור בכמה מקומות, אבל לא ידעתי שבאשכול, באיזה רמה זה? הייתי שמח לשמוע פרט

 פעם ראשונה שאני שומע שזו בעיה ברמה שדורשת... 
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 עופר, תרצה להרחיב?    גב' דקלה קצוני: 

 

 אני חושב שהיה יותר נכון להגדיר את זה פשיעה חקלאית.   מר איתן אהרון: 

 

 לא, לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא.   גב' דקלה קצוני: 

 

 ויק וקצר. הסבר מלא, מד  –תנו לגדי    מר ניר ים:

 

יש לנו תופעה של הפרוטקשן. היא עדיין בחיתולים, אבל היא קיימת.    מר גדי ירקוני: 

כ  שם  להשקיע  הולכים  אנחנו  בתקציב,  גם  תראו  אם  שנים.  כמה  כבר  עם    200-קיימת  יחד   ₪ אלף 

הזאת,   התופעה  את  יש  אבל  לצמוח.  לזה  לתת  ולא  בהתחלה,  הזאת  התופעה  את  למגר  המשטרה, 

וגם המשטרה,  ואנחנו   וגם החברה הכלכלית  ועוד כמה אגפים,  כולם, ביטחון,  בעבודה משותפת של 

רק  ידינו  לא לשים את  על מנת  זה סכום כספי,  על  גם לשים  צריכים  ביחד, שנהיה  לפעול  מתכננים 

 בביטחונה של המשטרה, אלא גם לשים אנשים שלנו בשלב של ההוצאה שלהם, והתוקפנות. 

 

 באיזה היקף מדובר כרגע?     גב' דנה אדמון: 

 

 זהו, זה מה ששאלתי.     מר דני ברזילי: 

 

 היקף קטן מאוד, אבל היקף קטן יכול לצמוח מהר מאוד להיקף גדול.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה באזור התעשייה אבשלום?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם.    מר גדי ירקוני: 
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 יש עוד מקומות?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זרועות,  בינתיים יש עוד    ני: מר גדי ירקו

 

 בסביבה.    מר ניר ים:

 

 בסביבה. חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא...     מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי, כשהם רשמו פה בצמצום תופעת הפרוטקשן ביישום התוכנית,     מר ניר ים:

 שימור מצב קיים, מה הכוונה? כי לא ברור לי.  

 

 יודע מה זה שימור מצב, זה להיפך, שימור מצב קיים שלא יהיה.  לא    מר גדי ירקוני: 

 

לא, זה דווקא במקרה אני יודעת לענות, כי לי ולאילן היה דיון על זה.    גב' דקלה קצוני: 

אילן יענה במלואו, אבל העניין היה, אם תראה, יש שם שני סעיפים, יש שם תוכנית מאושרת ושימור  

 מצב קיים. 

מו עבודה  יש  התרחבות  כרגע  לניסיון  עדים  היינו  אנחנו  כי  תתרחב התופעה,  לא  שהיא  המשטרה,  ל 

שלה. אז כאילו, המטרה ברבעון הראשון היא ממש אד הוק רגע לעצור את ההתרחבות של זה, וטיפול  

 במה שקורה. זה הלשון של שיפור מצב קיים.  

 

 זה מיגור.    גב' מזל ערוסי:

 

 .  שימור, לא שיפור   גב' דנה אדמון: 

 

 מיגור,    גב' מזל ערוסי:
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הוא צודק, זה מנוסח אולי קצת בעייתי, צריך אולי לחשוב על הניסוח    גב' דקלה קצוני: 

של זה, אבל זה באמת מקום של לעצור את ההתרחבות של זה. בעצם, לא לתת לזה כי זה... אני לא 

 יודעת מה, אני לא מספיק בקיאה, אבל כאילו מדובר, 

 

יתרחב,     : מר גדי ירקוני לא  שזה  רוצים  כל  קודם  אנחנו  וגם.  גם  אגיד,  אני  וגם,  גם 

 זה יגדל. אז אי אפשר להשאיר את זה קטן, צריך בסוף לגמור עם זה.   –ודבר שני, אם זה יישאר קטן 

 

 אני רוצה גם...     גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, אני,     מר אמיר פלג:

 

 כן?   גב' דקלה קצוני: 

 

באמצע      מר אמיר פלג: גם  הקודם,  בתקציב  גם  שעלה  בנושא  עוסקת  שלי  השאלה 

שיטור קהילתי, וזה היה בזמנו, לפחות, דרישה מאוד ברורה של מנהל    –השנה סביב תחנת משטרה  

סמכויות   יש  שלהם  הסביבה,  איכות  של  הפקחים  לצד  מועצתי  פקח  וזה  הביטחון,  מחלקת/אגף 

. אני זוכר שדובר, גם אילן ביקש את זה לא פעם ולא  בנושאים ספציפיים, שיהיה פה כמו פקח עירוני

פעמיים, מול המליאה. גם כשדיברו על הפיילוט של השיטור הקהילתי, אמרו שיכניסו פקח אחד או 

שניים, ואם זה יהיה מוצלח, אז יחשבו גם להתקדם לפיילוט. והופתעתי שזה לא מופיע פה בכלל, לא  

 כיעד, לא כמטרה ולא כ...  

 

אין לנו מקור תקציבי לזה, אנחנו שמנו דברים אחרים בתקציב, אתם    קוני: מר גדי יר

 תראו את התקציב. השיטור הקהילתי, אני אגיד גם יותר מזה, הפיקוח והזה הם ביחד.

אלף, גם לפיקוח וגם לפרוטקשן, זה הולך חלק ביחד. אבל זה    200אלף, אנחנו שמנו סכום של    200-ה

 ו הולכים לעשות.  לא יהיה פה... זה מה שאנחנ
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 פיקוח של מי?    גב' דנה אדמון: 

 

 אז יהיה פקח עירוני, או לא יהיה?     מר אמיר פלג:

 

יעשה     מר גדי ירקוני:  שהוא  אמרתי  אני  מלאה,  במשרה  יהיה  שהוא  אמרתי  לא  אני 

 שני דברים, אני לא יודע עד כמה הוא יהיה במשרה מלאה. 

 

 לא הבנתי.   גב' דנה אדמון: 

 

 חושבת שהייתה דרישה, ואמירה די ברורה שזה הולך לקרות, אני     אמיר פלג:מר 

 

 כן, אבל חבר'ה, יש לנו בעיות תקציביות גם.     מר גדי ירקוני: 

 

הגענו    מר ניר ים: אנחנו  איתו.  מתעסקים  שאנחנו  דבר  זה  עירוני  פקח  תראו, 

התפ אפיון  של  הצעד  את  עושים  הולכים,  אנחנו  שבו  לשלב  לפני  עכשיו  התיק,  כל  בניית  הזה,  קיד 

שאנחנו מכניסים אותו. הגענו למסקנה שאי אפשר לגייס מישהו בלי להכין את הדברים מראש. זה 

 מה שאנחנו עושים עכשיו, אוקיי?

במקביל, עכשיו נכון, זה לא מופיע בתוכניות העבודה, אבל אם אתם זוכרים, גם יש לנו פרוצדורה,  

 ושכר לשנה הקרובה. שאנחנו מאשרים טבלאות תקן 

כי זה הכול    –בתקן ושכר   עירוני, עם כל המשמעות שנגזרת מזה,  כן הכנסנו משרה חדשה של פקח 

ממומן על ידי המועצה, אין שום השתתפות חיצונית בעניין הזה. אז זה יגיע, אבל זה יגיע מהכיוון של  

 מצד אחד.  –תקן ושכר 

 ת התיק, וזה לא פשוט לבנות את התיק. זה גם יגיע לאישור של השקעה בבניי –מצד שני 

 

 אם הבנתי נכון,     גב' דנה אדמון: 
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 מה התפקיד שלו?      מר אמיר פלג:

 

 התפקיד שלו, הוא לפקח, למעשה, כמעט בכל נושא.     מר ניר ים:

 

בעיקר בנושא רישוי עסקים, ודברים שהם לא תחומים שהם סביבה,    מר דודי אלון:

ש... אם מישהו עכשיו הקים משהו לא חוקי באיזשהו מקום, אתה צריך לבוא  דברים  תברואה או זה.  

 ולהזיז אותו, או לדבר איתו, אין לך היום את האוטוריטה הזאת. 

 

 יש לך, אם אין לך רישיון עסק, אתה לא יכול להקים עסק.  –א'   מר שמואל ספקטור: 

 

 שמיל, קל להגיד את זה, לא...     מר אמיר פלג:

 

ממה     ים:מר ניר  רחבה  יותר  הרבה  סמכות  עם  דמות  היא  הזאת  הדמות  בגדול, 

שיש לנו כאן היום. היום הפקחים היחידים שיש לנו, זה פקחי איכות הסביבה, עם יכולת מאוד מאוד  

מוגבלת לאכוף או להטיל קנסות על שריפה פה, השלכת פסולת שם. הדבר הזה הוא הרבה יותר חזק,  

שוטר, הוא יכול לתת קנסות על חניה בחניית נכים, כמו גם על להטיל    הוא למעשה כמעט ברמה של

 קנס הרבה יותר כבד על הפרה של תקנות איכות הסביבה, וגם ללכת לכיוון של הביטחון. 

אומר   אני  יכול    –אבל  הוא  שעליהם  העזר  חוקי  של  והתקנה  כיווץ  התיק,  בניית  התפקיד,  אפיון 

 יב להיות לפני שמגייסים את האדם.  להישען, כל הדבר הזה, זה מהלך שחי

 

אם הבנתי נכון את התשובה, ניר, יהיה פקח ובעבודה, הוא יכנס בשנת    גב' דנה אדמון: 

 התקציב הזאת?  

 

 כן, מתוכנן. אם הוא יהיה,    מר ניר ים:
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 ... זה הולך להיות רשום בתוכנית הזאת,     גב' דנה אדמון: 

 

המ   מר ניר ים: שאם  אומר  אני  רוב לא,  הנוספת,  המשרה  את  תאשר  ליאה 

 הסיכויים שזה יקרה עוד השנה. 

 

 אבל הוא יאלץ לתת תשובות גם לפרוטקשן, וגם לזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 זו אותה משרה.     מר גדי ירקוני: 

 

ף  רגע, יש לי עוד שאלה לפני שעוברים. יש לי עוד שאלה פשוט על אג    מר אמיר פלג:

, הציגו את המוקד לצד העבודה 2019  -יש את הנושא של המוקד, שכשהציגו לנו אותו ב  –הביטחון  

השוטפת שלו, שאגב, אני חייב, אני לא חייב, אני רוצה לשבח אותה, וזו עבודה נהדרת, סיפרו גם על  

 המוקד כמקור הכנסה, דיברו על המוקד... יש מצגת שלמה עם המון פרטים מאוד מעניינים.  

שאחרי   חושב  אני  אבל  התקציב,  של  המקום  זה  אם  יודע  לא  ואני  הזה,  הנושא  נבלע  קצת  זה  ופה 

פועל   עוד מעט, שהמוקד  פה את מנהלת המוקד, את מנהל האגף,    –שנתיים,  אנחנו צריכים לשמוע 

להבין מה קרה בשנה וחצי האחרונות, האם הוא אכן הולך להביא מקור הכנסה למועצה, או מקור 

אלף ₪ כל שנה? היו שם עוד הרבה תתי סעיפים כשזה הוצג לנו, וחשוב לדעת    300-400ה של  של הוצא

 מה יושם, ומה לא יושם, תודה.  

 

בשביל    מר ניר ים: פה  נמצא  לא  שאילן  שוב  מתנצלים  באמת,  אנחנו,  כל  קודם 

 לתת את התשובות. 

יים, ואת מה שהוא כרגע מתוכנן המוקד, בגדול, עובד כבר שנתיים. עובד שנת  –אני יכול להגיד ככה  

ווידוא  תושבים,  של  פניות  של  בנושא  וגם  שוטף  וביטחון  חירום,  בנושא  טיפול  גם  שזה  לעשות, 

המוקד הזה עובד, גם לטעמנו, בצורה    –שבאמת כל פניה מטופלת ותשובה מוחזרת, והבעיה נפתרת  
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 ממש ממש ממש טובה .  

 

 הצלחה ענקית.      מר אמיר פלג:

 

כי  נכון.     ם:מר ניר י הכנסות,  הגדלת  של  בכיוון  הרחבה  הזמן  כל  שוקלים  אנחנו 

אותנו  יגרור  שזה  מה  כי  לזה,  היתכנות  רואים  לא  אנחנו  לזה.  התכנות  רואים  לא  עוד  אנחנו  כרגע 

 . הוצאות בשלב הראשון, בסדרי הגודל שאנחנו מזהים במועצה, זה רק הגדלה של

על  זאת   אחריות  לקחת  יחייב  זה  השוטף  אומרת,  הביטחון  על  האחריות  את  שניקח  עסקים  אותם 

 שלהם, עם אנשים שיסתובבו בחוץ, עם רכבים, עם שומרים בלילה.  

הם, בשלב הזה, עוד לא נראה לנו היתכנות. מה שאנחנו כן עושים, בצורה קטנה, אבל בהתמדה, זה  

מצלמו של  מערכות  יכניסו  שישובים  בזה  תומכים  לפחות  להכניס,  מנסים  היישובים,  אנחנו  לתוך  ת 

באותה   קורה  מה  לצפות  נתחיל  כן  אבל  אחריות,  זה  על  ניקח  בהכרח  לא  במוקד.  אצלנו  שיקלטו 

יישובים שמעוניינים לעשות את זה. זה תהליך. זה תהליך, כרגע אנחנו לא יכולים להבטיח שזה יהיה,  

 נקרא לזה, מרכז רווח, אוקיי? 

 

להתייחס   : רוויטל דג'אווי בן יעקב שרציתי  תשתיות  בניית  איזושהי  לסעיף  יש  לנ"ט. האם   ...

 התייחסות לבית הספר, לקריית החינוך? למיגון שדובר עליו בתחילת השנה?  

 

כן. צה"ל אמור לקדם את זה, הוא קצת מתעכב עם זה, זה ללא עלות     מר גדי ירקוני: 

 שלנו. 

 

יהיה על חשבון צה"ל, לא קשור   : רוויטל דג'אווי בן יעקב זה  על לאגף הביטחון. אבל  אבל  זה 

 הפרק. 

 

הם    מר גדי ירקוני:  פתאום  לחוצים,  מאוד  היו  הם  בהתחלה  יהיה,  מה  יודע  לא  אני 

 נרדמו, אנחנו בודקים.  
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אוקיי?    מר ניר ים: במועצה,  יישובים  במספר  זה  את  עושים  להיום  נכון  אנחנו 

 מקימים, 

 

 פה זה אמור להיות משהו אחר.    מר גדי ירקוני: 

 

כן, באמת בעזרת הצבא, וקק"ל, שיתוף פעולה בעיקר ייעור, ופה ושם     מר ניר ים:

 סוללות גם.  זה דבר שמטופל... 

 

 השאלה הייתה רק על בית הספר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 השאלה הייתה רק על בית הספר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 שובה על בית הספר. קיבלה ת   מר גדי ירקוני: 

 

שחשוב    גב' יהודית מימון:  חושבת  אני  כן  אבל  ביטחון,  של  נושא  על  פה  שמדברים  נכון 

עולם   של  הנושא  כל  לדוגמא,  הצבא.  עם  הפעולה  שיתוף  של  בהיבט  גם  הביטחון  את  כאן  להכניס 

אני לא    הרבש"צים, לפחות אצלנו הוא קצת חסר ביישוב. אני לא יודעת מה קורה ביישובים אחרים,

יודעת איך אתם חשים בנוגע לתפקוד של הרבש"צים, אבל אני חושבת שזה עוד סעיף שצריך, אולי,  

 להעלות אותו, כי זה גם כן נושא של ביטחון. פשוט זה סעיף, אולי, נפרד מהביטחון... 

 

   לא הבנתי, מה, הרבש"צים לא מתפקדים?   מר גדי ירקוני: 

 

אל   מר ניר ים: היא  השאלה  בלא,  לעשות  צריך  לדעתך  מה  יהודית,  , 2022-ייך, 
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 , אוקיי? 2021-שלא נעשה ב

 

 לבקר. לבקר, לבדוק, לשמוע,    גב' מזל ערוסי:

 

 אני יכולה לייצג רק את היישוב שלי כרגע,    גב' יהודית מימון: 

 

   לא, אבל באופן כללי.    גב' מזל ערוסי:

 

בייש  גב' יהודית מימון:  יודעת מה קורה  יותר אני לא  יש תחושה,  לי  ובים אחרים, אבל 

 ממבוססת, שלא מפקחים מספיק על עבודת הרבש"צים ביישובים.  

 

 זה התפקיד של אילן.      דוברת:

 

 כן, אבל זה אילן בשיתוף...   גב' יהודית מימון: 

 

 זו אחריות של כל יישוב.      דובר:

 

 כן, אבל בסוף מי שמנחה מקצועית...   גב' יהודית מימון: 

 

 מה פתאום, הוא עובד יישוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 זו לא תשובה למה שאת מעלה,   גב' דקלה קצוני: 

 

 אוקיי,   גב' יהודית מימון: 

 

 אבל כן חשוב לדעת,    גב' דקלה קצוני: 
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 דקלה, לא שומעים אותך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

זה בכובע אחר, יחד  כן חשוב לדעת שכשיש, אני פשוט הרגע נתקלתי ב  גב' דקלה קצוני: 

נרשם   זה  וזה,  הליווי  עליו,  מדברת  שאת  הרחב  הדבר  מתייחסת...  לא  נקודתית,  זה  אז  אילן,  עם 

בפרוטוקול וזה יעבור לאילן, ואנחנו נקבל תשובה. אבל חשוב שתדעי, ברמה של היישוב, שבעיה עם  

ות אותו לשימוע, תפקוד של הרבש"צ, היישוב הוא האוטוריטה הבלעדית של לסיים העסקתו, להעל

להזמין אותו לבירור. אילן, כמובן, נוכח בכל הדברים האלה, אבל תדעו שהכוח הוא באמת בידיים 

 שלכם. 

 

 יודעת, מכירה,    גב' יהודית מימון: 

 

 מעולה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 אבל מקצועית?   גב' יהודית מימון: 

 

 מקצועית, ליווי מקצועי.    גב' דקלה קצוני: 

 

 אני חושב שזה...    ת מימון: גב' יהודי

 

 בסדר גמור, יועבר ב...    גב' דקלה קצוני: 

 

 באישורים האחרונים, בתב"רים, אישרנו את הנושא של שערים.    גב' מזל ערוסי:

 

 נכון.   גב' דקלה קצוני: 
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עכשיו, כשאנחנו מדברים על מוגנות של היישובים, צריך להוסיף את     גב' מזל ערוסי:

ל רק  ולא  שלי, זה,  והכוונה  בוצע.  אכן  שזה  לעקוב  גם  צריך  תקציב,  כשמאשרים  כי  תקציב.  אשר 

שאמנם אושר סכום מסוים, נאמר, לעין הבשור, אני רק אומרת, לתיקון השער וכל מה שקשור, את  

 יודעת את זה יפה, בדיוק כמוני, 

 

 אלף ₪ שאישרתם במליאה האחרונה.   55-כן, ה  גב' דקלה קצוני: 

 

מדדי     סי:גב' מזל ערו על  מדברים  אנחנו  אם  בקרה,  צריך  כן  נעשה,  זה  האמנם  אז 

 הצלחה והבקרה, אז המחלקה צריכה לעשות את זה. 

 

 אז אני מציעה, בגלל ששוחחנו על זה,   גב' דקלה קצוני: 

 

 צריך להוסיף את זה, זה בסדר.    גב' מזל ערוסי:

 

העבו  גב' דקלה קצוני:  זה שתוכניות  על  רוצה  בגלל ששוחחנו  אני  הן מעבר לשוטף,  דה 

אולי להציע שמה שאת מדברת עליו, זה דווקא איזשהו מנגנון בקרה של לייצר דווקא מנגנון בקרה 

 של ביצוע. לאו דווקא ספציפית לשערים, אם אני מבינה אותך נכון? או שאת מדברת ספציפית,  

 

אז נייצר מנגנון בקרה  לא, אני לא חושבת שצריך לייצר מנגנון בקרה.     גב' מזל ערוסי:

 לרבש"צים, ול...  

 

 לא, לא, על החלטות מליאה בנוגע למרכיבי ביטחון.   גב' דקלה קצוני: 

 

ולתפקודים שונים. יש מנהל מחלקה, או מנהל אגף, ומתפקידו לבקר     גב' מזל ערוסי:

ו תקציב  ולבדוק האמנם היעדים שהוא הציב לעצמו, והם יעדים מאוד ישימים, אם הם נעשו. אישרנ

  שלושה. תוקנו? לא תוקנו? אושר תקציב, למה זה  –חודשיים    –לשערים? האם תוקנו השערים? חודש  
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  עומד?

 

לתוכניות   גב' דקלה קצוני:  ביחס  אותו  מבינה  לא  אני  אומרת,  שאת  מה  מבינה  אני 

 העבודה, אני חייבת להגיד. 

 

 לא, להוסיף את זה פשוט.     גב' מזל ערוסי:

 

 אוקיי.   ני: גב' דקלה קצו

 

 זה חלק מתוכנית העבודה, כשמדברים על מוגנות של ישובים,    גב' מזל ערוסי:

 

שערים   גב' דקלה קצוני:  העבודה  לתוכניות  להכניס  שהיכולת  אמרתי,  זה  בגלל 

ספציפיים של יישובים, זה משהו שהוא לא בנמצא, וגם לא תהיה דרך לאכוף אותו, כי אתם יכולים  

 תקול. ר עוד שער, ושער אחר יכול להיות במליאה הבאה לאש

לכן הצעתי, כשאת מדברת על זה, שבעצם כשיש החלטות בנוגע למרכיבי ביטחון שקשורים בתקציבי 

את  אם  גדולה,  יותר  לפריזמה  זה  את  הרמתי  פשוט  אחריהם.  מעקב  שיהיה  שמאושרים,  מועצה, 

 כניות עבודה. מסכימה, כי באמת להתעסק בזה, זה לא משהו שיכול להיכנס לתו

 

 בסדר גמור. העיקר שיבדקו שזה אכן בוצע, וזה מאוד חשוב.    גב' מזל ערוסי:

 

יכנס   גב' דקלה קצוני:  יודעת באמת איך הוא  גמור, זה מסר שיעבור לאילן, לא  בסדר 

 לתוכניות העבודה, אבל יעבור לאילן המסר הזה. עוד מישהו, בנוגע לביטחון?  

 

 ביטחון...  לגבי    גב' דנה אדמון: 

 

 מיקרופון?   גב' דקלה קצוני: 
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 יש ארבעה סעיפים.    מר רותם בוקסבאום: 

 

   , רותם, למה ככה?17יש   גב' דקלה קצוני: 

 

רשום     גב' דנה אדמון:  הראשון  התעשייה    –ביעד  באזור  מתמיד  נקודת  הקמת 

 זה הקמת תחנת משטרה בדרום המועצה. מה ההבדל?   –אבשלום, ואחרון 

 

 ההבדל שזו תחנת משטרה,    ירקוני: מר גדי 

 

 משטרה כחולה? ירוקה?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

 כחולה,    מר דודי אלון:

 

 כחולה וירוקה, בדיוק.    גב' דקלה קצוני: 

 

 שמה זה בדרום המועצה?     גב' דנה אדמון: 

 

ה אמורה לקדם את זה המשטרה אמורה, באזור כרם שלום, המשטר   מר גדי ירקוני: 

 זה, 

 

 זה תוכניות של המשטרה? שזה לא קשור אלינו?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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 אז למה,    גב' דנה אדמון: 

 

בעידוד, אבל, של הרשות, שתהיה פה עוד אחיזה של תחנה מאוישת,    מר דודי אלון:

 עם ניידת, עם שוטרים.  

 

 יד, מדובר על מתמיד, לא קשור...  ונקודת מתמ   גב' דנה אדמון: 

 

השתתפות פעילה בקידום  –נכון. זה גם כתוב ביחס למשטרה הכחולה   גב' דקלה קצוני: 

תוכנית המשטרה להקמה. כי לנו יש אינטרס שהם באמת יקימו את זה, אנחנו הופכים להיות חלק 

 מהדחיפה של הדבר הזה.  

 

הרחב  מר תמיר בוקובזה:  המשטרות,  של  זה העניין  במועצה,  במצלמות  תשתיות  ת 

 מצלמות שמחוברות למוקד, והמוקד יכול לפקח עליהן? 

 

 כן, זו השאיפה,     מר גדי ירקוני: 

 

 מחוברות לכל...    מר תמיר בוקובזה: 

 

על    גב' דקלה קצוני:  מדבר  על    12אתה  על  11או  אלא  הצמתים,  על  לא  סליחה,   ?

 היישובים, בשאלתך. כי יש כאן שני סוגים.  

 

 הכול אמור להיות, לא, גם הפח"ע וגם לא משנה, אותו הדבר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 השאיפה שלנו שהמצלמות יהיו מחוברות למוקד.     מר גדי ירקוני: 
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 ואם הן לא מחוברות, הן מחוברות למוקד אחר? למשטרה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ר גם למשטרה. מחוב 232 -, מה שיהיה בצמתים ב232-ה  גב' דקלה קצוני: 

 

 ...?  גם, וגם למוקד  מר תמיר בוקובזה: 

 

של   גב' דקלה קצוני:  אישור  צריך  שהיה  בגלל  זמן,  יותר  קצת  לקח  זה  בגלל  וגם,  גם 

 נת"י ושל המשטרה ו...  

 

 לא בטוח שגם וגם, למשטרה בטוח.    מר דודי אלון:

 

 וי בסמכות... למשטרה בטוח, לא בטוח שדווקא למוקד, זה תל  גב' דקלה קצוני: 

 

 ... לעין הנץ? המצלמות יודעות לזהות מספרי רכבים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 לבצע מעקב מלא?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ולגבי הסעיף השני, זה באמת למוקד והם צריכים,    גב' דקלה קצוני: 

 

 אני חושב שגם המצלמות האלה,    מר גדי ירקוני: 
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זה.    גב' דקלה קצוני:  על  לענות  יודעת  לא  נשאל.  אנחנו  זה,  על  לענות  יודעת  לא  אני 

 אפשר לעבור לנושא הבא? או שמישהו עוד בביטחון? סליחה, נועם. 

 

 לא קיבלתי שום התייחסות למה שהעליתי.     מר נועם גל:

 

מרנו שאילן לא פה, ואתם תקבלו התייחסות. אתה רוצה את זה כי א  גב' דקלה קצוני: 

 ברמת גדי? גדי, אתה רוצה להתייחס? 

 

 אני חושב שזה ברמה של גדי.    מר נועם גל:

 

 נועם, אבל לא מתייחסים לאף יישובים, חוץ מ...     גב' דנה אדמון: 

 

 יש בתקציב, אנחנו מקבלים תקציבים ייעודיים,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא רואה פה...   ב' דנה אדמון: ג

 

 ... שלא מתייחסים ל... זו גם התייחסות.     מר נועם גל:

 

מקבלים,    מר גדי ירקוני:  שאנחנו  תקציבים  יש  אז  ביטחון,  לנושא  היא  הכוונה  אם 

שנה   לפני  קיבלנו  לשבע.  מעבר  ליישובים  ייעודיים  דברים    –תקציבים  מיני  וכל  לגדרות,  שנתיים 

וטיפלנ יש כאלה,  לשבע,  ממוקד  טיפול  שיש  כמובן  ממשיכים,  אנחנו  האלה.  התקציבים  בכל  בזה,  ו 

ל גם  זה, לפי מה שפיקוד העורף    +, שהוא כמובן7-טיפול ממוקד  יותר קטנות. אבל  בכמויות הרבה 

כל   דברים כאלה.  וכל מיני  ביטחון  גדרות, אמצעי  זה  ואנחנו מיישמים את מה שצרי,ך אם  מחליט, 

 רות שלו.  יישוב לפי ההגד
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גדי, גם הסבב האחרון וגם זה שלפניו, במבחן המציאות חטפו אותה,    מר נועם גל:

ב זה  ואם  באוהד,  זה  אם  אותה,  זו  אכלו  התשובה,  שונה.  לב  תשומת  לתת  צריך  שכן  חושב  ואני   ...

אנחנו   חירום,  בעת  כי  התייחסות.  להיות  צריכה  היא  שההתייחסות,  חושב  אני  מערכתית,  תשובה 

 ,... עד שני המדרגים. מעבר לשבע, 0-7-ים יופי, המועצה, לטפל מיודע

 

 לא, על מה אתה מדבר? על חירום או על שגרה?     מר גדי ירקוני: 

 

 גם וגם.    מר נועם גל:

 

גם בנושא הפינוי, אנחנו מנסים, כשאנחנו עושים   –אז אני אומר ככה     מר גדי ירקוני: 

היה לנו אפשרות תגובה לטיפול נקודתי ליישובים מעבר לשבע,  את תוכנית הפינוי שהיא בחירום, שת

שהיה   כמו  סופיות,  תשובות  לנו  אין  עוד  הממשלה,  עם  יחד  שלנו  בתוכניות  זה  על  עובדים  אנחנו 

 בשומר חומות או דברים כאלה.

בנושאים של מיגון, אנחנו לא יודעים להיות יותר ממה שיש, אבל כן, בנושא איפה שאמרת, אם זה 

א של חירום, ושל כל אפשרות שיש לנו, אז אנחנו דווקא במלונית ראינו שאנחנו כן מנסים לתת  בנוש

, אם קורה, כמו באוהד  7-פה תשובות, וגם בשעת חירום, ברור לנו שאירוע שקורה ביישוב שמעבר ל

ב.  או כזה, הוא אירוע אחר לגמרי, שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתייחסים נקודתית לאותו יישו

 להכין על זה תוכניות מגירה. אנחנו לא יודעים 

 

 נושאי ביטחון נוספים? תודה.    מר ניר ים:

 

 עברתי לדוברות.    גב' דקלה קצוני: 

 

 לא, כספים.     מר אמיר פלג:

 

 ב'.   -אני הלכתי א'  גב' דקלה קצוני: 
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 כספים תיכף כבי נכנסת.     גב' מזל ערוסי:

 

 וזרת, מזל?  כן? כבי ח  גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

שלפחות   : אדוארד קוברסקימר  רואה  לא  אני  פעם  ועוד  שלך,  התוכניות  בכל  הסתכלתי 

שנתיים   עוד  זה  אבשלום.  של  התעשייה  אזור  של  השנייה  ה...  את  שמנו  שלך,  העבודה    –בתוכנית 

זה לפחות זה, לחפש את    ראית שנכנסות פנימה לכניסה,   משאיות   שלוש, צריך שיהיה פקוק. אתה...

 ה... ויש לנו תב"ע.  

 

תקציב.   מר עופר מימון:  להגדיר  צריך  התב"ע  את  ליישם  כדי  אומרת,  זאת  מסכים. 

האישור   שם  מתקבל  היה  אם  הזה.  למהלך  מהמנהלת  אישור  קיבלתי  לא  שלנו,  האחרונה  במליאה 

 ב"ע. במנהלת, הייתי בא לפה ואומר, מבקש תקציב בשביל לעשות את השינוי ת

 

היינו    : אדוארד קוברסקימר  שמנהלת...  אחד  מנגנון  עוד  יש  אולי  או  בפרוטוקול,   ... דיברנו 

 בישיבה האחרונה,  

 

 כן,   מר עופר מימון: 

 

ואני פה לא רואה. אני לא אמרתי שהיום   : אדוארד קוברסקימר  דיברנו, רשום בפרוטוקול, 

 את הכסף. אתה צריך לעשות את זה, צריך לפנות למנהל, לבקש  

 

ה...  מר עופר מימון:  זה  שמנהל  חושב  לא  ישראל,    אני  מקרקעי  שרשות  להגיד  צריך 

מתקצבת תב"עות חדשות, היא לא עושה שינויים, לא מתקצבת... היא גוזרת את זה, את התקורות,  
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 את התשלום עבור התב"עות, אחרי שהיא משווקת מגרשים. פה זה מגרשים שכבר, 

 

 חלק יוצא...  : אדוארד קוברסקימר 

 

מבחינתי, ברגע שיש    –אם אפשר לסגור את זה עכשיו, אז אני אומר    מר עופר מימון: 

אור ירוק לתקציב של כמה מאות אלפי שקלים לשינוי תב"ע אני חושב שזה כן נכון, וכן צריך לחשוב  

 על זה, וכן אנחנו רואים את תנועת המשאיות, וזה משהו ש... 

 

זה ע  : אדוארד קוברסקימר  היום,  כל  שם  המשאיות  פשוט...  וזהו.  זה  עוד  רחב.  סופר  וד, 

 מטורף. יש עוד כמה דברים שאולי לא... 

 

 אתה צודק שהתב"ע היא ישנה, והיא מאוד,    מר עופר מימון: 

 

 , 78 -תב"ע זה מ  : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא, היא משנות השמונים, אבל כן, היא ישנה מאוד.    מר עופר מימון: 

 

 שמונים.   : דוארד קוברסקיאמר 

 

לזה   מר עופר מימון:  יהיו  הסתם,  ומן  כיעד.  זה  את  להכניס  אפשר  מבחינתי,  אז 

 השלכות תקציביות, להגדיר את התב"ע זה מאות אלפי שקלים. 

 

 לגבולות, ל... יש כסף לתב"ע.   : אדוארד קוברסקימר 

 

חדש  מר עופר מימון:  פרויקט  זה  בגבולות  להבדיל,  צריך  אז,  לא,  שבאבשלום  וכמו   ,

הוא   היום  היה,  לא  שזה  מי  תב"ע,  ואישרו  חדש,  פרויקט  היה  בו  באבשלום  שיש  חדש,  פרויקט 
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רציונאל  זה  אחרים,  תקציביים  מקורות  זה  לפרט,  יכול  אני  אבל  כלכלית,  הכנסה  של  גם  רציונאל 

 אחר. 

 

 טוב. מישהו רוצה?    : אדוארד קוברסקימר 

 

 ? לגבי החברה הכלכלית? עוד מישהו  גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר.   גב' דקלה קצוני: 

 

 לגבי המנהלת, אני לא רואה פה שום התייחסות לתקצוב של המנהלת,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזו מנהלת?    מר גדי ירקוני: 

 

 מנהלת אזור תעשייה חבל שלום.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 קצוב נפרד.  אין לה ת   מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין לה תקצוב נפרד.     מר גדי ירקוני: 

 

אני מבין, רק שלמיטב ידיעתי, היא נמצאת היום, היא גירעונית והיא    מר תמיר בוקובזה: 

יכולה להחזיק את אזור התעשייה,   ואו שאנחנו מכסים אותה  לא  עם כל השירותים לבעלי עסקים, 

העב בתוכנית  לא פה,  שאנחנו  או  הזה,  התעשייה  אזור  את  לקיים  להמשיך  וכדי  בתקצוב,  ודה, 
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בסדר, תסתדרו עם הגבייה שאתם מבצעים, וזה ברור שזה לא יספיק, אפילו, לגינון או   –ואומרים  

 לניקיון או לכל דבר.  

 

הכלכלית     מר גדי ירקוני:  החברה  של  העלויות  של  התקצוב  עם  ביחד  זה  את  שמנו 

 בתקציב. 

 

אז זהו, אני קצת להסביר למי שלא מכיר את המנהלת, או לא מכיר    עופר מימון:  מר

דקות,  בכמה  אחת,  בשנייה  אסביר  רק  אני  אז  הכלכלית,  לחברה  המנהלת  בין  היחסים  מערכת  את 

שאנשים יבינו על מה מדברים. מנהלת אזור התעשייה, היא מנהלת סטטוטורית בהוראות התוכנית  

היא התעשייה.  אזור  הסמוכים,    של  מהיישובים  נציגים  ועוד  לזה,  נקרא  המועצה,  מחברי  מורכבת 

 מיבול, אבשלום ודקל.  

 

 עופר,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אבל המנהלת, גדי, תן לי לענות.   מר עופר מימון: 

 

 אבל מהר, יש לנו היום יום... לא רק על החברה הכלכלית.    מר גדי ירקוני: 

 

 או שאני עונה או שאני לא עונה, בואו.   חבר'ה,   מר עופר מימון: 

 

 תענה, חופשי. תענה.     מר גדי ירקוני: 

 

מסוים   מר עופר מימון:  תפקיד  לה  ויש  ליזמים,  קבלה  ועדת  של  סוג  היא  המנהלת 

עובדת   בעצם  היא  עצמה,  בפני  משפטית  ישות  לא  היא  המנהלת  התעשייה.  אזור  את  ולנהל  לתחזק 

הכלכלית. החברה  של  הישות  מנהל    תחת  וגם  התעשייה,  אזור  מנהל  גם  כובעים,  בשני  אני  בעצם 

 החברה הכלכלית. 
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למשל גינון, למשל מים, למשל   –יש תקציב לתקצוב, לא מנגנון המנהלת, אלא לפעילויות השוטפות  

חשמל וכן הלאה וכן הלאה. הוא לא מספיק, למשל, לתקצב גם שמירה ברמה שהייתי רוצה שם, זה  

את כל מה שהיינו רוצים לתת, לכן גם יש עוד מנגנון של דמי ניהול, שאנחנו    לא מספיק בשביל לתת

 גובים מהיזמים. 

עכשיו, יש פה מערכת סגורה, יש פה צריך לככה וככה שירותים, וככה וככה זה עולה. מי יתקצב את  

ובעצם  אכלוס של יזמים אנחנו נגיע לברייק איוון,    50%-זה? אנחנו, אני את התוכניות שהצגתי, רק ב

נוכל לתת סל שירותים שהוא שואף להיות בדמי השימוש, או דמי הניהול שזה שקל   למטר לחודש, 

 מלא של שמירה.  

בועז   לאסטרטגיה,  האגף  תחת  היה  זה  פעם  גירעוני.  שהוא  משהו  זה  זה,  את  לתקצב  כדי  אז,  עד 

 קרשנר בזמנו, וכשהגעתי לתפקיד, הכניסו את זה לחברה הכלכלית. 

ולת שירות, כמו כל דבר אחר, כמו כל אגף אחר. מישהו צריך לתקצב את זה. יגיע תקציב  עכשיו, זו פע

נרחיב את השירותים. כרגע יש תקציב והוא מוגבל, בצורה של העברה של פעם בשנה לפעילות, זה    –

בעבר   זה  את  ראיתם  אתם  התעשייה    –נקרא,  אזור  שוטף  או  אבשלום,  התעשייה  אזור  פעילות 

 מל, מים וכן הלאה גינון. עניתי?  אבשלום, שזה חש

 

 ענית.   מר גדי ירקוני: 

 

 אני יודעת שהמו"פ גם חלק מהמשימות, הוא לא מצוין בשום...     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון, המו"פ,   מר עופר מימון: 

 

 נשאר? הולך? בא? קיים? איך מתנהל?    גב' דנה אדמון: 

 

אני    מר עופר מימון:  וגם  גדי  שגם  חושב  במה אני  המו"פ  על  דיבר  דודי  וגם  דיברנו, 

 שנקרא, בתהליך שאנחנו מעבירים, או בעצם מנסים ליישר את הפעילות של המו"פ.

הסברנו את המורכבות של זה. אני לא יכול לתת יעדים למשהו שהוא לא בשליטה שלי. זאת אומרת,  
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? איך אני, אני אפילו לא  להסדיר את המו"פ. איך אני מודד את זה  –אני יכול לבוא באימרה ולהגיד  

יותר   זה  על  ודיברנו  המו"פ,  של  המורכבות  של  העניין  בגלל  לשלוט,  מאוד  קשה  בזה,  לשלוט  יכול 

תחת  נמצא  אחד  מצד  המו"פ,  של  המורכבות  בגלל  ועוד,  ועוד  עוד  לפרט  אשמח  ואני  אחת,  מפעם 

ת נגב, אנחנו לא יכולים החברה הכלכלית, ומצד שני, הוא שייך לכמה רשויות, אוקיי? למרחבים, שדו 

ולהגיד   בעצם    –לקבל החלטה  היא  גוף שההנהלה שלו  גם  זה  לבד.  ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, 

 מורכבת ממשרד החקלאות, ומקק"ל. 

אז זה מן, מצד אחד זה פרויקט של החברה הכלכלית, כי הוא מופיע בדו"חות הכספיים, מצד שני, יש 

ניהול, או הנהלה שהיא מורכבת מגופים ממשלתיים ומרשויות    בו איזה מן משהו היברידי כזה, של

 בואו נסדיר את המו"פ, או אני לא יודע מה... –אחרות. אז זה יהיה מאוד יומרני להגיד 

 

של     גב' דנה אדמון:  העבודה  תוכנית  מה  לבד  תחליט  שהמועצה  ציפייה  שום  אין 

אז ההנהלה המו הנהלה מורכבת,  יש  לא. אם  בוודאי  ולהגיד מה  המו"פ,  צריכה לשבת  רכבת הזאת 

היעדים בשנה הזאת, ואיכשהו להחליט עליה. אבל צריכים להיות משותפים ב... לעניות דעתי, לפחות  

 בתוכנית העבודה.  

 

אז אני אענה שזה לא יעד של חברה כלכלית בגלל שזה  אני אומר שזה,    מר עופר מימון: 

יו גדול, הרבה  יותר  יעד הרבה  זה  רשויות נמצא תחתיה,  גם  וזה  מינימום המועצה,  רחב, ברמת  תר 

 אחרות. אז העז הזאת שזה נמצא תחתיי, אני לא יכול להגיד עכשיו...  

 

מדי,     מר דודי אלון: איטי  אפילו  איטי,  הוא  שהקצב  נכון  בקצרה.  לזה  אתייחס  אני 

מינהל איזושהי  של  באישור  השכנות,  המועצות  ועם  גדי,  עם  יחד  היינו  אתמול  רק  חקלאות  אבל  ת 

להמשך  מרכזי  עוגן  הוא  דרום  מו"פ  במיפוי,  מהשיח  כשחלק  באזור,  הרשויות  כלל  של  מתקדמת, 

הפיתוח, וכן עוד פעם, נכון, לאט ולאט מדי, אבל כן, יש איזשהו תחילת ההליך, שבו גם המו"פ וגם 

של   המשותפת  המטרה  לקראת  צמוד,  בקשר  פה  אוהד  וגם  מתכנסים,  יותר  אנחנו  נכון  של חיבור 

דברים  ומול  משקיעים,  מול  כך  אחר  שלה  ביתרונות  הכלכלית,  בחברה  להשתמש  ודווקא  המו"פ, 

 כולנו נצא נשכרים מזה, ובעיקר החקלאים והחקלאות. בינלאומיים, כדי שבסופו של דבר
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נוכל להיות הרבה יותר מעודכנים, וגם ב... הכללי, יש על זה דיונים   אני מניח שבחודשים הקרובים 

 קדמים, וגם בשבועות הקרובים יותר. אני מניח שבפעם, מאוד מת

 

אז מה המטרה לשנה הקרובה מבחינת המו"פ? אם זה לא ת.פ. ברור    גב' דנה אדמון: 

 של עופר, מה אנחנו רוצים שיקרה בשנה הקרובה?  

 

מסדירים     מר דודי אלון: אנחנו  מלא.  באופן  לזה  שותפים  הכלכלית  והחברה  עופר 

 מחדש, 

 

 מה המקום של אוהד בעניין הזה?    ל ערוסי:גב' מז

 

בחודש     מר דודי אלון: פעמים  כמה  פה,  הוא  אותו,  לשאול  יכולה  את  לגמרי.  גם, 

 האחרון הוא נמצא שמה. הוא נפגש, הוא בקשר, ואנחנו מחברים חזרה.  

 

אתה יודע, כולם אחראים, ואף אחד לא אחראי. זה בדרך כלל, כולנו    גב' מזל ערוסי:

 אף אחד. מי בכל זאת ה...  זה

 

 אני.    מר דודי אלון:

 

 ה... שצריכה ל...     גב' מזל ערוסי:

 

 אני.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי. נשמע ממך.     גב' מזל ערוסי:

 

 התחלת להגיד, הסדרה של מה?    גב' דנה אדמון: 
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 של מבנה ארגוני, של הפיתוח,    מר דודי אלון:

 

 ם את הדברים במקומם, בואו נשי   מר ניר ים:

 

 של הפיתוח המחקרי, של הנושא החשבונאי,     מר דודי אלון:

 

 בואו נשים את הדברים במקומם,    מר ניר ים:

 

בשנה    מר דודי אלון: שהצלחנו  ממה  יותר  הרבה  נצליח  שהשנה  מקווה  אני  הכול, 

 שעברה. 

 

ע אנחנו לא יודעים  המו"פ, יש לו, יש מקום לקחת אותו לאנשהו, כרג   מר ניר ים:

מה    –לסמן את זה. זו האמת המאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד היום  

עליו, זה משהו שמתבשל, כמו  . זה משהו שאנחנו עובדים  2022אנחנו רוצים לעשות עם המו"פ בשנת  

 שאמר דודי, עם המועצות האחרות, עם הגורמים הממשלתיים.

ד, שנדע מה באמת, איזו תוכנית אפשר ליישם כדי להפוך את הדבר הזה ליותר נכון, כשיהיה לנו יע

 יותר מועיל, יותר כלכלי, יותר חקלאי, אז נבוא ונציג את זה. כרגע, אין לנו את זה. 

 

 אני קטונתי, דקלה, אבל אני חושבת שאפשר להוסיף,    גב' דנה אדמון: 

 

 מה המטרה, אז רגע, אני אגיד לך    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה, בניית תוכנית עבודה להסדרת המו"פ, זו תוכנית ראויה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אז בואי אני אגיד לך מה...    מר גדי ירקוני: 
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 זו מטרה ראויה, סליחה.     גב' דנה אדמון: 

 

קל    מר גדי ירקוני:  הכי  היה  אנחנו,  צודק.  הוא  מההנהלה,  שדיבר  מי  כל  פה,  כולם 

פש המו"פ,  והכי  של  בנושא  הידיים  את  להרים  נכון,  פחות  והכי  מתחת  וט,  אותו  לנו  למשוך  וניסו 

 לרגליים.

אנחנו הצלחנו להשאיר אותו, בשלב ראשון, שהמועצה האזורית אשכול תהיה הדומיננטית, ותנו לנו 

  שנה לעשות את השינויים שאנחנו מאמינים בהם. המטרה שלנו לשנה הזאת, היא לייצב את המו"פ, 

 ומצד שני, להראות את כיווני ההתפתחות שאנחנו רוצים. 

 

 אז על אחת כמה וכמה, זה צריך לבוא בתוכנית העבודה.     גב' מזל ערוסי:

 

 אפשר להכניס, מקובל.    מר עופר מימון: 

 

אז אנחנו אמרנו וצריכים לזכור שיש פה הרבה שותפי משחק, שותפי    מר גדי ירקוני: 

ם את האינטרס של כולם ביחד. ובגלל זה, הדבר הזה הוא מאוד מסובך, והוא  עבודה, שלא כולם רואי

 גם צריך להיות מאוד עדין, מפני שלפוצץ את הכלים פה זה הכי קל, אבל זה הכי פחות נכון.

 

 יש עוד שאלות? אני יודע, פרויקטים עניינים? או שאתם רגועים?   מר עופר מימון: 

 

 בה לאחרונה. פגשנו אותך הר   גב' דנה אדמון: 

 

 אין פרויקטים בתוכנית עבודה, אז אין בעיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

נחזור לכספים, כבי? מי רוצה זכות דיבור ראשון בנוגע לאגף הכספים?   גב' דקלה קצוני: 

 אנחנו חוזרים צעד אחורה, כי כבי לא הייתה איתנו.  
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שימו   גב' מזל ערוסי: כאן  יש  פה,  יש  עצמה  בתוכנית  תושב, כן.  תיק  של  במושג  ש 

 והייתי שמחה לשמוע למה הכוונה. 

 

מקוונת,    מר מתן שטרית:  פלטפורמה  בעצם  זו  תושב  תיק  אתר  טוב,  גבי  על  שתשב 

המועצה   למול  לתושב  שיש  הממשקים  כל  את  תאחד  והיא  חוגים,    –המועצה,  חינוך,  ל...  הרשמה 

תשלומי היסטוריית  לראות  גם  אפשרות  תהיה  שונים,  קורה תשלומים  זה  עתידיים.  ותשלומים  ם 

 בהרבה... 

 

 אזור אישי של כל תושב באתר?    גב' דנה אדמון: 

 

בדיוק, מעין אזור אישי, גם אפשרות לאישור תושב, תהיה בתוך תיק    מר מתן שטרית: 

 התושב, זה קיים היום על גבי לינק, זה יהיה גם מוטמע בפנים. 

 

 זה נפלא. פשוט נפלא.     גב' דנה אדמון: 

 

יש את זה בהרבה מאוד מקומות, זה עובד נהדר. במקום להיכנס לכל    מר מתן שטרית: 

מיני לינקים ושירותים שונים, הכול יהיה במסך אחד, שיהיה כמובן מאובטח, והכניסה אליו תהיה  

 באמצעות הזדהות אישית. 

 

 מי יכין את זה, אתה?     גב' מזל ערוסי:

 

אנח  מר מתן שטרית:  מוכן.  כבר  שחברי זה  שבחרנו,  לפיילוט  נצא  מאוד  בקרוב  נו 

המליאה יהיו חלק ממנו, בתמהיל כזה או אחר, טכנולוגי יותר, טכנולוגי פחות, עם מינימום הדרכה,  

האם הדבר הזה הוא נוח, הוא נגיש, והאם הוא עונה על המטרה, של   –כדי לקבל מכם את התובנות  

 בעצם תיק תושב.   שיפור השירות לתושב, בעיקר זה המקוון. אז זה
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 זה מה שנקרא אזור אישי, כמו במדינה, לא? אזור אישי.     מר דודי אלון:

 

 היא שאלה אם יהיה בלינק גם קניית כרטיסים, תרבות וכזה?   גב' דקלה קצוני: 

 

שמאה   מר מתן שטרית:  אבל  יומרנית,  טיפה  אולי  היא  שאיפה,  לי  שיש  אגיד  אני  אז 

הדבר הזה. זה יהיה מאתגר, אבל אני מאמין שאם אני אתעקש מספיק,  אחוז מהממשקים יהיו בתוך  

 אני אצליח לעשות את זה. וכן, גם תשלום לאירועי תרבות אמור להיכנס פנימה. ועוד הערה שכבי,  

 

אני רוצה להעיר שבשלב הראשון לפחות, מי שיהיה לו תיק תושב, זה    גב' כבי שקולניק: 

הוא איך שנקרא, נישום במחלקת הארנונה שלנו. כי אז כל הפרטים  רק מי שיש לו תיק בארנונה, מי ש

בשלב   אז  החברים,  עבור  משלם  קיבוץ  במשותף,  ארנונה  שמשלמים  הקיבוצים,  חברי  קיימים.  שלו 

הראשון לא יהיה להם תיק תושב, אנחנו מקווים שבשלב השני, נמצא את הדרך איך לאפיין כל תושב  

 ותושב במועצה.  

 

ביחס לזה, גם כל מי שגר פה, בעצם, ולא רשום כמחזיק נכס, שוכרים    ה: מר תמיר בוקובז

 ששוכרים דירות, בלי שהארנונה עברה על שמם, או דברים כאלה, זה נכנס בדיוק לאותה נישה.  

 

 נכון.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל לשים לב גם לזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עת את הרשימות, לא תמיד אנחנו יודעים.  נכון. אתה צודק. צריך לד  גב' כבי שקולניק: 

 

 בסדר, בתוכנית העבודה, שנשים על זה את הפוקוס גם כן,   מר תמיר בוקובזה: 
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מה   גב' כבי שקולניק:  באמת  לראות  ראשון,  סקר  איזשהו  לעשות  כוונה  לנו  יש  שוב, 

 הצרכים, מה הרצונות, ולעשות פיילוט פה על חברי המועצה, לראות אם זה עובד. 

 

 היום זה עובד ככה, בעצם, עם אישורי התושב, נכון?    מר איתן אהרון: 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כל מי שהוא משלם ארנונה, שהוא רשום כמשלם,    מר איתן אהרון: 

 

 יכול להוציא לבד אישור תושב.   גב' כבי שקולניק: 

 

 יכול להוציא לבד, כן.    מר איתן אהרון: 

 

זה   –ש שאלה לגבי הנפקת דו"חות חודשיים להנהלה הבכירה. א'  לי י    מר אמיר פלג:

אני חושב שהדוחות האלה צריכים להגיע גם לוועדת הכספים של המליאה,   –נראה לי דבר נהדר. ב'  

 שהיא הגוף הכלכלי העליון במועצה. 

 

 נכון.  גב' כבי שקולניק: 

 

ו   גב' דנה אדמון:  שלי,  גם  השאלה  זאת  כי  אותך,  אשלים  אמור  אני  דבר  של  בסופו 

 להגיע דו"ח רבעוני למליאה, שכבר דיברנו על זה, ואמרנו שיצא. אני לא זוכרת שיצא, דיברנו על זה.  

 

דו"ח רבעוני יוצא כל רבעון, חודשיים אחרי תום הרבעון. דו"ח במבנה   גב' כבי שקולניק: 

ל או  המועצה,  של  באתר  לפרסם  גם  בעיה  שום  אין  באמת,  זה,  את  מאזן.  של  של  למליאה  הביא 

המועצה. אנחנו מדברים יותר על דו"חות ניהוליים לטובת מנהלי המועצה, קודם כל. אפשר אם הם  

 Business, של איך זה נקרא?  BIיהיו טובים, להביא אחר כך, אנחנו מנסים לעשות את זה בדרך של  
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intelligence  ,בתוכנות מיוחדות. כזה 

, אנחנו כבר השנה עבדנו על זה, ואנחנו נמשיך לעבוד על זה גם  אנחנו בינתיים, אנחנו עובדים על זה

ההחלטות   למקבלי  ידידותי  שיהיה  במבנה  דו"ח  להפיק  נצליח  שבאמת  בתקווה  הבאה,  בשנה 

 במועצה, ואחר כך גם לחברי המליאה, כמובן.  

 

התייחסות    מר תמיר בוקובזה:  פה  ואין  כספים,  ולהכנסות  לגבייה  התייחסות  פה  יש 

המועצה, ליעדים שרוצים להשיג, זה תחת אגף הכספים, להבנתי. מה אנחנו רוצים? להגדיל לקרנות  

 אותם? לא? לשנות משהו?  

 

 אני לא מבינה את השאלה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 קרנות המועצה, תחת אגף הכספים, בניהול של...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כספים, כן.  קרנות המועצה הן באחריות אגף ה  גב' כבי שקולניק: 

 

ויש יעדים כלשהם לגבי הקרנות האלה? שאגף הכספים רוצה להצהיר   מר תמיר בוקובזה: 

 עליהם בתוכנית העבודה?  

 

אני לא יודעת מה לענות לך, קרנות מועצה זה תוצאתי, זה לא משהו   גב' כבי שקולניק: 

המוע  שקרנות  להגיד  יכולה  אני  ולעשות.  החלטה  עליו  לקבל  יכולים  שאני  שאנחנו  בשנים  נצברו  צה 

הסולאריים   המתקנים  בגלל  באזור,  שהיו  השבחה  מהיטלי  זה  אחד  מרכזיים,  מקורות  משני  פה, 

המאוד גדולים שיש לנו פה באזור, והמקור השני היה, שהיו שנים בעבר הדי רחוק, במיוחד כשגדלו  

בא אבל  פתאומי,  לא  משרדי הממשלה,  גדולים,  מאוד  תקציבים  פתאומי  באופן  מתוכנן,  לנו  לא  ופן 

 בעיקר תקציבי הביטחון אחרי צוק איתן, אז הצלחנו בשנתיים הראשונות לחסוך כסף. 

אני יכולה להגיד לך שמאז, בשנים האחרונות, גם אם ראית את התקציב מילואים א' שהבאנו, וגם  

ות , אנחנו משתמשים בקרנות המועצה, בשביל לכסות הוצא22אנחנו מדברים עכשיו על התקציב של  
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שאנחנו, שהמליאה מחליטה עליהם, שהמליאה מבקשת לבצע אותם, ואין מספיק מקורות. אתה יכול 

השנה  עושים  גם  אנחנו  שאיפה,  בהחלט  לנו  יש  כן,  הארנונה  לגבי  אז  הארנונה,  לגבי  אותי  לשאול 

הבאה,  לשנה  לנו, בהחלט,  ויש  סיווגים,  קצת  משנים  אנחנו  הגבייה,  את  מעמיקים  ואנחנו    מדידות, 

 תוכנית, אנחנו נגיש את זה בתקציב, להגדלת הגבייה מארנונה במיליוני שקלים. 

 

את     גב' מזל ערוסי: להוסיף  מאוד  וכדאי  ביוב,  מאגרות  גבייה  העמקת  כאן  יש  אז 

 הנושא של הארנונה.   

 

בצורה   גב' כבי שקולניק:  פה  מודגש  זה  ביוב  אגרות  ביוב.  מאגרות  גבייה  והעמקת 

ארנונה   בגביית  מסוימת,  קושי  איזשהו  לנו  יש  שבאמת,  מפני  פה,  מודגשות  ביוב  אגרות  שוטף,  זה 

אגרות ביוב, בעיקר מכל מיני גופים שהם לא ממש בתי התושבים, אלא מפעלים, או דברים אחרים.  

ואנחנו רואים שכמות המים שמגיעה למט"ש שלנו, היא יותר גדולה מכמות המים שאנחנו מחייבים  

מקום ולבדוק מה    –אז אנחנו ממש רוצים לעשות פעולה אקטיבית, ולעבור מקום    עליה אגרות ביוב,

 מחובר שאנחנו לא מחייבים עליו, לביוב שלנו.  

אז זה משהו שהוא כן מבצע מיוחד של השנה הבאה. דרך אגב, אנחנו כבר עובדים עליו כל הזמן, אבל  

ל הזמן המטרה היא להגדיל את  ביתר שאת בשנה הבאה. לגבי הארנונה, זה בעצם משהו בשוטף, כ

 גביית הארנונה. כן? 

 

בביטחון   מר איתן אהרון:  להגיד  לעצמי  להרשות  יכול  אני  הביוב,  אגרת  לגבי  כבי, 

פעם   80%שלפחות   כל  והם  החיוב.  של  החישוב  מנגנון  עובד  איך  מבינים  בדיוק  לא  מהתושבים 

 שות משהו, באמת, מתקשרים אליי, וגם אני מסתבך עם זה, האמת. לדעתי, צריך לע

 

 הסברתי.     דוברת:

 

הסברה, שיבינו איך עובד החיוב, כל פעם מקבלים חשבונות ואין להם    מר איתן אהרון: 

 מושג, כאילו, מה הקשר בין החשבון לבין הצריכה.  
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 אוקיי, טוב, אז זה לא המקום פה להסביר את זה, מן הסתם.  גב' כבי שקולניק: 

 

 ברור.   מר איתן אהרון: 

 

יכול להיות שאחת, אנחנו צריכים לכתוב את זה ביעדים, זה להסביר    גב' כבי שקולניק: 

בהנהלה,   גם  עמוק  יותר  דיון  איזשהו  פעם  עוד  לעשות  הביוב,  אגרת  את  גם  ביוב,  ההיתר  את  גם 

במליאה, על כל הנושא של הביוב, וגם להפיץ את זה החוצה, לעשות איזה דף הסבר שהדברים יהיו 

 נים.  יותר מוב

 

יהיה     גב' דנה אדמון:  תשלום,  איזשהו  שיש  ברגע  תושב,  התיק  בתוך  אולי  המלצה, 

 שאתה לוחץ, וממש ברור לך החישוב וה...  –הסבר, עם לינק 

 

 רעיון מצוין.    גב' כבי שקולניק: 

 

 המלצה טובה.     מר דודי אלון:

 

 לשירותכם תמיד.     גב' דנה אדמון: 

 

 נוספות? תודה.  שאלות   גב' כבי שקולניק: 

 

הגיע.  גב' דקלה קצוני:  מירבי, תורך  מופיע    חוסן,  גם  זה  לחוסן?  בנוגע  חבר'ה, שאלות 

 על הצג, וגם אצלכם. תמיר? יש לך מיקרופון לידך?  

 

 לא, אני מדבר מספיק בקול.   מר תמיר בוקובזה: 
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 טוב.   גב' דקלה קצוני: 

 

ימי    מר תמיר בוקובזה:  במיסוד  אחד  שאלות,  המועצה  שתי  אגפי  לכל  לשנה  אחת  חוסן 

לתוכנית   כן,  גם  להיכנס,  צריכה  היא  וגם  מהמועצה,  חלק  היא  המליאה  גם  המקצועיים,  ולצוותים 

 העבודה, חברי המליאה.  

אז יש פה את הקמת מועדון הצרכנות לפעילי צחי שזה דבר    –בנייה ומיסוד תהליכי הוקרה לפעילים  

הכוננ כיתות  את  לתוכו  להכניס  ל נהדר,  שייכים  שהם  נכון  לצחי.  בצמוד  עובדים  שהם  במועצה,  ות 

כיתות   לדעתי  כזה,  דבר  כבר מקימים  ואם  זה לבד.  יקים את  לא  אגף הביטחון  אגף הביטחון, אבל 

 הכוננות צריכות להיכנס פנימה גם. 

 

חוסן     :מירב וידלגב'  ימי  לגבי  לגמרי.  ליבנו,  לתשומת  אותה  ניקח  חשובה,  הערה 

ועדת למליאה, זה מ זה  לנו את התוכניות  נצטרך להעלות, בסופו של דבר, מי שמאשר  שהו שאנחנו 

  ההיגוי של מרכזי החוסן, שזה משרדי הממשלה. זה משהו שנצטרך להעלות, כי מעולם לא עלה,

 

 ימים של גיבוש,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 של למסד, זה לא ימי גיבוש.    גב' מירב וידל:

 

 א ימי גיבוש.  זה ל  גב' דקלה קצוני: 

 

אגפי    גב' מירב וידל: כל  חירום,  במצבי  לתפקד  היכולת  על  שמדברים  ימים  זה 

המועצה כאן נדרשים לעבוד בחירום ביתר שאת, ובגלל זה זה נכנס כמשהו של שגרה. זה ממש כמו, 

במועצה שמתמודדת עם מציאות כזאת, זה חלק מהפק"ל שצריך להיות לאגפי   ISO-אם תיקח את ה

 ה.המועצ

 אתה מעלה כאן את המליאה, שוב, אין לה תפקיד בחירום, אז לא חשבנו על זה. 
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 נחשוב על זה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 צריך למצוא את הרציונאל של למה.    גב' מירב וידל:

 

  שאלות בנוגע לחקלאות?עוד שאלות לגבי החוסן? אוהד? חקלאות?   גב' דקלה קצוני: 

 

אני     גב' דנה אדמון:  לבאם  זה  מטרות,  שלוש  בעצם  יש  תחום  מתייחסת,  את  סס 

החקלאות במועצה, מענה בר קיימא לטיפול בפסולת החקלאית, וחינוך חקלאי. אם אני מבינה נכון. 

אני לא רואה פה מספיק, אני לא הצלחתי למצוא את הקשר עם החקלאים, איפה באים לידי ביטוי  

חיבור למו"פ, איזון מחקרים, אבל הקשר איתם,  הצרכים של החקלאים? באילו מהמטרות האלה, או  

 אני לא הצלחתי להרגיש אותו מהתוכנית.  

 

גיוס הנציגים החקלאים מכל יישוב, בסדר? את רואה את זה    מר אוהד בן גיגי:  יש את 

 שם? 

 

 זה לא סתם שיהיה ביד, דבר עם זה.    מר גדי ירקוני: 

 

ביישובים  מר אוהד בן גיגי:  לעבור  היא  מה  הכוונה  גם  זה  במועצה.  היישובים  בכלל   ,

מה   חומות,  שומר  גם  אלינו  והתברך  לתפקיד.  שנכנסתי  מאז  איתם  שוטף  בקשר  ואני  עושה,  שאני 

 שחיזק את ההבנה שיש פה נציג שיכול לתת את השירות לתושב.

  וכאן כתבתי, בנוסף, גיוס נציגים חקלאיים מכל יישוב, זאת אומרת, לא להסתמך על ראשי היישובים

 בלבד, אלא על החקלאים עצמם, שיוכלו לייצג את עצמם בגוף ראשון. זהו.  

 

 היום הקולות של החקלאים שותפים בתוכנית הזאת?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא הבנתי אותך.    מר אוהד בן גיגי: 
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הגדרתם את היעדים האלה, את התוכניות, הם עלו מתוך הצרכים של     גב' דנה אדמון: 

 ח עם החקלאים לפני שנכתבה התוכנית הזאת? החקלאים? היה שי

 

היה שיח גם במועצה, וגם עם שותפים במרחב. כתבתי את זה גם, וגם   מר אוהד בן גיגי: 

   בתוך המועצה, בין האגפים עצמם, בסדר?

 

 זה פשוט עבר בוועדה החקלאית, ובעצם...    מר דודי אלון:

 

, 2021-ת התוכנית הזאת, היעדים להשאלה שלי, אם בשביל לכתוב א   גב' דנה אדמון: 

 היה שיח עם החקלאים בשטח? 

 

כן, כן, כן, כן. יש כאלה ש... ואין לי בעיה להיות גלוי בנושא הזה, יש   מר אוהד בן גיגי: 

אנחנו נמשיך כרגיל, עד שכמובן, אנחנו נצליח להוכיח את עצמנו, שכן יש   –כאלה שאמרו תודה רבה  

 ירכו על היוזמה, שהקימו את התחום הזה.  פה למי לפנות. ויש כאלה שב

 

 אפשר להרחיב מה הכוונה ברכז או רכזת?      דוברת:

 

 סליחה?   מר אוהד בן גיגי: 

 

התפקיד?    דוברת: טיב  מה  רכזת,  או  רכז  בסעיף    גיוס  החקלאות,  במיצוב 

 השלישי. 

 

זה,    מר אוהד בן גיגי:  אסביר.  אני  שנייה,  בסירגע,  לבד,  פועל  אני  דודי  כרגע  של  וע 

צורך בלבסס את הדבר  ואנחנו נראה שיש  גייס, קוראים לה מור. אם אנחנו נמשיך  והעוזרת שהוא 

עוד   יודעים,  עוד מישהו על בסיס משהו, כרגע אנחנו לא  נצטרך  הזה, כדי לתת את המענה המיטבי 
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 אז כתבנו את זה כאן.   –הפעם, זה תחום שנכנס עכשיו, זה עניין חדש 

 

נתונים     מר אמיר פלג: ולאסוף  נתונים  הכנת  ושל  מיפוי,  של  צרכים  הרבה  יש 

 מחקלאים, זה מאוד...  

 

בסיס    מר אוהד בן גיגי:  שהוא  משהו  לנו  יש  מהחקלאים,  נתונים  מעגל  הקמת  למשל 

למה שנכתב כאן, וזה עשיתי את זה בעזרת גיוס תלמיד בתעסוקת קיץ, קראו לזה. הוא זה שהצליח,  

י פלטפורמה, שנוכל לקחת נתונים, אם ממשרד החקלאות, מהחקלאים עצמם, הוא זה שעשה איזושה

  או מכל גורם אחר ממועצת הצמחים, או מכל דבר אחר שנוכל, ולבסס את המאגר הזה .

 

, דיברת על הנושא 20אני רואה שבשלושת הסעיפים האחרונים בעמוד     גב' מזל ערוסי:

להסביר   קצת?  לפרט  תוכל  בחינוך.  חקלאות  בניית  של  שונים,  במסלולים  למידה  תוכנית  קצת? 

 תוכנית למידה.  

 

 איזה עמוד רק?     מר גדי ירקוני: 

 

 בסוף הזה של החקלאות.    גב' דקלה קצוני: 

 

 .  5בסדר, אין בעיה. עמוד   מר אוהד בן גיגי: 

 

 בתוכנית שלך,     גב' מזל ערוסי:

 

 יש לך שאלה, כן, אני אענה.   מר אוהד בן גיגי: 

 

אוקיי, לא, אני לא שואלת שאלה. אני רוצה שתפרט קצת איך אתה    זל ערוסי:גב' מ

לפתח, נכנס    רואה באמת את התחום של החקלאות, את הנושא של החקלאות, אם אתה מאוד רוצה



 אזורית אשכול מועצה 
 15.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 56 
 

 למערכת החינוך.  

 

במועצה.    מר אוהד בן גיגי:  חקלאי  חינוך  יש  ראשון,  דבר  דיון,  היה  באפריל  תראי, 

 קלאות במועצה. בסדר? יש מגמת ח

 

 בנופי יש מגמת חקלאות?     גב' מזל ערוסי:

 

חממה    מר אוהד בן גיגי:  שם  ויש  ומדריכים,  רכזת  שמה  לה  ויש  מגמה  יש  כן,  כן, 

לימודית שהיא מפוארת. ויש, אוקיי, עם הכניסה שלי לתפקיד פה, באפריל זה היה, היה דיון שבוע  

החקלאי. וכמו שנאמר פה, שאם יש עשרים מובילים    אחרי שהגעתי, ואז דיברו על לבסס את החינוך

ואמרו   והצביעו  פה,  בפינה  ישבתי  אני  אז  מקום,  לשום  תלך  לא  את    –אתה  תוביל  אתה  אוקיי, 

 התהליך.

הם גם מו"פ, גם בתי הספר, גם מאגף החינוך כמובן, גם גורמים חיצוניים, לתהליך יש המון שותפים,  

עם   פעולה  בשיתוף  הפעם,  עוד  גם  אנחנו  מוכוונת  שהיא  תוכנית  מכינים  כבר  שהם  אחרות  מועצות 

 לשתף את מכללת ספיר. 

ולהקים   לדחוף  צריך  שגם  החקלאית,  החווה  את  יש  בהתערבות.  הפעם,  עוד  הם,  האלה  הדברים 

 אותה. 

 

 נכון.    גב' מזל ערוסי:

 

וא  מר אוהד בן גיגי:  לימוד,  יחידות  חמש  של  תוכנית  יש  היום  הכול,  סך  נחנו  בראייה, 

חקלאות   עם  יחד  לימוד,  יחידות  עשר  של  גם  לרמה  להגיע  יכולים  שאנחנו  ואומרים  מתביישים  לא 

 מדייקת, ומחקרים ושיתוף פעולה גם עם חוקרים במו"פ. 

יש לנו פעם בשבוע הסעות למו"פ, תלמידים עושים את הביוטופ שלהם ברמה גבוהה, ולא ברמה של 

ויש לאן הרכבה של שתילים, או מה שאני מכיר ש יש במה להתגאות,  עושים במקומות אחרים. אז 

 ללכת. 
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לא    גב' מזל ערוסי: שהם  ביישובים  יופי,  הזאת  הכפפה  את  מרים  ויצמן  מכון 

חקלאיים בכלל. אני יודעת שהם מלווים את הקמתו של בית הספר על הבסיס החקלאי באופקים. אז  

 אם תרצה, 

 

 נשמח לכל חיבור.     מר דודי אלון:

 

 כן.   אוהד בן גיגי:  מר

 

והם מעמידים אותו על הרגליים, הוא    גב' מזל ערוסי: הם שם לקחו את בית הספר, 

 בית ספר צומח, אבל כדאי מאוד להתחבר אליהם, הם בכל זאת גורם מצוין.  

 

ואנחנו    מר אוהד בן גיגי:  אמירה,  סתם  לא  זו  השכלתי,  מלמדיי  מכל  אני  אמרתי,  אני 

יב. עוד הפעם, חשוב לזה שאנחנו רואים מה עושים בחוץ, לא הולכים ומחקים  רואים מה קורה מסב

שיותר  כמה  איכותי  יהיה  שזה  כדי  לנו,  מתאים  מה  ורואים  לומדים,  הולכים,  אנחנו  אלא  במדויק, 

 לאזור שלנו. 

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

ון גם. לדעתי,  יש לי שאלה אחת רק, זו לא התקלה דווקא, זה עם פרג  מר איתן אהרון: 

כאילו איך שאני רואה גם את הוועדה החקלאית זה באמת, ודיברו על זה פה לפני, זה העבודה מול  

 החקלאים. 

אני חושב, מההיכרות של כמה חודשים איתך, שיש לך את היכולות הבינאישיות האלה לעבוד מול  

איזה מקום כרגע? איפה    החקלאים, ושהם ישמחו עליך ויקבלו אותך ואתה תסחוף אותם אחריך. אין 

לשם   מגיעים  והיו  פעם,  שהיה  כמו  חקלאית,  ועדה  שיהיה  מקום  איזה  אין  כאילו?  יושבים,  אתם 

 החקלאים, שהוא יהיה נגיש כמובן, 
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 הם עכשיו במופת.     מר דודי אלון:

 

 מה?   מר איתן אהרון: 

 

 במופת.    מר דודי אלון:

 

מק  מי?  מר איתן אהרון:  איזה  שיהיה  לשמה,  צריך  באים  שהם  ידעו  שהחקלאים  ום 

 ושיש שמה... 

 

 היה מקום, בנו בניינים, העבירו מהמו"פ למועדון...      מר אמיר פלג:

 

היה, והעבירו את זה למו"פ, וכשזה היה במו"פ אף אחד לא התקרב    מר איתן אהרון: 

 לשם, 

 

 המשרד שלו פה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ציפית,  לא קשור לזה ספ   מר דודי אלון:

 

 כן?   מר איתן אהרון: 

 

תשב     מר דודי אלון: שפיסית  המקום  את  להקים  הולכים  שאנחנו  מכיוון  אבל 

יהיה   אפשר  אז  המועצה,  בתוך  תשב  שהיא  האשכול,  וכל  החקלאית  הפסולת  של  המינהלת 

 שהחקלאים יבואו...  

 

 ים אותו. אם רוצ –לא, אבל אם רוצים אותו, זה לא... הוא אמר    מר גדי ירקוני: 
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 באים לפה, יש לו משרד.     מר דודי אלון:

 

 הוא פה, יש לו משרד,     מר גדי ירקוני: 

 

מגיעים    מר איתן אהרון:  לא  רחוק,  די  זה  במועצה  כאילו  יודע,  אתה  ממש,  היה  זה 

 לשם. 

 

 זה אמצע.    מר גדי ירקוני: 

 

 ... נוסף באזור חקלאי.     גב' דנה אדמון: 

 

באזור י   מר דודי אלון: ולא  במועצה,  יושב  החקלאות  שתחום  מאוד  גדול  ערך  ש 

הזה   התחום  של  גם  בתפיסה  הלשכה,  לבין  חינוך  אגף  בין  יושב  שהוא  גדול  ערך  לזה  יש  ספציפי. 

במועצה. אבל יש פה מספיק מבנים יפהפיים וכן יש תכנון לכל מיני אירועים וכנסים וכאלה, שיבואו  

  ים, ונראה לי שהתוכן פה יותר חשוב מהפיסיות. באודיטוריום, או כל המקומות האחר

 

 אוקיי, קיבלתי תשובה.    מר איתן אהרון: 

 

בשנה שעברה עלתה לא פעם דרישה של המליאה לעשות סדר עם כל    מר אריק דניאל: 

וחקלאים   ומושבים  קיבוצים  בין  הזאת  ההפרדה  של  בהקשר  החקלאית  הוועדה  של  הנושא 

הסיפור עם  לגד"שים  התנהלה  מושבניקים  ההיא  החקלאית  שהוועדה  שם.  ים  התנהל  וזה  ביח"ם 

האם מדובר גם על הנושא הזה של חיבור החקלאות לגד"שים?    –שמוזכר פה, בין הסעיפים, חקלאים  

 או...? 

 

מדובר על כולם. אתה מוזמן ללכת לגד"שים, כולם מכירים וכולם גם   מר אוהד בן גיגי: 
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יש כאל גם ליח"מ, בסדר? עזרנו  נעזרים בשירותים שלי. בסדר?  יש כאלה שיותר. למשל,  ה שפחות, 

להם לסייע בפינוי, סתם לדוגמא, של חמישים טון ניילון, אתמול גד"ש מתקשר אליי וצריך עזרה, אז  

הוא גם קיבל את הסיוע שצריך. אין בעיה, כולם, פניתי לכולם וכולם יודעים על הקיום שלי. אז כן,  

וזה עובד    –אז זה חקלאים. בחקלאות אין    –ומר חקלאים  יש אמנם פחות, אבל כשאני א גד"ש  זה 

 בחממה, חקלאות זו חקלאות, ו... 

 

 מדברים פר ענפים, ולא פר יישובים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

א'    מר אמיר פלג: שמח     -אוהד,  ואני  שלך,  העבודה  כל  על  תודה  להגיד  רוצה  אני 

שה הדברה,  חומרי  אריזות  נושא  את  פה  חשוב  לראות  סופר  נושא  וזה  שאילתות,  כמה  זה  על  גשתי 

ויוצרות סכנת חיים, לצערנו,  לבריאות הציבור, הצומח והחי, וזה גם אריזות שנשרפות ומתפוצצות 

 לפעמים. אז הלוואי שהתוכנית הזאת תטופל אפילו ברבעון הראשון, כמה שיותר. 

אומר שני זרמי פסולת? ומה לגבי    מה זה  –חסר לי פה לראות קצת בטיפול בפסולת, טיפונת פירוט  

פסולת שבשטח, האם אתה מתייחס פה לנסות בתפקיד שלך גם לייצר איזושהי תחילה של פתרונות 

 גם לפסולת הישנה שזרוקה בשטח? 

 

יש שני זרמים   –אז אחד    מר אוהד בן גיגי:  זרמי פסולת, אז  על שני  כשאנחנו מדברים 

הגזם   זה  הפלסטיק,  זה  שכרגע  איתך עיקריים,  דיברתי  עליהם.  מדברים  שאנחנו  ההדברה  וחומרי 

ואנחנו   הקיימת,  הפסולת  על  היה  שהפתרון  החקלאית,  בוועדה  עלה  גם  זה  הפתרון,  בנושא  היום, 

התאריך? בקרוב, בימים הקרובים, לקיים ועדה משותפת ופגישה משותפת של  קבענו, תזכיר לי את  

 שהעלתם.   איכות הסביבה והוועדה החקלאית, לטובת הסוגיה

 

זו    מר גדי ירקוני:  לפחות,  אותי,  מטרידות  שהכי  הבעיות  שאחת  להגיד  רוצה  אני 

באמת הפסולת הישנה. מפני שאת הפסולת החדשה ידעו לפתור. את כל התוכנית, אני כל פעם מזכיר,  

במפגעי   לטפל  בשביל  קמה  הזאת  התוכנית  שכל  הסביבה,  איכות  משרד  מנכ"לית  עם  דיברתי  וגם 

 ולא מפגעי העתיד. גם וגם.העבר, 
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אבל לקחו את הזה, ומשכו את הכסף לאיפה שהם רצו, לצערי המשרד לאיכות הסביבה. אני מאוד  

נוכל למשוך חזרה, למפגעי העבר. צריכים להיות אופטימיים, אני אופטימי, מקווה שאת חלק מהכסף  

למשוך למפגעי העבר. זה לא,  מיליון ₪, שאני מקווה שסכום לפחות לא קטן, נוכל 52-54אבל יש להם 

עוד פעם, לכל הערים שיש, שאת הערים האלה אי אפשר לפנות בחיים, אלא... מה שהחקלאים בזלזול 

   זרקו ליד החממות, ואת הגועל נפש הזה שיש בחלק מהיישובים, לא בכולם.

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

טוב, אז מנכ"ל, תשאיר את   טוב, נעבור לעוד שאלה בנוגע לחקלאות?  גב' דקלה קצוני: 

 המיקרופון אצלך.  

 

 אוקיי, נמתין לשאלות.     מר ניר ים:

 

 בניית צוות מנהלי ביניים.   –ביעדים שלך כתוב שם    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

בדיוק    גב' מזל ערוסי: למה  להביא?  הולך  שאתה  חדש  ארגוני  מבנה  איזשהו  זה 

 הכוונה מנהלי ביניים? 

 

ביניים     ר ניר ים:מ מנהלי  של   –הכוונה  רשת  ככה,  לזה  נקרא  רשת,  לייצר  זה 

בין נקרא לזה, הסגנים, או מנהלי המחלקות, לשאר עמיתיהם  תקשורת, רשת של עבודה משותפת, 

 ברחבי המועצה, אוקיי? דבר שנכון להיום זיהינו שהוא חסר.

לפני מספר לא קטן של שנים, שזה לא  אגב, מה שהוא, מבנה שהיה קיים בעבר ומתוחזק, אבל כבר  

אחת   מטרות.  שתי  להשיג  לשני,  דבר,  של  בסופו  להגיע,  הוא  והרעיון  הרעיון,  זה  באמת    –מטופל. 

יעילה,  ליותר  עבודת האגף  משתיים, להפוך את  יותר  או  עומס מהכתפיים של מנהל האגף,  להוריד 
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של יכולים לסייע כשצריך, בהיעדר  נקרא לזה ככה, לתת כן אפשרות למנהלי מחלקות להיות בעמדה  

 מנהל האגף. וגם, לתת להם אפשרות להתנהל בצורה עצמאית, מול הגורמים האחרים במועצה. 

איזשהו מארג שאנחנו, האנשים קיימים, הזיהוי שלהם גם כן מוכר לנו, רק אנחנו רוצים עכשיו  אז זה

 בינם לבין עצמם, זה הרעיון.  לקשור את הקצוות, ולייצר איזה שהם, נקרא לזה, שגרות עבודה 

 

 שיבוח. לא, באמת.      גב' מזל ערוסי:

 

 איזושהי מערכת, אני לא יודעת אם זה נמצא תחתיך, ניר.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

הסיפור של חוות דעת מקצועיות, חצי שנתיות למנהלים, אם זה יושב     גב' דנה אדמון: 

 כזה או אחר, איפה זה נכנס?  אצל גדי או אצלך, עם משוב

 

 ,  2020כיעד, בשנת המשוב, בואי נאמר ככה, הוא נכנס בשנה שעברה,    מר ניר ים:

 

 מולך? או שזה עובד מול ראש המועצה?    גב' דנה אדמון: 

 

העניין,     מר ניר ים: לצורך  יושב,  גם  אני  כי  אוקיי?  אנוש,  אצלי/משאבי  ישב  זה 

י יושב מעל הכול, לצורך העניין. אבל בהקשר הזה, זה נכנס כיעד בשנה מעל משאבי אנוש. בגדול, אנ

שעברה, זה משהו שהוא יבוצע ברמת המנהלים, עד סוף השנה הזו, ואם אני זוכר טוב, אני לא זוכר 

יוכל  גם לרמת העובדים. שזה באמת  ה... במשובים האלה,  עם  לרדת  צריכים  אז אנחנו  אולי,  טוב, 

 . 2022-לקרות ב

 

 והיום זה לא קורה עדיין.     דנה אדמון: גב' 
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המהלך     מר ניר ים: את  לסיים  כדי  הזמנים,  לוח  שמסומן  זה  שקורה  מה  היום 

 הזה עד סוף השנה.  

 

 הנוכחית?    גב' דנה אדמון: 

 

 הנוכחית.    מר ניר ים:

 

 רק למנהלים.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה רק למנהלים.     מר ניר ים:

 

 לי יש עוד שאלה אחת,     גב' מזל ערוסי:

 

 לא בטוח שזה יצליח.     מר גדי ירקוני: 

 

סיימת, דנה? אני רוצה לשאול, מה אתה עושה על מנת, באמת, לשמר     גב' מזל ערוסי:

ולא קל ללמד אותם לעשות את מה   לגייס אנשים,  את כוח האדם שיש לך במועצה. משמע, לא קל 

 ש... את התפיסה ואת המדיניות.

חראי, הרי זאת אחריות על שלך, עושה על מנת גם לשפר את  האווירה, שלא... שהשקט  מה אתה, כא

 במסדרונות ישרור, ויהיה להם שווה לבוא לעבוד פה, ולא במקום אחר.  

 

זו באמת שורה שקיימת בשורות המשימות של משאבי אנוש, למרות    מר ניר ים:

לעצמ אני מרשה  אז  בצורה מאוד חזקה.  בזה  והיעדים של  שאני מעורב  לקרוא מתוך המטרות  גם  י 

 משאבי אנוש, על איך מגבירים את תחושת השייכות, מה אנחנו עושים כדי לשמר עובדים.

זה מתחיל בקודם כל, בטיפול הפרטני, שזה ברמת השגרה היומיומית, שימת הלב לפרטים הקטנים, 

 א מובן מאליו. עוד מבחינתנו, הולפעמים. זה דבר שלא נכלל בתוך תוכניות העבודה,  
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 אני לא מדברת,     גב' מזל ערוסי:

 

 אני יודע,    מר ניר ים:

 

 אני לא מדברת על הדברים הקטנים.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני יודע. הדבר הנוסף,     מר ניר ים:

 

לתת     גב' מזל ערוסי: איך  במועצה.  העבודה  של  מערכתית  ראייה  על  מדברת  אני 

 עושים, איך לפרגן? זה גם אל גדי קצת.   לאנשים תחושה טובה? מה, הם

 

אומר     מר ניר ים: אני  אוקיי?   –אז  שנתית,  פעילות  תוכנית  תוכניות,  לנו  יש 

מלימוד, מהעשרה, מסדנאות, שגם קושרות ומייצרות שייכות, בין העובד למקום   –א'  -שמורכבת מ

 העבודה.

לבין   העובדים  בין  בצוות,  שלהם  החברים  לבין  העובדים,  אחרים,  בין  בצוותים  שלהם  החברים 

בשנה  האמת,  הזאת,  התוכנית  את  התחלנו  גם  השנה.  להשקיע  הולכים  אנחנו  הזה,  בדבר  סמוכים. 

שעברה, העסק קצת השתבש, בעיקר על הרקע של חוסר האפשרות להתכנס, כי מה שרק עכשיו נפתח, 

 לכים להשקיע. היה די סגור לנו, צריך לזכור, בשנה וחצי האחרונות. אז בזה אנחנו הו

 

 אני אחדד שנייה,     גב' מזל ערוסי:

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

במיוחד בימי חירום, ובימים שהמועצה שלנו זקוקה באמת לעובדים     גב' מזל ערוסי:

האלה שנמצאים כאן, עד כמה אתה מסוגל, מסוגל, יש לך את האפשרויות, עד כמה, לתגמל אנשים  
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,  24מתוך    27ראינו בתקופת המלחמה, שהיו כאן צוותים, שהיו כאן    שעובדים, ועובדים קשה מאוד.

ואחרים שנשארו בבית. איך באמת מתגמלים את האנשים, על מנת באמת ליצור איזושהי מוטיבציה? 

 זה כבר מעבר לשייכות.  

 

 אז אני אגיד, אם את מתכוונת לתגמול במישור הכספי,    מר ניר ים:

 

 כספי, לא יודעת. אווירתי,    גב' מזל ערוסי:

 

לי    מר ניר ים: אין  הכספי,  במישור  הכספי.  המישור  על  נדבר  כל  קודם  בואי  אז 

שום אפשרות לתגמל. אין אפשרות, לא הייתה אפשרות, כרגע אין אפשרות, וגם לא תהיה אפשרות  

 בעתיד וזה כולם יודעים, זה גם העובדים יודעים.  

רום, או בזמן קורונה, ועובד אחר עובד גם את המטלות  יכול להיות מצב שעובד נמצא בבית בזמן חי

פה   שעובד  העובד  כספית,  מתוגמל,  להיות  ממשיך  בבית  שנמצא  והעובד  בבית,  שנמצא  מי  על  שיש 

וזה  בין הדברים. אבל זאת המערכת,  ואין שום קשר  מתוגמל באותה רמה כמו שהוא היה מתוגמל 

 נתון ולזה צריך להתייחס. 

להעלות את רמת המוטיבציה, שלמרות שאין שום תגמול  זה  לעשות,  צריכים  היחיד שאנחנו  הדבר 

וגם  בשגרה,  בעיקר  אגב  בשגרה,  גם  ולתרום.  לבוא  ירצו  אנשים  עדיין  כספי,  תגמול  שום  כספי, 

 בחירום. אז בזה אנחנו,  

 

 אז כדאי שתחשוב על עוד דברים.    גב' מזל ערוסי:

 

שלו  ..   גב' דנה אדמון:  העובדים  את  בכסף,  רק  לא  לתגמל,  שיודע  ארגון  כל  עובד    –. 

 מצטיין, 

 

 כדאי לחשוב על זה, באמת. אנשים עובדים פה...     גב' מזל ערוסי:
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יש רעיונות, השאלה היא אם מתייחסים לזה, זאת הייתה השאלה של     גב' דנה אדמון: 

 מזל. 

 

 יש כאלה שלא עושים שום דבר,    גב' מזל ערוסי:

 

יש תקציב לפעילות שנתית, היא מופיעה פה, אני רק, מבחינתי, עברנו     גב' דנה אדמון: 

 כבר למשאבי אנוש? או שאנחנו עוד במנכ"ל?  

 

עוד     מר ניר ים: אנחנו  בינתיים  לזה.  נגיע  תיכף  אנוש,  למשאבי  גלשנו  אנחנו 

 במנכל.  

 

 ניר, השאלה, יש צוות פנימי...    דוברת:

 

נכון, אז זה אני, אני ארחיב. אנחנו כבר מזה מספר חודשים עוסקים     מר ניר ים:

שמורכב ממנהלי, חלק ממנהלי האגפים,    בנושא הזה, בין יתר הדברים שעשינו, זה הקמנו צוות פנימי

למעשה  שאנחנו  אנוש,  משאבי  בתחומי  ייעוץ  ארגוני,  ייעוץ  של  אוקיי?  מקצועיים,  מגורמים  גם 

ו כל מטרתה. מטרתה העצמת העובדים, מטרת יצירת השייכות, העלאת מגבשים ובונים תוכנית, שז

המוטיבציה, אז בזה הצוות הזה עוסק. אחד האלמנטים, אגב, שדיברנו עליו מקודם, כמו הקמת צוות 

 מנהלי ביניים, זה חלק מהתוכנית, מאותה תוכנית שהצוות הזה מגבש.  

 

אומרים 'שימור' עובדים. שימור  אם יש משהו שאני, קצת שומר לי, ש   מר דודי אלון:

 זה למלפפונים חמוצים, צריך לכתוב טיפוח. טיפוח עובדים.

 

 שאלות נוספות?     מר ניר ים:

 

 ללא חומרים משמרים.     מר דודי אלון:
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איך בא לידי ביטוי כל הנושא של השיפור ממשקים, או יחסי עבודה   גב' יהודית מימון: 

 תחת...   מול יישובים? זה תחתיך? או שזה

 

 זה באסטרטגיה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה בתוך האסטרטגיה.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.   גב' יהודית מימון: 

 

וגם    מר ניר ים: נגיע לזה, זה גם תשומות. גם תשומות רגש, גם תשומות נפשיות 

 בכסף. 

 

 למרות שניר, ועדים מקומיים... גם חשוב.     מר דודי אלון:

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 ועדים מקומיים.     מר דודי אלון:

 

 זהו מבחינתי.     מר ניר ים:

 

 יאללה, משאבי אנוש.     גב' דנה אדמון: 

 

 מיריתוש?   גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.    :מירית לויגב' 
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 דנה, הייתה לך שאלה.    גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 מיקרופון?    גב' מירית לוי:

 

 מה זה טאבלטים לוועדות בחינה, ולמה לנו אין? –אחד    ה אדמון: גב' דנ

 

ועדות    גב' מירית לוי: מלא  לנו  יש  ניירת,  מלא  עם  פשוט  אנחנו  הטאבלטים?  למה 

 בחינה. אז חשבתי לייעל את זה ולעשות טאבלטים.  

 

החוברות    גב' דנה אדמון:  את  למגר  גם  ביעד,  לאנשהו  לעבור  שצריך  נהדר,  רעיון 

 ה. האל

 

 זו משימה של איכות הסביבה.     דובר:

 

מהתוכנית, בתוכנית פעילות    70%יש לי בעיה עם זה שמגדירים ביצוע     גב' דנה אדמון: 

מגדירים   שאם  אומרת  אני  המועצה.  לעובדי  נשיג    70%שנתית  לא  פחות  71אנחנו  רק  נשיג  אנחנו   ,

 מזה. 

היא להש עבודה, השאיפה  תוכנית  בונים  לא    –יג מאה אחוז ממנה, ואם לא מסתייע  מבחינתי, אם 

מהעובדים, זה משהו שמבחינתי הוא    70%מסתייע, אבל את זה נראה בסיכומי השנה. השתתפות של  

 מהתוכנית, אני לא חושבת שזה נכון לכתוב בתוכנית העבודה.  70%נכון, אבל לבצע 

 

 שלנו.יש הרבה בלת"מים במציאות רוצים להיות ריאליים,   גב' מירית לוי:
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 יש מבצע צבאי שעוד לא התפרסם.     מר אמיר פלג:

 

האלה, הם מה שנקרא, תוצאה של איזשהו לימוד    70%-אני מודה שה   מר ניר ים:

באמת מהשנה האחרונה. בשנה האחרונה הייתה לנו תוכנית לתפארת מדינת ישראל, מה שקרה, זה  

לק מהעובדים שהו בבית, אוקיי? וחלק  שחלק לא קטן מהפעילות פשוט בוטל, כתוצאה מהקורונה, ח

 אחר לא תמיד יכול היה להשתחרר, כי מישהו בסופו של דבר צריך לעשות את העבודה.

של   גודל  סדר  שעברה  בשנה  ביצעו  שאם  להגיד  יכול  אני  הזאת,  מהבחינה  אחוז    40או    30אז 

לקי תוך  משמעותית,  מאוד  מאוד  היא  לשבעים,  הקפיצה  מבחינתנו  אז  באמת,  מהתוכניות,  חת, 

 זה יומרני.  100%אחריות על העניין, שבאמת לבוא ולהגדיר 

 

ולהגיד     גב' דנה אדמון:  תוכנית  שלבנות  חושבת  אני  יותר.  קטנה  תוכנית  בונים  אז 

 ממנה, זה לא נכון.  70%שנשיג רק 

 

נכון פשוט,     גב' מזל ערוסי: לא  להוריד  זה  צריך  זהו.  בבנייה של תוכנית,  נכון  לא  זה 

 זה וזהו. את 

 

 מהעובדים זה רלוונטי לחלוטין, זה יעד מדהים, נהדר.  70%-ל   גב' דנה אדמון: 

 

 כי זה מדיד.     גב' מזל ערוסי:

 

 מהתוכנית, זה לא הגיוני.  70%   גב' דנה אדמון: 

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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מתקי   גב' מזל ערוסי: היום  האם  לשאול,  רוצה  ומשוב  אני  הערכה  של  תהליך  ים 

 לעובד? בין מנהל לעובד? זה מתקיים? 

 

 אז כמו שניר ענה גם מקודם,    גב' מירית לוי:

 

 לא שמעתי.    גב' מזל ערוסי:

 

סוף     גב' מירית לוי: עד  השנה,  סוף  עד  זה  את  מסיימים  מנהלים,  בין  ומשוב  הערכה 

 דצמבר. 

 

 זה קיים כבר?     גב' מזל ערוסי:

 

יעשו.     רית לוי:גב' מי המנהלים  כל  דצמבר  סוף  עד  בתהליך,  אנחנו  התחלנו,  כבר  זה 

 בשנה הבאה, כל העובדים יעשו, בסדר? 

 

 הבנתי, כן.    גב' מזל ערוסי:

 

 , לא כל העובדים. 70%היעד שלכם הוא   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לל העובדים.  , אנחנו נעשה את זה לכ70%היעד הוא, נכון, רשמנו פה    גב' מירית לוי:

 

 אז תתקנו את זה.      דוברת:

 

 . 100%-כן, אנחנו נתקן את זה ל   גב' מירית לוי:

 

את יכולה להסביר את הסעיף האחרון? ממשק עבודה, למה ספציפית      מר אמיר פלג:



 אזורית אשכול מועצה 
 15.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 71 
 

 המחלקות האלה? האגפים? 

 

 סעיף אחרון?    גב' מירית לוי:

 

 סה וחינוך.  ממשקי עבודה במחלקת הנד    מר אמיר פלג:

 

 . וגינון ביטחוןזה כבר רכש לא,   גב' דקלה קצוני: 

 

 רכש. שייך לזה    גב' מזל ערוסי:

 

 זאת לא אני.    גב' מירית לוי:

 

 זה כבר עבר התור.    גב' דקלה קצוני: 

 

 זה כבר לעירית.      מר אמיר פלג:

 

 כן, זה צבע אחר.    גב' דקלה קצוני: 

 

 סליחה.     מר אמיר פלג:

 

 אין לנו צבעים, דקלה. אם היה לנו טאבלט,     ' דנה אדמון: גב

 

האמת שאמרתי את זה, בגלל שרציתי להגיד שהמדפסת לא זה, אבל    גב' דקלה קצוני: 

 ויתרתי על ה...  

 

 עירית.   גב' דקלה קצוני: 
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 היא חולה, מרגישה לא טוב.   מר ניר ים:

 

  וש, בנועם רב, במשך...מנהלת הוועדה למשאבי אנמירית    גב' מזל ערוסי:

 

לא     מר ניר ים: מרגישה  שהיא  מתנצלת  היא  בתור,  הבאה  היא  מתנצלת,  עירית 

 טוב, 

 

מרים, כדאי לפעמים לשמוע גם מילה טובה, אמרתי שמירית מכנסת,     גב' מזל ערוסי:

בנועם   זה  את  עושה  והיא  מהמליאה,  גם  נציגים  בה  שיש  אנוש,  משאבי  ועדת  את  ומובילה  מנהלת 

 הליכות מלא מלא. שזה מאוד חשוב. 

 

 אני מחזק את דברייך.     מר ניר ים:

 

 יופי.    גב' מזל ערוסי:

 

גינון רכש וזה, כמו שניר אמר, לצערי נבצר מעירית מבחינה בריאותית    גב' דקלה קצוני: 

הנוכחים,  ברמה  תשובה  שתהיה  מה  השאלות.  את  נציף  הביטחון,  כמו  לזה  נתייחס  אנחנו  להגיע. 

 נחנו ננסה לתת ומה שלא, אנחנו נחזיר את זה לשולחנכם. כן, רוויטל?  א

 

אסקלציה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב מנגנוני  פירוש  מה  להבין  אשמח  לפתרון  אני  הבורר(  )מי 

 סוף ציטוט.  –קשיים במידה ולא עובד טוב 

 

 איפה את? סליחה?    גב' דקלה קצוני: 

 

 איפה זה?    גב' מזל ערוסי:
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 היעד השני בממשקי עבודה במחלקת הנדסה וחינוך.  : דג'אווי בן יעקב רוויטל

 

 כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

 בתוך החלק הזה, מגננוני אסקלציה ) מי הבורר(...  הסעיף האחרון  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני אגיד בחצי...     מר ניר ים:

 

 לקחו פרוטקשן.      מר אמיר פלג:

 

ירוני הוא יבוא ויבדוק במקרה של זה. תראו, אני אגיד את  הפקח הע   מר ניר ים:

זה ככה, וזה, מי שבא מהעולם של הארגונים, בטוח מכיר את זה. יש תמיד מתח מובנה, נקרא לזה  

לו   יש  אומרת,  זאת  וחיובי,  רצוי  שהוא  דבר  זה  לפעמים  אפילו  ארגונים.  בתוך  מובנה  מתח  ככה, 

ניין, בין השיווק ובין הייצור, אוקיי? לא תמיד זה עובד הכול  אפקטים חיוביים, לאותו מתח לצורך הע

 חלק חלק ולשביעות רצון כולם, וזה בסדר. 

המחלקה, האגף הזה שנקרא רכש, למעשה הוא יושב בצנטרו, הוא יושב בלב של מקומות החיכוך, לא  

המליאה,   בתחילת  פה  שראינו  הפשוטה  בדוגמא  אפילו  זה  את  לראות  ואפשר  כלום,  בהגדלת  יעזור 

 חוזה קבלן, בסדר? שזה מייצג איזשהו אלמנט של מתחים מובנים. 

עכשיו, לדברים האלה צריך להימצא פתרון כי הוא גורם אי נוחות לאגפים השונים, ובסך הכול פה, 

שיש   זה  את  הציפה  ארגוני  היא  פתרון  יהיה  שהפתרון  מצפה  והיא  נוחה,  לא  תחושה  לפעמים  לה 

 מצא לזה... מובנה, אוקיי? אז אנחנו נ 

 

מובנה     מר אמיר פלג: קושי  איזה  יש  הנדסה?  מול  לחינוך  מתחבר  זה  איך  ניר,  אבל 

 שם בגלל כל הפיקוח של ה... 
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 איפה כתוב חינוך מול הנדסה?    מר דודי אלון:

 

 כתוב.     מר אמיר פלג:

 

 ממשקי עבודה במחלקת הנדסה,   –ביעדים    גב' דנה אדמון: 

 

 ממשקי עבודה במחלקת הנדסה + חינוך.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אתם מסתכלים על משהו אחר.    מר דודי אלון:

 

 לא, על זה אנחנו מסתכלים.   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אני יודע מה אני אומר. זה התנועה למיצוי תביעות...    מר דודי אלון:

 

 לא, לא, לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 איזה עמוד?  איפה זה? ב   גב' מזל ערוסי:

 

 דודי, תסתכל על המסך, הם צודקים.  גב' דקלה קצוני: 

 

נוחות,     מר ניר ים: חוסר  של  תחושה  איזושהי  פה  מוצפת  פעם,  עוד  מסביר  אני 

 מוצפת פה תחושה של חוסר נוחות של עבודת הרכש מול האגפים האלה, במקרה הם צוינו ראשונים,  

 

 מול זה.  –מול זה, זה  –זה לא משולש, זה זה   גב' דקלה קצוני: 

 

 זה עם, זה לא בין.      מר אמיר פלג:
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 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

הרכש, בסופו של דבר, אמור לשרת והוא משרת את כל האגפים, ופה     מר ניר ים:

 מוצפת תחושה שמתבקש לתת לה פתרון טוב.  

 

 הלאה, בעיה פנים ארגונית.    מר גדי ירקוני: 

 

 ן. נכו   מר ניר ים:

 

 רגע אמיר, תמיר הרים יד.    גב' דקלה קצוני: 

 

 תמיר הרים יד, עד שהוא יקבל מיקרופון, נועם יקבל.    מר ניר ים:

 

 הוא קיבל, הוא זריז.     מר נועם גל:

 

פרסום וקולות קוראים, שזה עוד פעם    –בעידוד רכב מקומי רשום פה    מר תמיר בוקובזה: 

 צע פעולות נוספות לעידוד של רכש מקומי?  פרסום. יש מעבר לפרסום, כוונה לב

 

 יש חמישה אחוזים ב...     מר גדי ירקוני: 

 

אני אענה על זה. תראה, החבר אריק דניאל, שנמצא פה, דיבר איתנו    מר ניר ים:

מזמן, באמת לפני הרבה מאוד חודשים, אולי עברה כבר שנה פלוס, מאז השי האחרון שקיבלנו, אני 

 ח או לראש השנה, על רכש כחול לבן, אוקיי?לא זוכר אם זה לפס

לא   עוד  הזה,  הדבר  את  זה,  הדין,  את  עורכי  עם  זה  את  לבדוק  כן  התחלנו  אבל  הכול,  את  מיצינו 

מבחינת נהלי מכרזים והצעות מחיר. זה דבר מסובך ברמה קשוחה מאוד, כשנכון להיום, אנחנו עוד 
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 יו. לכן, אנחנו עוד לא בעולם הזה, אוקיי?  לא יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים להתחייב אל 

 

 נראה לי הוא לא התכוון לכחול לבן,     מר אמיר פלג:

 

התכוונתי    מר תמיר בוקובזה:  אני  מקומי,  כרשום  כשאני,   ... לבן,  לכחול  התכוונתי  לא 

 לפנים מועצתי. 

 

 רז. לתושבי המועצה מותר להיות יותר יקרים במכ 5%עניתי לך,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה נקרא העדפה.      דובר:

 

 העדפה, הלאה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? 5%העדפה עד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. הלאה.    מר ניר ים:

 

 נועם, אתה רוצה? או שאני?    מר אמיר פלג:

 

 דבר, אני אהיה אחרי זה.     מר נועם גל:

 

ו מקום בתוך האגף הזה. אני  אני חושב שהנושא של הגינון, אין ל  –א'      מר אמיר פלג:

 חושב שהמקום הטבעי והבסיסי שלו, הוא באגף איכות הסביבה.  

 

 אגף איכות הסביבה.     מר גדי ירקוני: 
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אני      מר אמיר פלג: הרשויות,  בכל  היה  גם  זה  ככה  הסביבה.  איכות  אגף  אמרתי, 

 שפ"ע.   חושב, אגף

 

 להשאיר את זה פה. חשבנו על זה.  עשינו התייעצות אצלנו, והחלטנו    מר גדי ירקוני: 

 

 מאיזה טעמים?    גב' דנה אדמון: 

 

 מטעמים שארגונית זה... ניר, דבר.    מר גדי ירקוני: 

 

 משני טעמים.    מר ניר ים:

 

 כן?     מר אמיר פלג:

 

טעם אחד זה שנכון להיום יש חילופים באגף איכות הסביבה, נכנסת     מר ניר ים:

הב  ברוכה  חדשה,  לתת  מנהלת  שנכון  חשבנו  אנחנו  מכיר.  לא  שעוד  מי  יד  תרימי  קדרי,  הילה  אה 

להילה, קודם כל הרעיון הוא נכון, זאת אומרת, לא תמצא גם לא בתוך המועצה, מי שלא מסכים עם  

 הרעיון הזה. 

ככה כנראה זה צריך להיות, אוקיי? לזה כולנו מסכימים. הילה קדרי נכנסה, חשבנו שצריך לתת לה  

 רגן על האגף, לעשות את הדברים היותר הארד קור של האגף, זו סיבה אחת.זמן להתא

השנייה   מאוד   –הסיבה  מחלקה  זאת  אז  אשכול,  אזורית  מועצה  של  הגינון  מחלקת  את  שמכיר  מי 

מאוד שברירית, נקרא לזה ככה, שמוחזקת נקרא לזה, בצורה מאוד הדוקה ולא פשוט, לצורך העניין.  

   זוע הזה בזמן הזה, ואנחנו דוחים את קבלת ההחלטה לאיפשהו בעתיד. ולא רצינו לייצר את הזע

 

הסביבה      מר אמיר פלג: איכות  לאגף  יעד  תוסיפו  בתוך   –אז  גינון  מחלקת  קליטת 

 האגף. 
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 אנחנו לא...    מר גדי ירקוני: 

 

בטווח הזמן של השנה הקרובה.     מר ניר ים: זה  לא, אנחנו לא מתכננים את  לא, 

 אולי, לא יודע. השנה, זה לא מתוכנן לקרות.   2023היות שבשנת אז יכול ל

 

 בינתיים זה גם עובד טוב, זה לא דחוף.    מר גדי ירקוני: 

 

 נועם?   גב' דקלה קצוני: 

 

פה      מר אמיר פלג: מופיע  לא  זה  גם,  ומכרזים  ביטוח  רכש  הוא  הזה  האגף  רגע, 

הדברים שצריכים להופיע פה בצורה ברורה,  המכרזים, אבל אולי זה תחת הרכש. ואני חושב שאחד  

זה הגדרה מחודשת וברורה, אולי זה צוות חשיבה והוצאה, אפילו, של איזה מסמך שיהיה מובהר גם  

לאגף הזה מה זה מכרז רגיל, מה זה מכרז זוטא, מה זה ההתקשרויות, זה משהו שצריך להיות הרבה  

 יותר ברור, כי הוא פתח להמון המון בעיות וצרות.  

 

 לא הבנתי, סליחה.    גב' דקלה קצוני: 

 

להגדיר הרבה יותר טוב בתוך הארגון, מה נכנס תחת כל דבר, מתי יש      מר אמיר פלג:

 לנו מכרז זוטא,  

 

 של הארגון כלפי הארגון? פנימה?   גב' דקלה קצוני: 

 

 כלפי הארגון, כלפי ועדת המכרזים.     מר אמיר פלג:

 

יר את העניין הזה, כאילו, נכון להיום, כל רכש לא משנה  רגע, אני אסב   מר ניר ים:

₪ ומעלה, לא מתקדם לפני שהוא    10,000-₪ ומעלה, נקרא לזה ככה, כל רכש מ  10,000-האמת היא מ
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מלווה בדף בקשה, הסבר מה רוצים לרכוש, אומדן למחיר, אישור של מנהל האגף, אישור תקציבי או 

 לבצע, אוקיי? תב"ר של הגזברות, ובסוף אישור שלי 

עכשיו, בהתאם לזה, יש טבלה מאוד מאוד מסודרת, של מה נכנס בתוך נוהל יועצים, איזה קטגוריות,  

רגילים,  כמה הצעות מחיר דורשת כל קטגוריה, איך מתבצעת קבלת ההחלטה, מה נעשה בנהלי רכש  

ודע בדיוק את מה עובר למכרזי זוטא, מה עובר למכרזים פומביים. זאת אומרת, כל מבקש בקשה, י

 המסלול שהבקשה שלו הולכת לעבור, עד שהיא תתממש. 

 

 אוקיי, תודה.      מר אמיר פלג:

 

רציתי לשאול, האם יש תכנון גינון מועצתי, או אדריכל גנים שמלווה    מר נועם גל:

יונים  אצלנו,  ההליכה  מסלול  או  הטיילת,  לאורך  שצומחות  צברים  שדרות  רואה  אני  כי  זה?  את 

 ת בכיכרות, האם זה מתוכנן? או האם זה...?  שנוחתו

 

 היונים אמיתיות.     מר גדי ירקוני: 

 

 היונים זה לא מתוכנן.     מר ניר ים:

 

 היונים עפו חלקן, מלפפונים כל מיני ירקות,     מר נועם גל:

 

 פה מחבל שלום הם עפו למבטחים.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה?    מר נועם גל:

 

 הם עפו מחבל שלום למבטחים.    גב' דנה אדמון: 

 

זה בסדר, במבטחים זה במגרש הפרטי שלהם, יכולים לעשות שם מה    מר נועם גל:
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שהם רוצים. השאלה, יש אני יודע, שדרת צברים אצלנו לאורך שביל ההליכה, זו יוזמה פרטית? או 

 שזו תוכנית מועצתית לעשות את זה? 

אם זו יוזמה פרטית, אני חושב שזה לא במקום. אני חושב   אם זו תוכנית מועצתית, זה מאוד מוזנח.

 שזו צריכה להיות נישה מועצתית לנושאי גינון.  

 

 זה לא שטח פרטי?     מר גדי ירקוני: 

 

מועצתית,     מר ניר ים: גינון  תוכנית  מכיר  לא  אני  האמת,  על  אודה  אני  תראה, 

ככה, נואשים, להחזיק את המצב סטטי, אוקיי? מה שאני כן מכיר, זה ניסיונות נואשים, נקרא לזה  

 אוקיי? 

 

 זה לא אחד נוגד את השני.    מר נועם גל:

 

 זה כרגע... תוכנית גינון, אני...    מר ניר ים:

 

נוף     מר גדי ירקוני:  מתכנני  לנו  יש  קבוע,  איתנו  שעובד  נוף  מתכנן  לנו  אין  לשאלתך, 

משהו פרטי של מישהו, זה שטח פרטי של    שלוקחים לפרויקטים. לשאלתך על הסברס, נראה לי שזה

 מישהו. זה לא פרטי, אני יודע על מה אתה מדבר,  

 

 זה לא,    מר נועם גל:

 

 המועצה עשתה את זה?     מר גדי ירקוני: 

 

 בוא לא נפתח את הנושא הזה, אבל כן.    מר נועם גל:

 

 כן, כדאי שלא.     גב' דנה אדמון: 
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 ה, אבל אני... בוא לא נפתח את ז   מר נועם גל:

 

 מה זה לא נפתח את הנושא אבל כן? תפתח את הנושא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם יש נושא, בוא נשמע.      מר אמיר פלג:

 

 אני חושב שהגיע הזמן,     מר נועם גל:

 

 שהמועצה, כן.     גב' דנה אדמון: 

 

 לבנות תוכנית גינון מועצתית.    מר נועם גל:

 

 ר חזות המועצה.  שיפו   גב' דנה אדמון: 

 

 לתקצב את זה, שימו את זה על סדר היום. אם צריך    מר נועם גל:

 

 שיפור חזות המועצה, אנחנו נראים לא טוב.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה חלק, גם החזון של המליאה מדבר על זה כל שנה.     מר אמיר פלג:

 

 אוקיי, רשמנו את ההערה.    מר ניר ים:

 

 ניר?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 כן?    מר ניר ים:
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   ... אני מסכים עם נועם, אצלנו כבר ... ארבע שנים  : אדוארד קוברסקימר 

 

לשיפור     גב' דנה אדמון:  תוכנית  איזושהי  שנעשה  הזמן  הגיע  שבאמת  חושבת  אני 

 החזות של המועצה, ו...  

 

ברשו   מר גדי ירקוני:  סליחה,  שאל,  שהוא  מה  אחרים  דברים  שני  זה  הוא  לא,  תכם. 

גינה הכי   כל  גדול, לא  גינון  נכתוב בפרוטוקול שבכל אירוע  זה יקרה, בואו  נכון שהיום  זה  שאל אם 

בכל  לא אומר שהיום  זה  יהיה אדריכל שייתן את האינפוט שלו.  גדול,  באירוע סביבתי  קטנה, אבל 

 מאתיים מטרים יביאו אדריכל, אבל צריכים באותה... היא צריכה להיות,  

 

 גדי, מה שאתה,    : רד קוברסקיאדואמר 

 

 הסברס?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הסברס. אתה היית ב... אצל גלית שם, הכול נראה כמו מזבלה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה בגלל שזה באבשלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, באבשלום. אני לא... אתם לא זוכרים,    : אדוארד קוברסקימר 

 

 י במועצה אמון...?  מ   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד( 

 

 ניר,... לגינון, רגע אני...    : אדוארד קוברסקימר 
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 תנו לאדוארד.    מר ניר ים:

 

 מתי אתם מדברים, אני שותק.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 סליחה.     מר אמיר פלג:

 

וחצי  : אדוארד קוברסקימר  אדם  בן  כמה?  יש  שם  הגינון?  את  להגדיל  מתכוונים    אתם 

 במקרה פה, ... על הניירת יש יותר מדי, אני מספיק.... 

 

 רוצה להיות יועץ ארגוני שלי?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 יאללה, בוא.    מר גדי ירקוני: 

 

 ובא, קח אותי, נסתדר.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 בואו, אם אנחנו רוצים להיות עניינים,    מר ניר ים:

 

 באמת, לא מספיקים להגיע,   : דוארד קוברסקיאמר 

 

כדי     מר ניר ים: קשים  מאמצים  עושים  אנחנו  להיום  שנכון  אמרתי  אמרתי, 

להחזיק את המצב, איכשהו, סטטי, פיתוח כמעט לא קיים, תוכנית גינון לא קיימת, רשמתי את זה  

ה תוכנית גינון, כנראה, כהערה. יש לזה מקום, באותו רגע שנחליט לממש את המטרה הזאת, אז אות

יש   אם  באבשלום,  הגנים  על  יסתכל  המועצה,  ברחבי  שיסתובב  משהו  או  מישהו  איזשהו  יהיה  וזה 

איך   ויגיד  יבוא  המרחב,  בכל  יסתכל  שם,  קורה  מה  ההליכה,  שביל  על  יסתכל  עצים,  אין  או  עצים 
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ת הגינון של המועצה שלנו,  לדעתו צריך לטפל בעניין, וזה בסדר גמור. נכון ואני אומר עוד פעם, מחלק

 היא קטנה מאוד, היא לא מספיקה לשום דבר, אוקיי? 

 

 ניר, תעשה לי רק סדר, על איזה שטחים מדובר?    מר אריק דניאל: 

 

גם    מר ניר ים: מדובר על שטחי, על מה שנקרא, על השטחים של המועצה. אגב, 

 , אוקיי? בתוך היישובים, יש אזורים, יש חלקות שהן חלקות מועצתיות

 

 גם שולי הדרכים, גם...     גב' דנה אדמון: 

 

 גנים, מרפאות.      מר אמיר פלג:

 

החיים     גב' דנה אדמון:  מאיכות  חלק  הגדירה,  שהמליאה  היעדים  שאחד  חושבת  אני 

זה גם החזות והנראות של המקום שבו אתה גר. ואני חושבת שראוי שאנחנו נסמן איזה יעד לעניין  

להבי  לפחות  הנושאים  הזה,  את  לראות  או  לקדם  יכול  והוא  הזה,  התחום  על  אמון  מהמועצה  מי  ן 

   שרלוונטיים לתחום הזה. 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

רבים      מר אמיר פלג: מתושבים  שנובעת  התחושה  שבאמת  אוסיף  רק  אני  ניר, 

תמיד כשאני  מהשטח, מגוש צוחר, ומהאזור שנוסעים לכיוון עין הבשור, כל הזמן, אפילו פה במועצה,  

 הולך בחניה, יש המון המון לכלוך.

ואני  מנוהל.  לא  מן תחושה, שהעסק הספציפי הזה של הנראות של המועצה,  איזו  יש  זאת אומרת, 

 חושב שזה משהו שבאמת צריך לתת עליו את הדעת השנה, ולא לחכות עם זה.  

 

 זה לא שהוא לא מנוהל, כמו שהוא...    מר דודי אלון:
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 לא מנוהל מספיק טוב.      מר אמיר פלג:

 

 מנוהל בתת תקצוב.     מר ניר ים:

 

 זה הסיפור. צריכים פה להחליט,   מר דודי אלון:

 

 אוקיי, בשביל זה יש תקציב.     מר אמיר פלג:

 

 תראה, אנחנו הוספנו השנה איש גינון,     מר ניר ים:

 

 שנה הבאה.    מר גדי ירקוני: 

 

איש     מר ניר ים: השנה  לויברציות, הוספנו  הגזברות  אגף  כל  את  הכניס  גינון, 

 ואנחנו לא מדברים על אנשים שמקבלים... בסדר, זה ברור, רשמנו, מתייחסים. 

 

 ניר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, תמיר?     מר ניר ים:

 

כניסה    –הצלחה  מדד    –הסעיף שמדבר על הכניסה לחבל שלום, היעד    מר תמיר בוקובזה: 

יודע איך    50%-ב  מזמינה ומטפחת מהיום. זה משהו שהוא לא מדיד בשום צורה ודרך, להבנתי. לא 

א'    50%מודדים   זה    –מ...  רע,  כבר  זה  מהיום,  בחצי  פחות  אחוזים  150%זה  מודדים  איך  אבל   .

 וכניסה מזמינה? מישהו רשם את זה כדי לרשום יעד פשוט, וזהו. 

 

שפ   גב' מזל ערוסי: יעדים  כמו  שזה  אמרתי  בחינוך  פעם  גם  הצבנו,  ארץ    –עם  אהבת 
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 ישראל. עכשיו, לך תמדוד את זה. 

 

 יש מודד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רשמנו, רשמנו.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה דעתך?    גב' דנה אדמון: 

 

 אני, אין הסבר טוב, רשמנו. לי אין הסבר לזה.     מר גדי ירקוני: 

 

אפשר ממש לכמת אותו, מצד אחד.   אין לנו הסבר, לא כל יעד באמת   מר ניר ים:

 האלה, מייצגים מגמה של שיפור, אוקיי? זאת הכוונה.   50%-מצד שני, ה

 

 אני אפילו לא הבנתי, תסביר לי. הוא אומר חמישים אחוז מהיום.    מר גדי ירקוני: 

 

 יותר...  50%לא, מהיום. היום זה נמצא במצב אחד, מהיום   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מהמצב הקיים כרגע.     מר ניר ים:

 

 לא... בחושך שלא רואים. זו הכוונה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני גם הבנתי מה...      דוברת:

 

 אני גם הבנתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז לא, זה מהיום.     מר ניר ים:
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אמרתי     מר גדי ירקוני:  כי  שלי,  הזלזול  זה  בגלל  גם  הבנתי,  זה    –לא  הבנתי,  מהיום 

 שעות אפילו.  24א אמר שפחות, שזה פחות היום שהו

 

 אי הבנה אחת גדולה, כמו שניר הבין, זה משהו שהוא לא...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם הם היו כותבים את זה באנגלית, זה היה יותר ברור.    מר ניר ים:

 

 טוב, אנחנו נבדוק את זה. הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 עוד שאלה? או שאפשר לעבור לשירותים חברתיים?    קצוני:  גב' דקלה

 

 טעון שיפור התוכנית של האגף הזה.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, לגבי האגף לשירותים חברתיים? שאלות? הבהרות? בקשות?    גב' דקלה קצוני: 

 

 באמצע העמוד, מי שרואה.    :אלפרןליאורה 

 

מאמצע   גב' דקלה קצוני:  נתחיל  אבל    אנחנו  שם,  הכותרת  בלי  זה  הרכש.  של  העמוד 

 תופעות סיכוניות, זה כבר שם. לפחות ברכש.  מניעת 

 

 אני רציתי לשאול על הזה של הגרעין שירות לאומי.     גב' מזל ערוסי:

 

 גרעין שירות לאומי?     מר גדי ירקוני: 
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א   גב' מזל ערוסי: לגייס  ובאמת צריך  גרעין שירות לאומי,  לנו היום  ותם, לא רק  אין 

 אליכם, אלא באמת למערך החינוך הכללי.  

 

 אני יודע שאבי פה? לא, הוא מתכוון בשנה הבאה.     מר גדי ירקוני: 

 

זה באמת במסגרת הביטחון הקהילתי, זו יוזמה של המשרד לביטחון    :אלפרןליאורה 

ממה חלק  ולהיות  הספר,  בבתי  להשתלב  בבוקר,  שלהם  העיקרי  התפקיד  שבעצם  שנקרא    פנים, 

החברתי   החינוך  במערך  ישתלבו  הם  הצהריים,  שאחרי  שלנו  כשהשאיפה  ספר,  בבתי  המוגנות 

 ביישובים, ויעברו את ...  

 

 ליאורה, הוא שואל איך קוראים לך.    מר גדי ירקוני: 

 

לגייס     :אלפרןליאורה  צריך  צודקת,  את  חברתיים.  לשירותים  האגף  מנהלת  ליאורה, 

זה   פשוט,  לא  זה  ולראות  אותם,  עצמך  את  לשווק  לנו  ממש  יש  כרגע,  במטרה  איכותיות,  שהבנות 

 שמונה תקנים, אנחנו נרצה יותר, כי הרבה פעמים יש נשירה באמצע השנה, אז אנחנו גם... 

 

צריך לחשוב גם מה אנחנו נותנים להם, את יודעת, זה לא לקבל אותם    גב' מזל ערוסי:

 ו... 

 

 להכין מעטפת, לגמרי, צריך    :אלפרןליאורה 

 

 זה החל מדיור ו...     גב' מזל ערוסי:

 

להחזיק     :אלפרןליאורה  מצליחים  הם  איך  ולראות  והדרכה,  תמיכה  מעטפת  לגמרי, 

 אותם, ושתהיה להן הרגשה שהן משמעותיות פה, כי אחרת הן לא יישארו. לגמרי. 
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שנעבור  גב' דקלה קצוני:  או  החברתיים?  השירותים  לגבי  שאלות  למחלקת    עוד 

 תחבורה? 

 

 הוא הלך.    מר גדי ירקוני: 

 

 לירון?  הוא לא, הוא פה. טוב, ליאורה, תודה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 ליאורה, כל שנה התוכנית שלך מעולה, ממש.      דוברת:

 

מחל  גב' דקלה קצוני:  לגבי  חבר'ה,  פה,  נמצא  שקשה, לירון  יודעת  אני  תחבורה,  קת 

 בואו.. 

 

נסיעה      מר אמיר פלג: של  הנושא  את  יש  אולי...  יודע  לא  אני  אחת,  שאלה  לי  יש 

לחוגים מהיישובים, שהוא תמיד קצת, לא יודעים בדיוק מתי האוטובוס מגיע, ולפעמים מחכים המון  

 זמן. זאת אומרת, האם יש לזה איזושהי חשיבה, או פתרון לנושא הזה?  

 

 וס מגיע?  לא הבנתי, לא יודעים מתי האוטוב   מר גדי ירקוני: 

 

מבית      מר אמיר פלג: ישר  לא  הבשור,  מעין  לחוג  יוצאים  נגיד  שמגיעים,  ילדים  לא, 

איזו  אין  בדיוק.  יועים  לא  פעם  על הסעה שמגיעה מבית הספר, אבל אף  לעלות  צריכים  הספר, הם 

יודע לחכות בתחנה, תמיד כזה פלוס מינוס ואפשר או לאחר, או פתאום לחכות המון    -שעה שאתה 

 ן, זאת אומרת, ההגעה מהיישוב לחוג.  זמ

 

 מה זה הרבה זמן שאתה מכיר?    מר גדי ירקוני: 
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 אני אדייק אותו שנייה, כי עין הבשור,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל תן ללירון רגע להגיב.    גב' דקלה קצוני: 

 

 בסדר, אני רוצה להבין את ה...   מר גדי ירקוני: 

 

האוטובוס בעצם יוצא ור עוד מקרה קל. בחוגים, בהסעה,  כי עין הבש  מר תמיר בוקובזה: 

לחוגים במסלול   ילדים  אוסף  הפיזור  כדי  ותוך  פיזור,  עושה  ללמוד,  שסיימו  ילדים  עם  הספר  מבית 

העניין,  לצורך  יוסף,  בתלמי  מחכה  עכשיו  ילד  שאם  אומר  זה  הספר.  לבית  חזרה  שחוזר  מעגלי, 

 גיע לתלמי יוסף באיזשהו שלב,  האוטובוס יעבור ביתד, באבשלום, ביבול, י

 

 בכרם שלום, בסופה הרבה פעמים,    גב' דנה אדמון: 

 

כן, זה יכול להמשיך לפעמים, הסיבוב ארוך מאוד. אף אחד לא יודע    מר תמיר בוקובזה: 

בערך, הוא יחכה,    15:30  -באמת מתי מגיע האוטובוס בזמן אמת, מתי הוא יכול לחכות. כי אמרו ב

 האוטובוס.  16:00-הוא יגיע ב

 

 הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 ב...  PS Gיש מערכת  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה כבר הפתרון, אני רוצה... פתרון, לירון.     מר גדי ירקוני: 

 

יודע שהיא קיימת    מר תמיר בוקובזה:  לא, מנגד אני אומר, בתחבורה ציבורית, שאני לא 

 במועצה. 
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נופי הבשור, שבהם טוב, הפיז   מר לירון כהן: פיזורים של  זה  וארבע,  ורים של שלוש 

אוטובוסים   כמות  עם  גדול,  פיזור  הוא  הזה,  הפיזור  אוקיי?  הבשור,  לנופי  מצטרפים  החוגים  ילדי 

 גדולה, שבחלקם צהובים ובחלקם אוטובוסים חיצוניים, אוקיי?

אותה לאוטובוסים הצהובים אפליקציה כמו איפה באס, לצורך העניין, אנחנו יכולים לנסות ולהכניס  

-ו 19:00,  17:30בלבד, לאוטובוסים החיצוניים זה קצת בעייתי. זה יהיה יותר נכון לפיזורים של שעה  

איפה  20:15 בדיוק  לראות  אפשר  באמת  ואז  החוגים,  ילדי  של  צהובים  אוטובוסים  רק  שזה   ,

 האוטובוס נמצא, ומתי הוא מגיע לתחנה.  

 

יכול     גב' מזל ערוסי: חברה זה  מאשרים  או  מקבלים,  כשאתם  במכרז,  תנאי  להיות 

 חיצונית כלשהי?  

 

כל דבר יכול להיות תנאי, אין ספק. אבל החברה החיצונית, היום היא     מר לירון כהן:

... בצפון, הוא שולח אוטובוס אחר,  הביאה את האוטובוס הזה, ומחר האוטובוס הזה נמצא באיזה  

 .. .GPS-והאוטובוס הזה לא מחובר ל

 

 זו מערכת שצריכה להיות מובנית באוטובוס?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 צריך ללמוד את זה, לראות איך זה עובד בדיוק, אני לא יודע...    מר לירון כהן:

 

הסוגיה     מר גדי ירקוני:  את  לבדוק  חשוב  זה  אותה.  תבדוק  סוגיה,  העלו  לירון,  טוב 

 מה אנחנו מסוגלים לענות עליה.   הזאת, נבדוק אותה במהלך התקופה ונראה

 

כידיעה     מר דודי אלון: רק  אבל  כפתרון  תגידו   –לא  האוטובוס,  תחנות  בכל  יש 

הפיזורים,   של  גם  הרשימה,  כל  את  לו  יש  המוקד  המוקד.  של  והווטסאפים  הטלפונים  את  לילדים, 

צמו, יכול להתקשר  והרבה פעמים, אם יש ילד, אבא לא עונה ואני לא יודע מה, והוא לא בטוח על ע

 למוקד, ו...
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 הילדים הקטנים הם בלי טלפון.     דוברת:

 

 כל האמהות במועצה גם מכירות את הטלפון שלי.     מר לירון כהן:

 

הוא    מר דודי אלון: מתי  אלא  מפזר,  האוטובוס  מתי  לא  האיסופים.  זה  הבעיה  לא, 

 מגיע לאסוף. 

 

 מתי הוא אוסף, כן.      מר אמיר פלג:

 

 וזה אין פתרון לא למוקד, ולא לאף אחד.  תמיר בוקובזה: מר 

 

לנו תשובות מה     מר גדי ירקוני:  ייתן  לירון קיבל משימה,  חבר'ה, אמרנו את הבעיה, 

 , יטפל. הלאה. זה אומר לנו

 

אני רוצה להעלות את הנושא שהעלינו במליאה. במליאה עלה הנושא    גב' מזל ערוסי:

 , יותר נכון, דחייה של פתיחת יום, אין צורך אני נשמעת טוב. כמה וכמה פעמים, של הקדמת

 

 אבל בקשו. האוזניים התעייפו.  גב' דקלה קצוני: 

 

יום    גב' מזל ערוסי: פתיחת  שעת  את  לדחות  של  העניין  על  מדברת  אני  בבקשה. 

 הלימודים. דיברנו על זה, אמרת שזה יעלה משהו כמו שני מיליון.  

 

צוות של    –אנחנו הקמנו צוות מהמועצה, מצטט    –ן, אז אני אומר  נכו   מר גדי ירקוני: 

זה   אותו  לי, שמי שמוביל  מי שצריך שיבדוק  כל  כולל  כולל המרכז הקהילתי,  בתי הספר,  כולל  כל, 

 מתן. 
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בינואר אני חושב אמרתי, או פברואר,   זוכר מתי,  לי את המסקנות שלו, לא  הצוות הזה אמור לתת 

הנ כל  את  זוכר.  לא  היום  אני  כל  לגבי  אומר  זה  מה  לזה,  יש  השלכות  איזה  אומר,  זה  מה  של  ושא 

 ההסעות שלנו, ואחרי שתהיה בדיקה, אנחנו נראה מה אפשר לעשות עם זה.  

 

פברואר, יש   –אני חושבת שלהגיד שמתן יעביר את התשובות בינואר     גב' מזל ערוסי:

 לנו שם ילדים בבתי הספר, אתה יודע במה מדובר.  

 

 אנחנו לא...    י ירקוני: מר גד

 

אני חושבת שזה צריך להיות חלק מתוכנית העבודה כבדיקה, כלחשוב     גב' מזל ערוסי:

 על פתרון, אינני יודעת מה. 

 

 תני לי להשלים את הסוגיה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

הבא,    מר גדי ירקוני:  ספטמבר  הבאה.  לשנה  זה  את  נעשה  השנה    אנחנו  במהלך  לא 

הזאת. כל הבדיקה הזאת יסודית, אנחנו הלכנו ונתנו תשובות, בינתיים, על זה שהילדים היו שם לבד.  

פה  לעשות  הולכים  אנחנו  זה  ובגלל  פה,  הלימודים  יום  כל  על  השלכות  עם  מורכב,  מאוד  דבר  זה 

יהיו   שהמסקנות  כמובן  הבא.  ספטמבר  של  יסודית  בדיקה  ששמענו,  אחרי  בתי בדיקה,  שגם  לפני, 

לא   זה  לעשות.  יוכלו  שינויים,  שהם  איזה  לעשות  התוכנית  עם  להתארגן  צריכים  כולם  וגם  הספר 

 יהיה... 

 

אסור    גב' מזל ערוסי: אגב,  דרך  שתישארנה.  הסייעות  זה  שהצעתם,  הפתרונות  אחד 

 להן לעשות את זה, הן לא אחראיות על הילדים שלנו. 
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 ע מה זה אסור/מותר, אנחנו נבדוק את הכול. אני לא יוד   מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר להוסיף לתקציב שני רמקולים למליאה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 מיליון ₪, הלאה.   12חבר'ה, אנחנו בגירעון של     מר גדי ירקוני: 

 

דות ללירון. טוב, תנו לי לדבר. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, ולהו  גב' תמי בר מאיר: 

באמת, זה המקום להודות לו על כל מה שהוא עושה. אני, בעבודה שלי בנווה אשכול, אנחנו משגעים 

ואין   והערב,  השכם  נתקעים,    –אותו  אנחנו  לקשישים.  פתרונות  שירות,  מתן  סובלנות,  סבלנות, 

 איתך.   באמת, הרבה פעמים. אני רוצה להודות לך, אתה עושה עבודה נפלאה, וכיף לנו לעבוד

 )מחיאות כפיים(  

 

   תודה, תודה.   מר לירון כהן:

 

 אני גם קיבלתי ווטס אפ מאימא השבוע, באותה רוח.    מר גדי ירקוני: 

 

ואני, לקחת לי בדיוק את הדברים, זה בדיוק מה שרשמתי. לא סתם,    גב' דנה אדמון: 

ממנו לכל שאלה שיש, וילד   באמת לכל האמהות יש את הטלפון של לירון, והן באמת מקבלות תשובה

 שנשאר בהסעה, אז הוא איתנו באופן אישי.  

 

 אני רוצה להציע הצעה,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 נו?    גב' דנה אדמון: 
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פיזרנו שלטים, זה משהו שדודי גם היה מעורב בו, בכל התחנות, עם   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 הטלפון של המוקד.  

 

 יברו על זה כרגע.  אבל ד   מר גדי ירקוני: 

 

אבל לא לטלפן ללירון, זה מה שאני מבקשת, יש לו גם ילדים בבית.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 שוב, לירון אלוף ומגיע לו כל התודות. 

 

 הטלפונים רק אצל האמהות, אני מדגישה.      דוברת:

 

ההסעות,  הסיפור הזה של    –  1  –אני רוצה אבל כן לשאול שתי שאלות     גב' דנה אדמון: 

אנחנו   בהנהלה,  אותו  העלינו  מאוד,  בעייתי  סיפור  זה  הבאה,  בשנה  רק  להיפתר  יכול  לא  בוודאי 

יושבים עליו מול אבי, וצריך להיות פתרון מיידי, גם אם הוא לא מבחינת תחום ההסעות, חייב להיות  

 פתרון מיידי.  

יג מיוחד, מנהלת בית הספר לא  יהיה צבע אדום, או אירוע חר 19:35אנחנו יודעים שאם חלילה בשעה 

 ילדים בתוך מרחבים מוגנים, וזאת בעיה רצינית מאוד,   400תוכל להכניס 

 

 ,7:30זה עד  –ילדים. א'  400אין    מר גדי ירקוני: 

 

 ילדים.   400בטח שיש    גב' דנה אדמון: 

 

היה שם  אנחנו אמרנו שאנחנו נותנים תשובה לגבי מי י  –. ב'  :3507לא     מר גדי ירקוני: 

עם הילדים, אני פשוט עוצר אותך מפני שדיברתי על זה, וסליחה. אמרנו שאנחנו נותנים שתי תשובות  

לגבי השנה, פלסטר ולא שינוי הסעות. יהיה שם מישהו שיהיה עם הילדים, לא יודע אם בכל    –א'     -

 כיתה, אבל יהיו שם אנשי צוות נוספים.

, זו השעה שלפני זה אסור לנו לחייב 7:30, זה כבר לא בעיה.  07:35אחרי  אסור לנו,    7:30מפני שלפני  
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 מורות או מורים להגיע לבית הספר. 

 

 מה,    גב' דנה אדמון: 

 

ה   מר גדי ירקוני:  את  לפתור  הולכים  אנחנו  אז  משנה    15דקות,    8-רגע,  לא  דקות, 

 .7:30כמה, שהילדים מגיעים לפני 

אנ מורכב,  מסובך,  הזה  הדבר  ההסעות,  פעם  לגבי  עוד  אומר  לא    –י  נוכל,  אם  לקראת,  ישונה  הוא 

 בטוח, לשנה הבאה.  

 

 אני חושבת שהיעד,     גב' דנה אדמון: 

 

 אני גם חושב.     מר גדי ירקוני: 

 

 אסור לי לחשוב, גדי? אני לא מבינה.    גב' דנה אדמון: 

 

אומרי   מר גדי ירקוני:  שאם  חושב  אני  אבל  הכול.  לך  מותר  לך,  אגיד  אני  ם,  לא, 

ואנחנו נותנים תשובה ומסבירים גם למה, ועושים איזה, אומרים שהולכים להקים צוות, והוא הולך  

להגיד   צריכה  המליאה  גם  אז  עבודה,  זה    –לעשות  את  לקח  הפעיל  ההנהלה  צוות  אמרנו,  טוב, 

לתשומת ליבו, הוא לקח לוחות זמנים שהוא חושב שזה הגיוני לעשות את השינויים האלה, ואם הוא 

 יוכל, הוא יעשה את השינויים האלה לקראת השנה הבאה, מפני שזה מאוד מורכב. 

 

 נהדר,    גב' דנה אדמון: 

 

 כל הכבוד, אז אני חושב שזה    מר גדי ירקוני: 

 

הנחה    גב' דנה אדמון:  מנקודת  לצאת  צריכים  לא  שאנחנו  חושבת  שאני  אומרת  ואני 
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כה להתחיל יחד עם הגעת התלמידים. זאת אומרת,  שאם נוכל נמצא לזה פתרון. שעת הלימודים צרי

שמורים ותלמידים מגיעים יחד לבית הספר. הפתרונות שימצאו, צריכים להיות בהתאם ליעד הזה.  

 זה לא אם נצליח, המצב כרגע הוא לא אפשרי. אני לא חושבת שהאמירה הזאת היא אחראית. 

וצהרוני החוגים,  של  ההסעות  מערך  כל  יש,  לשבחים,  אתמול  בנוסף  רק  אני התוודעתי  שמגיעים,  ם 

שיש צהרונים שיוצאים, נוסעים מהצהרון אל נופי הבשור, ממתינים שם דקות ארוכות, עד שההסעה 

 יוצאת, ומגיעים מאוד מאוחר.

אני באמת רוצה לשאול אותך בכנות, לירון, האם אתה יודע להגיד כמה כסף צריך בשביל שמחלקת  

ותר ברמת הילדים של החוגים, ושל הצהרונים? אנחנו מדברים פה  תחבורה תוכל לתת שירות טוב י

 על סכומים שהם אסטרונומיים? אנחנו...  

 

 דנה, אני יכולה להעיר הערה רק על מה שאמרת על הצהרונים?   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

ש  גב' מיכל עוזיהו פלג:  הצוות  שבצהרונים,  אגיד  רק  אני  אכן,  את כי  מעלה  הצהרונים  ל 

שלו,   לאוטובוס  וילד  ילד  כל  מלווים  באוטובוס,  אותם  מלווה  היסודית,  החינוך  בקריית  הילדים 

 מושיבים, 

 

 וילדה.    מר גדי ירקוני: 

 

לאוטובוס    גב' מיכל עוזיהו פלג:  תודה,  וילד,  ילדה  חגורים,    –כל  ישובים,  שהם  מוודאים 

 ההקשר של זה, לשיפור מערך ההסעות. ומשאירים אותם. כך שאני לא הבנתי את 

 

 אני אסביר לך.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 הם ממתינים, אחרי שמעבירים אותם לשם, הם יושבים וממתינים.     גב' דנה אדמון: 
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מיכל, ברבע לארבע הילדים עולים על ההסעה? עם המטפלת ועם ה...    גב' רבקה בן ארי: 

בר ההסעה  על  עולים  נכון,  שאמרת  מה  הבשור  כל  בנופי  הבשור,  לנופי  אותם  מביאים  לארבע,  בע 

אני נוכחתי בזה השבוע, כל    –ההסעה יוצאת בארבע ועשרה. זאת אומרת, חצי שעה מאז שהם יצאו  

בעשרים   הביתה  הגיעו  לארבע,  ברבע  יצאו  הם  ל...  הגיעו  שהם  עד  יצאו,  שהם  מאז  שעה  חצי  יום. 

  לחמש.

 

האו   מר לירון כהן: כל  קודם  בשחר רבקה,  לארבע  בעשרה  להתייצב  אמור  טובוס 

 אשכול, אם מוציאים אותם קודם, זה כבר עניין של... 

 

 אוקיי.   גב' רבקה בן ארי: 

 

שהילדים    מר לירון כהן: דואגים  המלווים  עולים,  ילדים  לארבע,  עשרה  אוקיי? 

 חגורים, 

 

 אין ספק.   גב' רבקה בן ארי: 

 

של     מר לירון כהן: עניין  עוד  ד  4-3זה  אוקיי?  הבשור,   4-3קות,  לנופי  נסיעה  דקות 

לנופי הבשור. יורדים מהאוטובוס, כל ילד עם המדריך לאוטובוס    16:00הילדים מגיעים סביב השעה  

של היישוב שלו, עולים, מוודאים שהילדים חגורים, אני לא חושב שיש פה איזושהי המתנה של חצי  

התארגנו של  סוג  פה  יש  מתארת.  שאת  כמו  משחר שעה  יוצאים  שהם  מהרגע  דקות  עשרים  של  ת, 

 אשכול, עד שהם עולים לאוטובוסים שלהם בנופי הבשור.

עכשיו, אם אנחנו, לצורך העניין, נפריד את ההסעות של נופי הבשור, ונעשה הסעות בנפרד רק לילדי  

האו אוקיי?  האוטובוסים,  צי  את  להגדיל  צריך  הסתם,  מן  הצהרונים.  וילדי  נאמר,  טובוס  החוגים, 

 15יעשה סיבוב הרבה יותר גדול ממה שהוא עושה עכשיו, אם באוטובוס יהיו סתם, לצורך העניין,  

, 16:10-ילדים, אז הוא יעשה את כל ישובי הפתחה, כשנכון לעכשיו, בנופי הבשור, אוטובוס שיוצא ב
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 עושה שני יישובים, אוקיי? 

אז הוא צריך לעבור את כל יישובי הפתחה  אז אם ילד של צהרון שסיים בארבע, צריך להגיע לדקל,  

 עד שהוא יגיע לדקל, יגיע סביב השעה חמש. אז אני חושב שזה לא ריאלי.  

 

 השאלה שלי הייתה שאלה כללית,    גב' דנה אדמון: 

 

שב   מר לירון כהן: שעה    16:00  -מה  של  הפיזור  מרווחים,  מאוד  הם  האוטובוסים 

 כוניסטים,  , אין שום צפיפות, אין הרבה תי16:00

 

יכולים לשפר     גב' דנה אדמון:  יכול לראות, שדרכו אנחנו  מבחינתך, אין אופק שאתה 

 את מערך ההיסעים לטובת החוגים?

 

 לא, הוא לא אמר, אני לא מקבל תשובה כזאת.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני שואלת.    גב' דנה אדמון: 

 

הולכים     מר גדי ירקוני:  אנחנו  פעם,  עוד  אומר  שזה  אני  ההיסעים,  רמת  כל  לבדוק, 

נאמר... אם, כשהולכים לבדוק הזזה בבוקר, הוא השארה בבוקר, בודקים בהזדמנות זאת כבר את  

 כל ההיסעים של כל היום. ואז, הם יהיו יותר חכמים. 

זמן  גם  לנו  שיהיה  מנת  על  עכשיו,  זה  את  להתחיל  צריך  הבאה,  לשנה  וזה  זמן,  לוקח  זה  זה  בגלל 

יש אם  מסועף    תגובה,  מאוד  מאוד  הוא  פה,  ההסעות  נושא  לעשות.  שנרצה  נוספים  בית  שיעורי  לנו 

ימינה   לירון  וכל תזוזה של  רוצה   –ויקר,  עכשיו  לא  לגמרי.  לסכומים אחרי  שמאלה, מביאה אותנו 

 לזרוק שני מיליון, מיליון, זה לא אחראי לזרוק. בגלל זה אני חושב, הייתה בקשה, 

 

לבחון לא,     גב' דנה אדמון:  הולכים  זו התייחסות למשהו אחר, אם אתה אומר שהם 

 את כל המערך, אז מעולה. 
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לא, אני אמרתי, כן. בגלל שברגע, אם מזיזים את הרבע לשמונה, זה    מר גדי ירקוני: 

 משפיע, כנראה, גם על הסיום, גם על החוגים וגם על הכול. 

 

 זה לא משהו שתלוי במחלקה.    גב' מזל ערוסי:

 

 אז יבדקו את הכול.     גדי ירקוני: מר 

 

אני חושבת שאחד היעדים שמאוד אהבתי בתוכנית של התחבורה, זה     גב' מזל ערוסי:

ובטוחים   יותר,  מסודרים  תמיד  הם  הצהובים,  באוטובוסים  שההיסעים  אישי,  מניסיון  יודעת  אני 

 יותר. 

 

 ונקווה שהם לא יקרים יותר.    מר גדי ירקוני: 

 

עצם     י:גב' מזל ערוס אבל  אותם.  שילמתי  אני  לא  כי  יקרים,  הם  אם  יודעת  לא  אני 

 ניין, סליחה דודי, אני מדברת.  העובדה שאתם עכשיו תבדקו את הע

 

 היא מדברת.      מר אמיר פלג:

 

 סליחה.    מר דודי אלון:

 

תודה. עצם העובדה שהולכים לבדוק את זה, וגם לחשוב, לרכוש עוד    גב' מזל ערוסי:

זה  אוטו את  לראות  שמחה  ואני  הזה.  מהפתרון  גם  חלק,  יהיה  שזה  חושבת  אני  שניים,  או  בוס 

 בתוכנית העבודה.  

 

 נתאזר בסבלנות.    גב' רבקה בן ארי: 
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 ועוד מיניבוס בינואר אני מקווה שיהיה פה עוד מיניבוס,    מר גדי ירקוני: 

 

דולים, וכבר אז דיברו על  אני רוצה להרגיע אתכם שהילדים שלי כבר ג  גב' רבקה בן ארי: 

 זה. 

 

 אבל המורה, אני כבר דיברתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

אחד,     מר גדי ירקוני:  עוד  מיניבוס,  יגיע  וגם  אוטובוס,  יגיע  שגם  מקווה,  מאוד  אני 

אחרי הראשון  להסעת אנשים עם מוגבלויות, שהוא גם יכול לעזור לחוגים, מקרן הידידות עוד אחד,  

עלויות   גם,  שלנו,  העלויות  איך  לראות  צריכים  ואנחנו  שיעזור.  מקווה  אני  זה,  גם  אז  שקיבלנו. 

 התחבורה שלנו הן מאוד... 

 

 תודה. מי עכשיו, דקלה?     גב' מזל ערוסי:

 

   דוברות, זו יפעת.  גב' דקלה קצוני: 

 

 תעשי חינוך.    גב' מזל ערוסי:

 

 פת אתכם.  אני מעיי  גב' דקלה קצוני: 

 

 לא מעייפת, זה פשוט.     מר גדי ירקוני: 

 

 ב', אתם רציתם את הסדר הזה. זו לא הטקטיקה שלי.  -אני רציתי א'  גב' דקלה קצוני: 
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 לא, קשה לנו. עזבי חוברת, גם ככה כבר כולם ב...     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, למישהו יש שאלה לאגף הדוברות?    גב' דקלה קצוני: 

 

 בואו נעבור לסעיפים הרציניים. לא,    רקוני: מר גדי י

 

  לאמיר יש, למה אתה אומר לא? וגם לדני יש, למה אתה אומר לא?  גב' דקלה קצוני: 

 

 לגבי הסעיף הנגשת החלטות מועצה ומליאה, שילוט מועצתי?   מר תמיר בוקובזה: 

 

זה צריך להיות   לא, זה קפץ. זה אמור להיות, זה שייך לסעיף הקודם.  גב' דקלה קצוני: 

 הגעה לקהלי יעד חדשים, שלא צריך... זה פשוט קפץ לי.   –בתוך ההנגשה 

 

 ... של הנגשת החלטות המועצה והמליאה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בעיקרון, אחד הדברים שאנחנו,   גב' יפעת ליפנר: 

 

 יפעת,     מר אמיר פלג:

 

 לא שומעים?   גב' יפעת ליפנר: 

 

 , דברי ל... לא    מר אמיר פלג:

 

 דברי למיקרופון.    גב' מזל ערוסי:
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ה...   גב' יפעת ליפנר:  על  במידע  פער  כאיזשהו  מזהים  שאנחנו  הדברים  אחד  בעיקרון, 

 לא שומעים אותי?  

 

 תקרבי אותו לפה.      מר אמיר פלג:

 

אחד הדברים שאנחנו מזהים כפער, בעצם מבחינת מידע לציבור, שיש   גב' יפעת ליפנר: 

שומע    הרבה או  מכיר,  לא  הציבור  ואז  במליאה,  בעצם  שמתקבלות  החלטות  פעמים  הרבה  דברים, 

את   להוציא  כן  אפקטיבית,  יעילה,  פלטפורמה  איזושהי  למצוא  לנסות  רוצים  כן  ואנחנו  בדיעבד, 

 ההחלטות.

אנחנו כבר עובדים על משהו, איזשהו קובץ שאנחנו בעצם אחת ל, זה שלב ראשון, אנחנו כמובן נפתח 

באחת את   זה  את  להציג  אולי  גם  מוכנה  אני  מוכן,  כמעט  עליו  עובדים  כבר  שאנחנו  קובץ  זה, 

המליאות הבאות, שמרכז את ההחלטות, רק את ההחלטות שהתקבלו במליאה, לאותו חודש, כאשר  

לכל... אפשר להיכנס עם בעצם ללחוץ על כל אחת מההחלטות, ומגיעים בעצם למצגת, להסבר, בתוך 

, וזה משהו, יש לנו כן פלטפורמות, היום, פרסומיות שהן כן חזקות והן כן עובדות, זה  אתר המועצה

 אם אנחנו נפרסם את זה שם, אנחנו מאמינים שזה כן יוכל להגיע לקהל רחב יותר.  

 

 בתוכנית העבודה אין כוונה לעשות שידורים חיים של המליאה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

דיברנו    גב' יפעת ליפנר:  אני  לא  דיבור,  כאן  כבר היה  זה משהו שעלה,  כלומר,  זה.  על 

 חושבת שלדעתי הוחלט שלא? עד כמה שאני יודעת?  

 

 לא, לא הוחלט כלום.     מר ניר ים:

 

 אז אפשר לבחון את זה. אפשר לבחון את זה, אין שום בעיה.   גב' יפעת ליפנר: 

 

 ה לא...  אם אין את זה בתוכנית העבודה, כנראה ז  מר תמיר בוקובזה: 
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 אין לך תקציב לזה.     מר גדי ירקוני: 

 

לא החלטנו את זה, כי לדעתי דנו בזה בשנה שעברה, אני זוכרת שדנו    גב' יפעת ליפנר: 

בזה בשנה שעברה, וגם אני באופן אישי קצת עשיתי בדיקה מול שאר הרשויות, כדי לנסות לבדוק את  

תועלת   מול  עלויות  של  הצו  –העניין  מספר  בגלל  מבחינת  זה,  עם  הפסיקו  כבר  רשויות  והרבה  פים, 

 תועלת. עד כמה שאני זוכרת, דיברנו על זה,   –העניין של עלות 

 

 איזה עלויות יש לזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 .  3000יש, כשאת עושה את זה, זה עולה לך איזה    מר גדי ירקוני: 

 

 ת זה ברמת הטלפון הנייד.  צילום ושידור, אנחנו לא יכולים לעשות א  גב' דקלה קצוני: 

 

 למה לא?    גב' דנה אדמון: 

 

 כי יש חוקים שצריך לעמוד בהם בשביל...    גב' דקלה קצוני: 

 

 לכל שידור, לכל מליאה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

זה מה שהיא אומרת, שבבדיקת עלות מול תועלת של צופים ברשויות   גב' דקלה קצוני: 

 ת שזה לא...  מסביב, הבנו

 

זה    גב' מזל ערוסי: לאנשים,  משדר  שאתה  השקיפות  עושה,  שאתה  מה  אומרת,  אני 
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₪,    3000שלישי, וזה מצוין ויש לזה הדים. ולכן, לא צריך להוציא עוד    –כבר כמעט מגיע לכל בית שני  

 עם הכסף הזה, תאמין לי, יהיה עוד הרבה מה לעשות. 

 

 ה.  למליא 3000זה   גב' יפעת ליפנר: 

 

 למליאה.    גב' מזל ערוסי:

 

 נאמר,   גב' יפעת ליפנר: 

 

 ועוד עם ניר, מליאה אחרי מליאה, אז בכלל.     גב' מזל ערוסי:

 

 ₪.  12,000זה בעניין של חודש כמו זה, זה   גב' יפעת ליפנר: 

 

 לא, לא, לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 ת זה.  אלף ₪ בשנה, חבר'ה, אין לנו א 50-40   מר גדי ירקוני: 

 

 להסעות.  50,000אז הנה, יש לך כבר    גב' מזל ערוסי:

 

לדבר.    גב' דקלה קצוני:  רצה  אמיר  שאלה,  את  תעוד  לו  להביא  יכול  אתה  מיר, 

 המיקרופון בבקשה?  

 

ני הבנתי שיש איזה בלבול שמה בשורות, אותה שאלה כמו לתמיר, א   מר דני ברזילי: 

לגבי זה.  את  לתקן  איך  ידעתי  לא  עוד    אבל  יש  הכספי,  מהעניין  שחוץ  חושב  אני  המליאה,  שידור 

זה   אז  עולה,  זה  לכמה  קשר  בלי  בעד  לא  ממש  עכשיו,  אני,  בחשבון.  אותם  לקחת  שצריך  שיקולים 

 נושא שצריך לעשות בו דיון, 
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 אנחנו לא עוסקים אם יהיה שידור.    מר גדי ירקוני: 

 

 רק אחד מההיבטים.  תועלת, הוא  –הנושא של עלות    מר דני ברזילי: 

 

 אוקיי. היה פה, מהצד הזה מישהו?   גב' דקלה קצוני: 

 

 , רבקה, כן?  232רבקה שאלה לגבי עיתון   גב' יפעת ליפנר: 

 

 כן, כן.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 , 232עיתון   גב' יפעת ליפנר: 

 

 מה, החלטתם לרדת מהעיתון?   גב' רבקה בן ארי: 

 

לא.    גב' יפעת ליפנר:  עיתון  לא, ממש  רוצים לחדש את  ,  232אנחנו מאוד מאוד מאוד 

את   ניהל  שככה  ארנונה  פעמים.  כמה  ניסינו  חייבת...  אני  פעולה,  לשיתוף  כך  כל  זוכים  לא  אנחנו 

כחלופה,  בינתיים  אנחנו  שניסינו,  כמה  עד  מעוניינים.  לא  כבר  הם  שלו,  והצוות  עכשיו,  עד  העיתון 

 , כפיילוט. אנחנו מקבלים על זה ביקורות נהדרות,  TV, האשכול TV-הוצאנו עכשיו את המגזין ה

 

 דבר מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ראית? הסתכלת? מי לא ראה פה? כולם...?  ראית את זה?   מר גדי ירקוני: 

 

 זה נחמד, כן.      דובר:
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 לא, זה אחלה.   גב' דקלה קצוני: 

 

 או?  אני רוצה לדעת מי ראה דווקא, כולם ר   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, הרימו ידיים מי שלא ראה.   גב' דקלה קצוני: 

 

מעכשיו,     מר גדי ירקוני:  תסתכל  השבוע,  השי,  השי?  רק  ראה.  לא  מי  שאלתי  כן, 

 ביוטיוב. 

 

אז זו בעצם חלופה שאנחנו השנה כן היה, הוגדר לנו בתוכנית העבודה    גב' יפעת ליפנר: 

וראינו, קיבלנו הדים    TVהלכנו על הנושא של המגזין  כן לחדש את העיתון, לא הצלחנו. אז כחלופה,  

של   לתהליך  נלך  אנחנו  זה,  עם  להמשיך  החלטנו  אנחנו  אז  יעיל.  מאוד  שזה  וראינו  נהדרים,  מאוד 

  הסדרה גם, מסודר תקציבית.  לגבי העיתון, כרגע, כרגע הצגתי, באתי בהצעה של...

 

 אולי לא צריך.    גב' רבקה בן ארי: 

 

באתי כן בהצעה של לנסות לבחון לפחות אחת לרבעון להוציא עיתון,    ר: גב' יפעת ליפנ

אחת לחודש הם לא מעוניינים, אחת לרבעון הם מוכנים לשקול את זה, ואני מקווה שנצליח. ואם לא,  

 אז אנחנו ננסה לפנות לערוצים אחרים. 

 

 יפעת, תודה.    מר גדי ירקוני: 

 

לשאול.   גב' מזל ערוסי: רוצה  אני  שימור   לא,  של  הנושא  על  אחראית  גם  את  יפעת, 

 אתרי מורשת?  

 

 לא, לא, לא.   גב' דקלה קצוני: 
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 זה בשלב הבא.      מר אמיר פלג:

 

 זה נפלאות ההדפסה.    גב' דקלה קצוני: 

 

בכלל,     גב' מזל ערוסי: אז  משרה,  עוד  מבקשים  גם  וכאן  ולא...  ההדפסה  נפלאות  זה 

 בודה לפי הבקשות, אנחנו צריכים עוד עשרה אנשים לעבודה.  אם תעברו על התוכנית, תוכנית הע

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 קחו את זה בחשבון, אז אל...    גב' מזל ערוסי:

 

 תכמתי את זה בכסף.     גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה ראית באתרי מורשת עוד בן אדם, אם אפשר לדעת?  גב' דקלה קצוני: 

 

 אדם במשרה מלאה ייעודית לנושא,  –קחי הנה, בבקשה,    גב' מזל ערוסי:

 

 איפה? באתרי מורשת?    גב' דקלה קצוני: 

 

 בנושא של אתרי מורשת. אולי אני טועה, אולי זה אסטרטגיה?    גב' מזל ערוסי:

 

 בואי נעבור לאסטרטגיה ואז...   גב' דקלה קצוני: 

 

 לו הדגשתי את זה.  אם זה אסטרטגיה, אז אני אגיד, לא לא, אני אפי   גב' מזל ערוסי:
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 טוב, תורי.   גב' דקלה קצוני: 

 

 תודה.   גב' יפעת ליפנר: 

 

 תודה יפעת. חבר'ה, לגבי אגף אסטרטגיה,    גב' דקלה קצוני: 

 

 הותשנו.   גב' דנה אדמון: 

 

 לי יש שאלה.     מר אמיר פלג:

 

 זו חלק מהמטרה.    גב' דקלה קצוני: 

 

 ם הוא גוף מאוד חשוב.  הפורום הנהגות יישובי    מר אמיר פלג:

 

 נכון.   גב' דקלה קצוני: 

 

התחושה לאורך שנים היא שהוא, אולי זה השתנה בזמן האחרון, כי      מר אמיר פלג:

 אני פחות יודע,  

 

 לא, זה לא.   גב' דקלה קצוני: 

 

  –אבל היו בו שתי בעיות מרכזיות, לדעתי, שאולי אפשר לטפל בהן. א'     מר אמיר פלג:

ה לא  מאוד שזה  שתפקידם  שכירים,  מזכירים  היה  זה  לרוב  אלא  יישובים,  מהנהגות  באמת  ורכב 

 חשוב, רבקה וכבי, זה קצת מפריע. 

זה שזה   היישובים. אחת הסיבות שזה קרה,  הנהגות  לא  הוא מאוד חשוב, אבל הם  תפקידם אמנם 

את הפורום   נעשה בשעות היום, שהרבה אנשים, בטח, עובדים. זאת אומרת, אם יש מחשבה להפוך
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 הזה, באמת, לגוף שמגיעות הנהגות היישובים. אני יודע שזה לא פשוט, אבל...  

 

זה    גב' דקלה קצוני:  האמת היא שזאת אחת המטרות המרכזיות. העניין הוא, באמת, 

גדולה,   יותר  הרבה  מורכבות  לזה  יש  לרגע.  שרואים  מה  זה  השעות  כאילו,  מהשעות.  מורכב  יותר 

אם יושב ראש של קיבוץ, זה יושב    –ם לתפקיד, ומה הוא ממלא בתוך היישוב  משלב של איך קוראי

 ראש ועד, או דווקא המזכיר של הקיבוץ זה יושב ראש ועד של מושב?  

יש לנו שלו סוגים שונים של יישובים, שהז'רגון הוא לא תמיד אותו ז'רגון, והרצון הוא לא לנתק, הוא  

 דווקא לייצר פורום אחד. 

עושה את זה בשיתוף האקדמיה יל אתמול, אני אשמח רגע במשפט לספר עליו. אני  יש משהו שהתח

בדיוק,   להבין  היישובים,  הנהגות  פורום  על  מחקר  עבודת  עושים  אנחנו  מקומי,  לשלטון  וצוערים 

יש ראיונות, יש למעלה מעשרים אנשים שהולכים לראיין בנושא, כולל סקר שהועבר בעבר,    –לעשות  

 ק את המהימנות שלו וכמה זה עובד. לבדוק אותו ולבדו

בינואר   רוצה 2022ולנסות  לא  אני  לבחון,  הולכים  שאנחנו  מהדברים  אחד  הנהגות.  לפורום  לצאת   ,

להלאות, אבל אחד מהדברים שאנחנו הולכים לבחון, זה האם התכנים היוו את הבעיה בהשתתפות?  

מה   ממוסמכת,  המלצה  עם  ולצאת  לנעוץ  לנסות  כאילו  השעות?  מחקר  אם  עבודת  אחרי  שנקרא, 

 רצינית.

אחת  מקום.  לו  לתת  צריך  משמעותי,  פורום  להיות  צריך  הנהגות  שפורום  זה  שלי  התפיסה  כי 

הזאת,   התפיסה  זה מתוך  מהדברים,  בחלק  ומעורבים  העבודה,  מעורבים בתוכניות  שהם  מהסיבות 

מה הבעיות, והחלטתי    ואני חטאתי בתחילת תפקידי, לחשוב שאני יודעת לשים את האצבע בדיוק על 

בהקמת   המורכבות  טמונה  איפה  להבין  של  יסודית,  עבודה  באמת  רגע  ולעשות  אחורה,  צעד  לזוז 

הפורום והחזקתו. וזו אתמול הייתה יריית הפתיחה. אז מי שיקבל פנייה לעבור ראיון, אז אנא שתפו  

 פעולה.  

 

שאמרת     מר גדי ירקוני:  למה  להגיד  רוצה  אני  חוש  –רגע,  צריך  אני  יישוב  שכל  ב 

להחליט אצלו, וזה ההכנסות לפי החשיבות של הצוות. אם כל יישוב ישלח, או יבוא, אותו בעל תפקיד 

חשיבות,   הזה  לאירוע  תהיה  אז  ביישוב,  ביותר  הגבוהה  הקהילתית  והאחריות  הסמכות  בעל  שהוא 
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ועד, ובחלק ישלחו  לאנשים האלה חשיבות, בחלק יקראו לזה מזכירים, וחלק יקראו לזה יושב ראש  

 את המזכיר הפעיל, בגלל שהוא מייצג את יושב ראש הוועד והם יודעים לעבוד ביחד.

יש המון כוח   ואני מאוד מסכים עם דקלה שמהמקום הזה  ויישוב צריך לדעת, לפי דעתי,  יישוב  כל 

ל  –והמון אפשרות השפעה, רק בתנאי אחד   יתנו לזה את החשיבות. אנחנו צריכים  תת  שהיישובים 

את הבאמת, כמו שאמרת, לראות אם השעה נכונה, אם זה נכון, אם זה, לתת את המטריה. בסוף, כל  

ביישוב.   המובילים  האנשים  שהוא  חושב,  שהוא  שניים  או  שאחד  אדם  הבן  את  לשלוח  צריך  יישוב 

 נועם, כן? 

 

 היה פעם איזה רעיון לעשות קורס דירקטורים לחברי מליאה.    מר נועם גל:

 

 נכון.   קלה קצוני: גב' ד

 

 זה עדיין רלוונטי? או אפשר...    מר נועם גל:

 

זה,   גב' דקלה קצוני:  את  לאושש  לבדוק  אפשר  לפתחי,  לא  שזה  להגיד  חייבת  אני  כן, 

 אני חושבת שזה לפתחו של המנכ"ל. 

 

 ניר רשם, בואו הנה, ניר רשם ונבדוק, הלאה.     מר גדי ירקוני: 

 

לפתחי,     מר ניר ים: פעמים  זה  כמה  ככה  האחרונה,  בשנה  גם  עלה  באמת  זה 

 מחברי מליאה שונים, אז אני רושם את זה כסעיף, לבדוק את ההיתכנות של זה. 

 

 תגדיר את כיעד.     מר גדי ירקוני: 

 

 עוד שאלות?   גב' דקלה קצוני: 
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 כן דקלה, שאלה על קהילת עסקים קטנים.      מר אמיר פלג:

 

 כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

לפני הקורונה שקצת      ר אמיר פלג:מ יודע שהיה משהו  ריכוז העסקים הקטנים, אני 

 נעצר, את יכולה לפרט על זה? אם זה יעד גם כן להחיות את זה? 

 

 את הפורום עסקים אתה מדבר? או בכלל...    גב' דקלה קצוני: 

 

 פורום, או איזשהו,      מר אמיר פלג:

 

 יחסות לעסקים. איזשהו מסמך התי  גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.     מר אמיר פלג:

 

 אוקיי.   גב' דקלה קצוני: 

 

 גם וגם.     מר אמיר פלג:

 

מועצה    גב' דקלה קצוני:  מעורבת  נציגות  שהיא  נציגות  יש  באגף  אצלי  אז  אוקיי, 

ומעברים, שבעצם מחולקת לשלושה פנים, יש את המישהי שעוסקת רק בפרט, שזה אינטק של השמה  

במק אנשים  היא של  כי  צעירים,  ממרכז  כחלק  העבודה  בתוכניות  גם  לכם  מופיע  זה  העבודה,  ומות 

 יושבת גם שם וגם אצלנו. 

עינב,   היא  הראשונה  הענף.  בתוך  יושבת  שהיא  ועסקים,  ביזמות  שמתעסקת  מי  של  הנושא  את  יש 

אבל  השנייה היא אתי, והשלישית היא קרן, שקרן יושבת בדיונה, שהיא עושה גם השמות פרטניות,  

 גם מתעסקת בקהילה, והיא גם עו"סית בהכשרתה, זה תפקיד של עו"ס קהילתי.



 אזורית אשכול מועצה 
 15.11.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 113 
 

רצון   איזשהו  לנו  יש  אם  בין  העסקים,  בנושא  אקטיביות  לפעולות  השנה  יוצאים  כן  אנחנו  עכשיו, 

לצאת לסקר, אני לא יודעת אם הוא הצליח לרקום עור וגידים השנה, אבל אנחנו כן עושים אפיונים  

ם נקודות התייחסות לעסקים, משלבים את כל נושא רישוי העסקים שיושב באיכות חדשים ומייצרי

היא   שלנו  התפיסה  עסקים,  מחלקת  שלנו,  התפיסה  בעצם  כי  שלנו,  עסקים  אגף  עם  יחד  הסביבה, 

 שבעל עסק קיים או חדש, מגיע לפתח המועצה, ומקבל מענה הוליסטי, בעצם.  

עינת אתי,  עכשיו,  עובדים  לא  אנחנו  בעצם מהאגף  מכינים  והם  ואיתי,  דודי  עם  יחד  הסביבה,  יכות 

איפה הוא צריך לעבור, מה הוא צריך לקבל, על  –תיק למעוניין בפתיחת עסק במועצה אזורית אשכול 

 מה הוא צריך לחשוב מבעוד מועד.

רגע   הולכת  קודם  היא  העסק,  על  לספר  לאתי  מגיע  כשמישהו  עכשיו,  לעסקה  שהכנסנו  חדש  שלב 

ים, לראות בכלל אם יש פה התכנות, שלא נרוץ איתו מהלך עם מעוף ועם יועצים וזה וזה,  לרישוי עסק

 ובכלל אסור לו לעשות. 

לנו   פלח למעשה מביא  כי  לתוך הפול הזה של עסקים, הולך להיכנס טיפול מאוד מאסיבי של פלח, 

ג ויש  התייחסות,  המון  המון  יש  אז  חדשים.  עסקים  המון  בשולחן,  לנו  להביא  חייבת  עתיד  אני  ם, 

לעשות   נתחיל  שאנחנו  דיפרנציאלית  התייחסות  איזושהי  הוריות,   –להגיד,  חד  אמהות  של  עסקים 

יש לנו עוד איזה פרויקט שאנחנו עושים יחד עם מרכז החוסן,    –עסקים של ותיקים, חוסן לעסקים  

משת ומצב  ניהול  על  חומות,  משומר  וגם  מקורונה  גם  השנה  אצלנו  נפגעו  עסקים  המון שבעצם  נה, 

 המון המון...  

 

תמיכה     מר אמיר פלג: להם  שתהיה  שיפגשו,  עסקים  בעלי  של  פורום  בעצם  אבל 

 והדרכה, 

 

יש ארגון, הוא פעיל, גם שם לא בצורה אקדמית מספיק יסודית, אבל    גב' דקלה קצוני: 

 גם שם אנחנו פועלות לאפיין את המוקשים שהפורום הזה לא מספיק חזק.  

 

 תודה.     :מר אמיר פלג
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 עוד שאלה? שאלות? לא? אוקיי. מזל, מרקרת משהו? לא?   גב' דקלה קצוני: 

 

 לא,    גב' מזל ערוסי:

 

 ותמיר, אני ממש נעלבת שאין לך שאלה, אני חייבת להגיד.   גב' דקלה קצוני: 

 

באמת     גב' מזל ערוסי: מתי...  יודעת  לא  אני  הרבה,  כך  שכל  מורכבת,  תוכנית  כזאת 

כלכליים, יש לך כאן, לא יודעת, כל הנושא    –כל הנושא של פיתוח ויזום פרויקטים תכנוניים  באמת,  

 של ההנהגות היישוביות, שזה את רוצה גם, אני מבינה עובד שירכז את זה במשרה מלאה, לא?  

 

רכז יישובים, זה משהו שעלה גם פה במליאה, עשיתם לזה אפיון, וגם   גב' דקלה קצוני: 

ות היישובים, שבעצם יש צורך בפיבוט בתוך המועצה, שמתכלל את כל העבודה מול  אחר כך בהנהג

 היישובים, מעבר לדברים הפרטניים שנעשים ברמת אגף. 

 

יש מספיק עובדים באגף שיעשו את זה, אין טעם להוסיף עוד עובדים     גב' מזל ערוסי:

כבר  לפחות  ספרתי  אני  עובדים.  ועוד  עובדים,  ועוד  עובדים,  זה    ועוד  רוצה.  מחלקה  שכל  ארבעה,  

לחצי משרה, זה למשרה, אני לא יודעת. אני חושבת שלא צריך... אנחנו מדברים על בעיות כלכליות?  

 על תקציבים, בואו ננתב את התקציבים לדברים יותר חשובים. 

 

 ממה?    מר גדי ירקוני: 

 

בש   גב' מזל ערוסי: היישובים,  מול  הליווי  את   שיעשה  עובד  לנו  מעוד  יש  זה  ביל 

 עובדים קיימים במחלקה. אני חושבת ככה.  

 

 במחלקת אסטרטגיה יש שלושה עובדים,   גב' דקלה קצוני: 
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זאת הבמה לבקש, אבל זה לא לבקש, זה תכנון עבודה. זה לא לבקש,     גב' מזל ערוסי:

ג אז  עבודה,  כתוכנית  זה   את  מאשרים  אנחנו  ואם  העבודה,  תוכנית  זו  הבקשות,  לא  צריך  זה  ם 

 לאשר... 

 

את צודקת, אבל אני גם רוצה להוסיף את מה שדנה אמרה בהתחלה,   גב' דקלה קצוני: 

אישור תוכניות העבודה, אתם  כשמקבלים את טיוטת התקציב שמשתקפת מתוכניות העבודה, טרם  

 עולים לדיון ראשון על התקציב, אני בטוחה שזה יהיה חלק מהדיון.  

עכשיו מול כולם בשעה הזאת, לא כי אני לא רוצה שתקבלו את המידע,   אני אשמח לפרט בפנייך, לא

אם    פשוט זה נראה לי קצת שאנחנו בעומס, לפרט את המחשבה הזאת ומאיפה זה מגיע. אני אשמח  

 המליאה תאשר את זה, ואם לא, אז במשאבים העומדים לרשותנו, נעשה את המקסימום, מקובל.  

 

 קטנה, במקום תמיר.   אז הנה עוד שאלה   מר נועם גל:

 

 כן?   גב' דקלה קצוני: 

 

כמה אתם ערוכים, או יודעים לסייע בנושא מספר ספק? מי שלא יודע     מר נועם גל:

למשרד   לצבא,  משהו  למכור  רוצה  מישהו  אם  מסביר.  אני  ספק,  מספר  הזה,   העלום  הדבר  זה  מה 

כול למכור את זה, הצבא יודע לרכוש הביטחון, או כל גוף אחר, הוא צריך שיהיה לו מספר ספק. הוא י

 רק בדרך מסוימת, וזה ויה דולורוזה. זאת אומרת, להוציא מספר ספק באופן עצמאי, 

 

 אז יש, אני אענה לך כי עסקתי בזה קצת.     מר דודי אלון:

 

 המזגנים הפסיקו לעבוד, חבר'ה, זה נורא.     מר גדי ירקוני: 

 

ש   מר דודי אלון: באשכול  עסק  בעל  למשרד  כל  ספק  מספר  להוציא  עזרה  רוצה 

עדיפות   גם  יש  ספק.  במספרי  רק  שמתעסקים  מומחים  יועצים  יש  המעו"ף,  דרך  אפשר  הביטחון, 
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לעשות   ידאג  והוא  מומחה,  ליועץ  אותו  לחבר  אפשר  האחרונות.  בשנים  ומהדרום  מהעוטף  לעסקים 

 את התהליך איתו ביחד.  

 

 ,  אז אני שנייה אחדד רגע  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני חייבת להגיד, עכשיו...   גב' דקלה קצוני: 

 

 עכשיו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כמו   גב' דקלה קצוני:  באמת,  שאני  להגיד  תמיר,  סליחה  רוצה,  רק  אני  אבל  שנייה, 

ונראה אם באמת מעברים ככוח   זה,  על  שאמרת דבר עלום, גם עלום אצלי. אני אשמח ממש שנשב 

יכול לסייע גם   שמתעסק בעסקי,ם  מועלים שלנו  לא, אבל מעברים  אני מאמינה שדודי מכיר,  מזה. 

 למעו"ף, אז להביא... בואו נבדוק את זה, אני אשמח. 

 

א'    מר תמיר בוקובזה:  שונה,   –אז  ההליך  הביטחון,  במשרד  ספק  מספר  הפתיחת  לגבי 

ן, שמה זאת מאוד מאוד פשוט, מאוד זריז, מאוד קל, עשיתי את זה לא מזמן בצורה חלקה לחלוטי

 לא הבעיה. הבעיה הולכת ונהיית מסובכת יותר, בלהגיש מכרזים למשרד הביטחון.

אין   כי  הזה,  לתחום  להיכנס  יוכל  האסטרטגיה  אגף  אם  ושם  דמיונית,  תיאורטית  העדפה  שיש  נכון 

 באמת העדפה.  

כלשהו,  אני רציתי להיכנס למכרז של ייעוץ    –הקשיים שהם מערימים לעסקים קטנים, או התנאים  

 300תביא שעשית שלושה פרויקטים בחמישים מיליון ₪, והעסקת  –מאוד מאוד בסיסי של יועץ אחד 

אני מיד נפסל, ואני לא רלוונטי יותר. שמה, אלה המקומות    –השנים האחרונות    3-עובדים לפחות ב

 שהמועצה צריכה להיכנס ולסייע, פתיחת הספק, זה דבר מאוד טכני ופשוט היום. 

 

 אני אבדוק את שני הדברים, ואני אשמח לחזור עם תשובה.   קלה קצוני: גב' ד
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שהוא   גב' דנה אדמון:  משהו  זה  מזל,  של  ההערה  של  בעניין  לשאול,  רוצה  לא    אני 

זוכרת   לניר. כשנכנסת לתפקידך, עבדת על המבנה הארגוני של המועצה, גם אני  יותר  אלייך דקלה, 

ואני המחלקות,  ברמת  שינויים  אתה    שנעשו  הסתיימה,  הזאת  שהעבודה  אחרי  היום,  אם  שואלת 

בחוויה שהמבנה הארגוני נכון ומשרת כמו שצריך את המועצה? ואם יש עוד שינויים שאנחנו צריכים  

לעשות ברמת הצמצום עובדים, או הרחבה או דברים כאלה? אם אפשר לשקף איזושהי תמונה בעניין 

 הזה? 

 

ביר החלטה שלא יצטברו עוד ריבועים. שלא יהיו עוד אני ניסיתי להע   מר גדי ירקוני: 

 ריבועים לעובדים, אבל לא הצלחתי. 

 

נראה    מר ניר ים: שהוא  כמו  הארגוני  המראה  את  להביא  אשמח  אני  כל,  קודם 

חייב   אני  נקודתית,  זה.  את  ונציג  נביא  כן,  בהחלט  בעתיד,  אותם  מזהים  שאנחנו  והצרכים  היום, 

לתה, לגבי העובד הנוסף, אני חייב להגיד שהעובד הנוסף הזה כבר מסומן להגיד, בעניין שדקלה הע

 הרבה מאוד זמן, גם באישור המליאה. 

זאת אומרת, יש משבצת שנקראת רכז צמיחה דמוגרפית, ולצידו משבצת שנקראת רכז יישובים. יש  

זמן   מאוד  הרבה  מחכה  זה  לו.  מחכה  זה  אבל  מאויש,  לא  עדיין  היישובים  שרכז  לאיוש, החלטה 

 אוקיי? 

 

 דרור אפרתי, הוא לא רכז...?    גב' דנה אדמון: 

 

הוא כרגע משמש בפיבוט של רכז יישובים, כי לא אויש התקן, זה שני    גב' דקלה קצוני: 

 תקנים שאושרו כבר.  

 

 במבנה הארגוני זה קיים,    מר ניר ים:

 

 הם אושרו בסימן שאלה, אני מזכיר לכולם.     מר גדי ירקוני: 
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 נכון, במבנה...     ניר ים: מר

 

המבנה    מר גדי ירקוני:  את  כשאישרנו  דיוקים.  בעד  אני  אבל  יאושר,  שהוא  בעד  אני 

 הארגוני, אמרנו שהתפקיד השני הוא בינתיים בהולד, כשנרצה, הוא מופיע. לצערי דקלה רוצה.  

 

  השאלה היא אם בשלו התנאים, או עדיין לא, זאת השאלה שנשאלת    מר ניר ים:

 כרגע. 

 

צריך לזכור גם שבגלל שזה עובדי מדינה, או עובדים נורא מאוגדים,    מר דודי אלון:

כרגע   שהוא  מישהו  מסמן  אתה  ולקצץ.  לצמצם  עכשיו  רוצה  שאתה  להחליט  בבוקר  מחר  ניתן  לא 

 פחות מתאים, זה בלתי אפשרי כמעט לנקות...  

 

מקבלת   גב' דנה אדמון:  לא  ממש  זה,  את  מקבלת  לא  יש    אני  אם  הזאת.  האמירה 

 אנשים שאין להם מה לעשות, והם לא יעילים למערכת, אז יש דרכים לקצץ.  

 

 יש לנו עוד שלושה נושאים מאוד כבדים,    גב' רבקה בן ארי: 

 

 אנחנו בדיוק מסיימים עכשיו.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 להמשיך?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא... יש שלושה נושאים כבדים,שאני לא חושבת שבשעה הזאת...   גב' רבקה בן ארי: 
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 יש כאן שני מנהלי אגפים שמחכים פה.    מר דודי אלון:

 

 הנדסה, חינוך, אגף איכות הסביבה ומרכז קהילתי.    גב' דקלה קצוני: 

 

 אני מציע שהנדסה בשנייה. הנדסה, למישהו יש שאלות על הנדסה?     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, חברים,     יר ים:מר נ

 

 הנדסה?    מר גדי ירקוני: 

 

יום     מר ניר ים: נסמן  בבוקר,  מחר  לקום  לנו  תנו  נמצא,  פשוט  אנחנו  תראו, 

הזה.   העניין  את  לסיים  כדי  נוספת  למליאה  לבוא  מכם  נבקש  שעתיים שאנחנו  זה...  בגלל  לצערנו, 

כמובן,   עליהן,  עליהן. לשלם  יהיה לשלם  צריך  אז  אני  קריטיות,  יקרה,  זה  ומעלה, אבל  בערב  משש 

 מקווה, בשבוע הקרוב. מכיוון שיש לנו הנהלת מועצה, 

 

 לא הקרוב, הבא.     מר גדי ירקוני: 

 

הבא. כיוון שיש לנו הנהלה ביום... שנייה, אנחנו נבדוק את האפשרות,    מר ניר ים:

ה ליום אחר, מה שתהיה לזה או לקבוע את המליאה ביום אחר, שזה לא יום שני, או להזיז את ההנהל

 התכנות, על זה אנחנו נלך. אבל לקום מחר בבוקר, נוכל לבדוק את לוחות הזמנים. 

 

 אתם רוצים כן לנסות לעבור על הנדסה?    גב' דקלה קצוני: 

 

 דקות. מה יש שאלות בהנדסה?   5חבר'ה, הנדסה זה    מר גדי ירקוני: 

 

אז יש פה כביש מילוט חולית, שאני לא יודע    –פרויקטים ביטחוניים    מר תמיר בוקובזה: 
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מה זה, אבל אין פה את דרך השדות, שבעצם תהיה דרך הפטרולים, או דרך המילוט. זה לא בתוכנית  

 הערכת תקציב של זה,  העבודה, דיברנו על זה במליאה במהלך השנה, 

 

 . רשום...  פרויקטים ביטחוניים, ופיתוח ואיזון פרויקטים ביטחוניים   גב' דנה אדמון: 

 

זה אותו   –כתוב, דרך השדות, כביש המילוט, דרך הפטרולים, כל זה    מר תמיר בוקובזה: 

 משפט. ופה רשום, כביש מילוט חולית שאנחנו לא יודעים מה זה.

 )מדברים ביחד(  

 

 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 לאט, איזי.    מר ניר ים:

 

 , אתה רוצה שדקלה תסביר את זה? תנו לדקלה, בוריס   מר גדי ירקוני: 

 

 כן, בבקשה.   : מר בוריס נמירובסקי

 

לגבי דרך מילוט חולית, אני לא יודעת לענות. ולגבי דרך השדות, מתוך   גב' דקלה קצוני: 

התפיסה שצריך לטפל בה, ולטפל בה מהר, לשמחתי מצאנו זווית לעבוד על תקציב מאוד גדול שדרוש 

 דווקא למשרד התיירות, כי יש לזה אימפקט תיירותי,  לזה. הגשנו את זה לבקשה,

 

 אפשר לחזור לתחילת המשפט?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה בוריס.  –לגבי דרך מילוט חולית, אני לא יודעת  –אמרתי   גב' דקלה קצוני: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 
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ה  גב' דקלה קצוני:  הצרכים  שבגלל  להגיד  רוצה  אני  השדות,  דרך  תקציביים  לגבי 

של   התנועה  עם  היום,  בה  שקורה  מה  בטח  הזאת,  בדרך  חשיבות  של  הראייה  וכן  גדולים,  המאוד 

לזה   יש  כי  לקול קורא של משרד התיירות,  וחצי,  לפני שבוע  בדיוק  זה  המשאיות, אנחנו הגשנו את 

 אימפקט תיירותי לדרך הזאת. 

 

 השאלה אם...    גב' דנה אדמון: 

 

חזק מדוב  גב' דקלה קצוני:  חזק  אצבעות  מחזיקים  אנחנו  רבים,  מיליונים  כמה  על  ר 

 לקבל, ואז נוכל לתת מענה, זה בשיתוף אגף הנדסה, כמובן. 

 

 מילוט, כאילו? הדרך זה ואז     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל לוקח זמן לעשות עם זה. לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 תה.לשפץ או   מר גדי ירקוני: 

 

 ואז לעבוד על כל דרך השדות, ולשפץ, והתוואי.    גב' דקלה קצוני: 

 

 על התוואי הקיים.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן, רק לחדש אותה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בוודאי ,בוודאי.    גב' דקלה קצוני: 
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 זה לא מה שתמיר שואל.     גב' דנה אדמון: 

 

את דרך המילוט, שהיא משתלבת באיזשהו שלב  בסדר, אז אוקיי. יש    מר תמיר בוקובזה: 

 על התוואי, אבל היא לא כולו, מדקל בעצם, יציאה לכיוון החלוציות.  

 

 נכון.   גב' דקלה קצוני: 

 

על זה דיברתי, זה לא נמצא פה, וגם אני מבין שגם את לא מתייחסת    מר תמיר בוקובזה: 

 בדברים שלך.  לזה 

 

 ז לא הבנתי אותך. אז תסביר לו מה זה... לא, אז סליחה, א  גב' דקלה קצוני: 

 

 דרך השדות הוא קיבל תשובה.    מר גדי ירקוני: 

 

דרך מילוט חולית, יש שתי דרכי מילוט שאנחנו מדברים עליהן, אחת   מר תמיר בוקובזה: 

מניר עם לכיוון צאלים, שהוא מתחבר באיזשהו שלב לתוואי של דרך השדות, אבל זה באמצע שלו 

 את דרך מילוט חולית, שזה שאלתי בנפרד. בערך, ויש 

 

 אז דרך מילוט חולית, התקציב מגיע,   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 מה זה, בוריס?      מר אמיר פלג:

 

 זו דרך מילוט,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 מאיפה?     מר אמיר פלג:
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 מיישוב חולית.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

בזמן     מר גדי ירקוני:  מהקיבוץ,  לחולית,  של היציאה  הראשי  הכביש  הדרך,  מלחמה, 

 הוא מאוים. והולכים לבנות, אני לא זוכר אפילו איפה, ציר מיוחד שיוכלו לצאת מהקיבוץ. 

 

 ? 232-ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 , לכיוון,  232-לא, לא, לא ל  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 יכון. המועצה לא... מי שבונה את זה, זה משרד הביטחון והש  גב' כבי שקולניק: 

 

הרבה,     מר גדי ירקוני:  זה  על  דיברנו  אנחנו  אומר,  שאתה  מה  הכביש,  לגבי  עכשיו, 

 משה לא פה. 

 

 הוא לא פה?     מר אמיר פלג:

 

לא, הוא ברח. אנחנו אומרים כל פעם, עד שלא יהיה תקציב, ואנחנו    מר גדי ירקוני: 

תכנון, משהו. בגלל שכביש, לעשות סתם דרך כורכר,  מאוד מקווים שבחומש, או בזה, נצליח לפחות ה

 או סתם זה, זה לא יחזיק מעמד. וכל דבר אחר,  

 

 דיברנו על זה  כבר.      מר אמיר פלג:

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כולל     מר גדי ירקוני:  התחבורה,  משרד  פעם,  עוד  תעשה.  שנת"י  דרך  רק  זה  נכון. 
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להיות שהם, הכי טוב לא בדרך השדות בדיוק, אלא בדרך איפה  , אמור  תכנון, באמת התוואי הולך

שנגמרים שטחי האש, ומתחילים השטחים, בדיוק בשטח הזה שם, אתה יודע על איפה אני מדבר? זה 

התוואי שלו, ובדיוק הוא מתחבר איפשהו ליד צאלים שם. אבל חבר'ה, זה ממש, אין למועצה יכולת  

 תקציבית להתחיל בכלל לדבר עליו.

לאהוב  ע בין  אהב,  מאוד  נת"י  של  המהנדס  לנת"י,  מעבירים  אנחנו  שאותו  הרעיוני,  הדבר  את  שינו 

 , ואז נתחיל לדבר עליו. 232לבין להתחיל לעבוד על זה, בואו נחכה שנגמור לקדם את 

 

 .  232די, סיימנו   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 סיימנו.  , 232 -יש תקציב ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מיליון ₪.  300לא, חסרים עוד    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 סך הכול כסף קטן.     מר גדי ירקוני: 

 

שלמעשה גמרנו את  ש  רך השדות, בשורה התחתונה, זה כביזה כביש ד   מר ניר ים:

 לפני ש..., ליועהתכנון הראשוני 

 

 הרעיוני.   מר גדי ירקוני: 

 

צריכים     ם:מר ניר י שאנחנו  סדרי    44בשלב  אלה  אותו,  להשלים  כדי   ₪ מיליון 

 הגודל, וזו הסיבה למה זה נעצר, עד שלא תהיה פה דחיפה ממשלתית.  
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 עוד שאלות הנדסה?    גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, לחנניה יש שאלה של הנדסה, כן חנניה?    גב' דקלה קצוני: 

 

מכביש    רט: מר חנניה אווק צוחר,  בגוש  ההליכה  ממש   232שביל  בהשקעה  אוהד,  עד 

אפסית של המועצה, ישמש לתושבים כל ימות השנה, בצורה יוצאת מן הכלל. אבל לצערי, בתקופה  

האחרונה, בשנה האחרונה, הפך להיות שביל שנוסעים עליו הרבה רוכבי אופניים, מסכן לא רק את  

פתרון   שם  לתת  וחייבים  תאילנדים, ההולכים,  בעיקר  האופניים,  רוכבי  של  הנסיעה  את  שיחסום 

עם הולכים  אותם,  שומעים  לא  אנשים  מאחור,  מגיעים  הם  חשמליים.  יכול   אופניים  וזה  אוזניות, 

 להיות, להיגמר לא טוב.  

 

 איך מונעים כניסה של אופניים?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני...   מר בוריס נמירובסקי: 

 

  יך אפשר למנוע כניסה של אופניים?א   מר גדי ירקוני: 

 

   , אני לא יודע כמה זה... מבטיח לבדוק את זה אני  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 זה שביל הליכה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אבל איך אפשר למנוע?     מר גדי ירקוני: 
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 אפשר לשלט כל כמה,      מר אמיר פלג:

 

לשי  מר חנניה אווקרט:  מטרים,  חמישים  כל  לעשות  אפשר  יכולים  רגל  שהולכי  מעבר  ם 

 ככה. 

 

 בדיוק, לשים את המעבר הזה שלא יאפשר לאופניים.     מר אמיר פלג:

 

 יש פתרונות.   מר חנניה אווקרט: 

 

 דרך אגב, העלינו את זה גם בהקשר של השביל...     גב' דנה אדמון: 

 

 חנניה, אני אבדוק את זה...   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 הוא לפי דעתי בנוי, לא?     י: מר גדי ירקונ

 

 ק. אין לי תשובה כרגע, אני אבדו  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 עוד שאלה?   גב' דקלה קצוני: 

 

 זו השקעה פשוטה, ואפשר לפתור את זה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 זה צריך להתחיל בשילוט, אין שום שילוט שאומר שזה לא לאופניים.     מר נועם גל:

 

בתוכנית    ובסקי: מר בוריס נמיר נדרשים  ושבילים,  בכבישים  שילוט  כל  הכללי,  לעניין  רק 

 תנועה מאושרת, אוקיי? זאת אומרת, כל מה שאמרת, זה אומר שצריך לגייס מתכנן, לתכנן ולעבור,  
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 מה, לתלות שלט כזה של אופניים...?    מר נועם גל:

 

נדרש  מר בוריס נמירובסקי:  תמרור,  כל  ששמים,  שלט  כל  יועץ,   כן,  של  תנועה  בתוכנית 

 מאושרת על ידי ועדת תנועה. 

 

 חבר'ה, ואיפה האופניים ייסעו, על הכביש?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושב שזה הפתרון הכי זריז, והכי זול.     מר נועם גל:

 

אתם     מר גדי ירקוני:  הזה,  השביל  על  ייסעו  לא  שהם  שאמרנו  אחרי  רגע,  חבר'ה, 

 עו.  יודעים איפה הם ייס

 

 על הכביש.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא יותר מסוכן?     מר נועם גל:

 

 יכול להיות שאפשר לחשוב על פתרונות.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה סוג ... שאת לא רוצה שיסעו בכביש.     מר אמיר פלג:

 

ולהגדיר    גב' דנה אדמון:  לשניים  על פתרונות, אפשר לחלק את השביל  אפשר לחשוב 

 פניים... שלאו

 

 הוא מאוד צר.     מר גדי ירקוני: 

 

אפשר לשאול, מה לעשות עם התאילנדים שנוסעים על העגלה, בתוך    מר בוריס נמירובסקי: 
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 העגלה, על הכבישים, לא על שביל אופניים, על כביש ראשי.  

 

 רגע, אדוארד... על המעגל תנועה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אדוארד שאלה. רגע חנניה, אדוארד באמצע שאלה. שנייה, יש ל  גב' דקלה קצוני: 

 

 צוחר, החלפת קו מים, וגם באבשלום יש,   : אדוארד קוברסקימר 

 

 טיפלתי בזה היום.     מר גדי ירקוני: 

 

 מי נותנת כסף? אתם מועצה, אתם ספקים, ספק מים מחליף...   : אדוארד קוברסקימר 

 

 תקשיב, רגע רגע רגע!     מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר להבין על מה מדברים? דו שיח בין גדי לאדוארד.     אמיר פלג:מר 

 

 לא, אז אני אסביר,     מר גדי ירקוני: 

 

 איפה זה בתוכניות? על מה מדובר?    גב' דנה אדמון: 

 

 על החלפת קו המים,    גב' דקלה קצוני: 

 

 חבר'ה, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 קידי, סליחה. סליחה, אני חטאתי לתפ  גב' דקלה קצוני: 
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 זה לא טוב שכל פעם נעלה פה בעיות אישיות.   –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 מה אישיות?   : אדוארד קוברסקימר 

 

 אישיות של היישוב, לא...     מר גדי ירקוני: 

 

 צוחר, מה, יישוב שלי?    : אדוארד קוברסקימר 

 

שנו, אנחנו בדיוק היום  רגע, רגע, בדיוק היום ישבתי על אבשלום, ביק   מר גדי ירקוני: 

הולכים לבדוק את הסיפור של הצנרת שם מתחת לאדמה, בהרחבה בשכונה ב', ומה המשמעות כלפי 

העלויות   ואת  עושים תכנון,  בצוחר אנחנו  גם  גם שם,  ומה, בטיפול.  זה  מי שעשה את  האחריות של 

 נראה בסוף.

ם לראות אם יש שם עוד אחריות של  בסוף נהיה צריכים לנסות ולגייס כסף חיצוני, ובאבשלום צריכי

 מי שעשה, 

 

 של משרד השיכון.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 קוטר צינור וכל הדברים האלה, עוד בטיפול.     מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, איתן היה לא משהו, רוויטל סליחה.    גב' דקלה קצוני: 

 

המ  מר איתן אהרון:  הוועדה  הקמת  המקומית,  הוועדה  לגבי  קטן,  קומית  משהו 

 השנה?  שהחלטנו עליה פה, ראיתי שאין שום דבר במדדי ההצלחה, בעצם מה צפוי

 

כמו   מר בוריס נמירובסקי:  באמת,  כי  הבאה,  הפעם  עד  זה  את  אתקן  אני  כן,  צודק,  אתה 

 שאנחנו... 
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 מה אין מדדי...? הקמה עד סוף שנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה המדד, אני אתקן את זה. הקמה עד סוף שנה.   הקמה עד סוף שנה,  מר בוריס נמירובסקי: 

 

 הקמה.   מר איתן אהרון: 

 

 כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 ? 22עד סוף   מר איתן אהרון: 

 

 בשאיפה להקמה, אני לא יודעת...    גב' מזל ערוסי:

 

 כמובן, שאיפה להקמה, אבל סיכוי די גבוה,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא תלוי רק בנו.  זה    גב' מזל ערוסי:

 

כי בעצם אנחנו קיבלנו ממשרד הפנים אי התנגדות, אפשר להגיד ככה.    מר בוריס נמירובסקי: 

 לא הסמכה, אבל זה כבר... 

 

והכדאיות,    גב' דקלה קצוני:  ההיתכנות  את  לבדוק  שצריך  צוות  הקים  הפנים  משרד 

בודק את ההיתכנות של הוועדה,   ואנחנו רואים את זה, מבחינתנו, כאור ירוק. משרד הפנים לא היה

 לולא היה מתנגד לוועדה.  

 

של    מר בוריס נמירובסקי:  הנושא  את  שהצגנו  האחרונה  בפעם  לכם,  הצגנו  שאנחנו  מה  לפי 

 הוועדה, אז אנחנו במצב יותר טוב ממה שהצגנו בלוח הזמנים הראשון אז.  
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 נכון. רוויטל?    גב' דקלה קצוני: 

 

ופנאי   : רוויטל דג'אווי בן יעקב ציבור  מבני  הקמת  בסין,   –כן,  אולם  פרויקטים.  מיני  כל  יש 

 התעמלות, מה אמור לקרות שם? 

 

 איפה? סליחה, לא שמעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 באולם בסין.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יש שם איזה פרויקט של...   מר בוריס נמירובסקי: 

 

ה   מר ניר ים: אולם  להיות  צריך  בסין  בתוך אולם  מובנים  מזרונים  עם  תעמלות, 

 הרצפה, 

 

 זה בית הספר הישן, נכון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 של יובלי.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ומה     מר ניר ים: משוקם,  להיות  שהולך  משהו  אבל  גג,  לא  גג,  כן  עניין,  גם  היה 

 התעמלות קרקע. שנקרא ייעודי ל
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 עוד שאלות?   גב' דקלה קצוני: 

 

 כן, עוד אחת.    גב' יהודית מימון: 

 

 יהודית?   גב' דקלה קצוני: 

 

 כל הנושא של התאורה, בכניסה לפתחת שלום.    גב' יהודית מימון: 

 

 לא פתחת שלום, לשני יישובים שם.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, גם בפתחת.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 כל הכניסה, עד לשדה אברהם.    מזל ערוסי: גב'

 

 או לא?   232-. ב232-לא ב  : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בכניסות?  : אדוארד קוברסקימר 

 )מדברים ביחד(  

 

 אין, כמו שזה, אנחנו יודעים לעשות את זה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 תלמי יוסף.  אנחנו עובדים על   מר גדי ירקוני: 

 

 לא תלמי יוסף, מצומת אבשלום עד שדה אברהם. חושך מצרים.   : אדוארד קוברסקימר 
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 )מדברים ביחד(  

 

 לאבשלום.  232מדברים כביש   מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע, סליחה, בוריס, יהודית, את יכולה רגע לדייק? חבר'ה, שנייה. את    גב' דקלה קצוני: 

 יכולה רגע לדייק?  

 

 , כל ה... 232-מהרגע שיצאת מ  דית מימון: גב' יהו

 

 .232אז זה   : אדוארד קוברסקימר 

 

כביש     מר גדי ירקוני:  על  שיסעו  ההליכה,  לשביל  תאורה  עכשיו  בנינו  פתרון,  יש 

 ההליכה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 זה אותו דבר כמו בשדה ניצן, אתה...  : אדוארד קוברסקימר 

 

 ו עכשיו את שדה ניצן, נכון, אז עשינ   מר גדי ירקוני: 

 

 מ' גם אצלנו, מהצומת עד...  800רק עוד   : אדוארד קוברסקימר 

 

 עשינו את שדה ניצן עכשיו, עכשיו נבקש שמה, לאט לאט.    מר גדי ירקוני: 

 

 ... לבדוק שזה בתוכנית,      מר אמיר פלג:

 

כלום. הבאת לו  אם אתה לא תדבר עם הזה עם הזקן, אז לא יעזור לנו     מר גדי ירקוני: 
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 קולות.  96

 

, יש להם מדדים שלהם, מתי כן לעשות, מתי לא. מתי  232כל הכביש    מר בוריס נמירובסקי: 

 לשנות... 

 

כן, אנחנו נבקש גם שם, תרשמו את זה. לפי דעתי, אף פעם לא ביקשנו     מר גדי ירקוני: 

 שם. 

 

 ה.  , הבנתי שהיא כבר התחילה בהרצGISהמערכת   מר אריק דניאל: 

 

 קיימת.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

האם במסגרת גישה לתושבים, או אני לא יודע מה מתוכנן במערכת,   מר אריק דניאל: 

פנימיות, מאז דיברתי איתך שיש הרבה יישובים שמחזיקים מערכת עצמאית, לטובת מיפוי תשתיות.  

לתוך   היישובים  את  להעביר  שיתאפשר  חושב  אתה  האם  מים.  ביוב,  אולי  חשמל,  הזאת?  המערכת 

 באיזושהי עלות, במקום שאם כולם ירכשו באופן עצמאי כל מיני מערכות?  

 

קודם כל, מבחינת תשתיות כן. כל מי שרוצה, כל יישוב שרוצה, מוזמן   מר בוריס נמירובסקי: 

  לפנות אליי וליואב, להעביר את ה... ואת הקבצים לבדיקה שלנו, ושל יועץ שלנו, לבדיקה ואם הקובץ 

 מתאים, הוא יהיה שתול בתוך המערכת שלהם, אין שום בעיה.

בתשעים   ההקמה  את  לסיים  שכן,  מקווה  נספיק,  אם  השני,  הרבעון  עד  שלנו,  בתוכנית  גם  עכשיו, 

 אחוזים לפחות, ולתת גישה לכל אחד, גישה די מוגבלת, לא לכל השכבות, כן? לתושבים, לכל מי ש...  

 

 ליוזרים.   מר אריק דניאל: 

 

להחזיק    ר בוריס נמירובסקי: מ אחר,  או  כזה  ליישוב  צורך  אין  לדעתי,  בדיוק.  ליוזרים, 
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 מערכת משלו. 

 

 בוריס, אני מציע שתכתוב ל... אתה ויואב,     מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 איכשהו תעשו קשר עם היישובים, לראות איך אפשר,    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו בונים את זה, אנחנו...   נמירובסקי: מר בוריס 

 

ה   מר גדי ירקוני:  את  לנצל  יכולים  הם  איך  רגע.  רגע,  צריך    GIS  -לא,  והפוך.  שלנו 

 לעשות, 

 

 זאת המטרה.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא, המטרה, היישובים לא יודעים את זה. אם לא תעשה מפגש...    מר גדי ירקוני: 

 

 אני הצגתי את זה פעם שעברה רק כרעיון וזה,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא, בוריס, אז תכתוב לך יעד, בסדר. תיזום את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב,   גב' דקלה קצוני: 

 

 דקלה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן?   גב' דקלה קצוני: 
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 זה יישובי.    מר גדי ירקוני: 

 

ת לאגף הנדסה, אז תודה רבה לכולם.  בסדר. טוב, אם אין עוד שאלו  גב' דקלה קצוני: 

 אנחנו נשלח מועד חדש למרכז קהילתי, אגף חינוך ואגף איכות הסביבה.  

 

 הו.  –או    מר גדי ירקוני: 

 

 מקווים שנתכנס לדיון בהקדם.  גב' דקלה קצוני: 

 

 שעות.    4אפשר של    מר גדי ירקוני: 

 

מייל שלי, באמת, עד המפגש של  תודה. ואם עולה למישהו משהו, אז ה  גב' דקלה קצוני: 

 האישור הסופי, תרגישו חופשי להציק ו...

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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