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אנחנו בעיכוב של עשר דקות, המליאה הקודמת נגמרה, מתי אמרת?    מר ניר ים:

 ? אנחנו ננסה לשמור על השיא הזה. אז ברוכים הבאים. אנחנו נעבור להצבעות. דודי, בבקשה.  20:15

 

 מידע. . 1

 

לכולם.     מר דודי אלון: טוב  ערב  קצרים  טוב,  עדכונים  כל,    –כמה  הילה  קודם 

  –כמה עדכונים קצרים ממני  מצטרפת אלינו תיכף לחלק שלה.

בנו,    –  1 זה  יישובים, עד לרגע  ניקיון. בערך ארבעה או חמישה  יצא, של קרן  ליישובים  הקול קורא 

זה,   על  המזכירויות  שבאמת  שלו,  ביישוב  אחד  כל  תוודאו  קשר.  יוצרים  איתם,  נפגשנו  כבר  חלק 

 והגזברים. 

ללית, ועם טלי מנהלת הבריאות החדשה, ממש  דבר נוסף, רגע, אתמול עשינו בזום עם קופת חולים כ

נעביר לכם אחר כך. שממש, אפילו עשינו  וגם  נתונים, צריך לעשות תיקון  הכנו מצגת מסודרת, עם 

קרוב,   הכי   משפחה  רופא  של  תורים,  של  זמינות  יש  מתי  לראות  המרפאות  לכל  התקשרנו  בדיקה, 

 עשינו ככה איזשהו מיפוי. ... הסיפור של הבית מרקחת.

יש כמה דברים מיידית שהם ישפרו לנו, כולל פתיחה של שירות חדש של צוות פסיכיאטריה, שהוא 

קונפרנס   בווידיאו  זה  את  לנו  יאפשרו  הם  אז  ונוער,  ילדים  בעיקר  של  בנושא  פה,  רצינית  במצוקה 

את   ילבישו  אומרת,  זאת  צוחר,  מרפאת  דרך  יהיה  זה  מומחים.  רופאים  אצל  גהה,  החולים  מבית 

ות הזה לאזור, שהוא חוסר. גם, נושא של הבית מרקחת, הם הראו לנו מספרים של זמני המתנה השיר
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 יותר קצרים ממה שאנחנו מכירים, אבל הם יתנו לזה דגש.

 

 באיזה אופן?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

את     מר דודי אלון: ושיפתחו  במשמרת,  רוקחים  שני  לפחות  שם  שיהיו  שדרשנו  בזה 

יות בצורה  אני  זה  תקלות.  המון  מיני,  וכל  רמדאן,  בחודש  סגירות  ממש  היו  הרי  כרגע,  זה  טובה.  ר 

 אומר, יש כרגע, חשוב להגיד יש כרגע מנהלת בריאות, שבעצם היא על זה וממש ככה... 

 

 מי זו המנהלת?      מר אמיר פלג:

 

גם נציג טלי שנהר מעין הבשור, היא כרגע עושה עבודה סדורה, ואנחנו    מר דודי אלון:

זוכר אם אמרתי את זה במליאה הקודמת או לא, אבל עשינו סקר תחבורה   אותה בהמשך. אני לא 

איש, אנחנו כרגע מעבדים את כל הנתונים ונציג את זה גם.   600ציבורית, הוצאנו ליישובים, ענו מעל  

 זהו, זה הכול. יאללה, סדר יום. 

 

קצרים:     מר ניר ים: דברים  שראית  –  1מספר  עשרה כמו  איזה  פה  לנו  יש  ם, 

נמצאה   אם  טוב,  עובד  זה  אם  עובד,  זה  אם  בסוף  שיגיד  בזה,  שמשתמש  מי  לניסיון.  טאבלטים 

 הטכנולוגיה שתחליף את הנייר המודפס.  

 

 איפה החומר נמצא?      מר אמיר פלג:

 

שכבי    מר ניר ים: להודיע  לנו  צר  כאילו  קצת  אנחנו  הנוסף,  הדבר  חידוש.  זה 

מה שנקרא, איתנו כבר הרבה מאוד שנים, פרשה עכשיו, אבל זאת הסיטואציה שהיא  חלתה, כבי ש

 נמצאת בה. המועצה תומכת בה. 

הדבר הנוסף זה פרס חינוך, שיוענק מחר למועצה אזורית אשכול, לדעתי בבנייני האומה בירושלים,  
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 ים, דוגמא לכולם. וזה מביא כבוד למועצה. הדבר הנוסף זה רותם, שנתן במירוץ הזה עשרה קילומטר

 

 גם אותך ראינו שם.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

פה במסגרת המידע,     מר ניר ים: והדבר האחרון, החלטנו  יש אני בקטנה.  ... אם 

 גרת המידע הזמנו את הילה וקרינה.  איזושהי שאלה או שתיים לפני שעוברים על זה, אז במס

 

 אני רק מחלצת את ינון מבחוץ.     הילה:

 

המצב    ר ניר ים:מ על  מילים  כמה  לתת  מבחוץ,  עכשיו  אותו  שמחלצים  וינון 

 הבריאותי במועצה האזורית אשכול, נכון לתמונה הזו. אם יש למישהו משהו, מוזמן. 

 

אולי בינתיים תרשו לי להעלות משהו טכני שאני רואה בזה. אני כבר     מר משה טל:

המועצה, וביקשתי להעביר, העתק שלו, ביקשתי מבת  פעמיים נכוויתי בזה, אני כתבתי מכתב לראש  

 שבע להעביר העתק שלו לחברי המליאה ולמנכל. 

אני   זה,  את  העבירה  היא  אם  אותה  ושאלתי  התקשרתי  חושב,  אני  אתמול  ימים,  כמה  ולאחר 

התכוונתי שאנשים יקראו  את התוכן ויחשבו על זה, לא משהו לישיבה הזאת. אז היא אמרה לי שיש  

 ר להעביר מכתבים לחברי המליאה.  לה איסו

 

 מי אמרה לך את זה?     מר דודי אלון:

 

חושב     מר משה טל: אני  אבל  אותה,  אוהב  מאוד  אותה,  מכבד  מאוד  אני  שבע.  בת 

שזה מוזר, שאם חבר מליאה רוצה לפנות לחברי המליאה ולראש המועצה ולמנכל, ומבקש שעותקים  

לש אתחיל  שאני  מתכוונים  לא  הרי  לאחד  יהיו,  תקבל    –לוח  שהיא  שעכשיו  מקווה  אני  אז  אחד. 

כחבר   מכתב  אישיים,  לא  מכתבים  לכולם.  עובר  זה  כפתור,  על  לוחצת  היא  תדע.  שהיא  אישור, 
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 מליאה. 

 

מעבירים לכולם. הנקודה היא   –טכנית אתה צודק, לוחצים על כפתור     מר ניר ים:

שבע מקבלת מכל מיני מקומות, אני מכיר את  שזה לא... דרך אגב, אני עומד מאחורי הדבר הזה, בת  

בת שבע, יכול להיות שגם אחרים מקבלים את זה ממקומות אחרים, אבל בת שבע מקבלת כל מיני  

דברים שמתבקשת להעביר את זה לתפוצת נאט"ו, והיא לא עושה את זה. אגב, היא לא עושה את זה 

 בהנחייתי.

ודם כל, הערוצים פתוחים, אני יודע ומכיר שבין חברי  זה עדיין לא אומר שאין דרכים. זאת אומרת, ק

 המליאה לבין עצמם, קיימת תקשורת פתוחה, ואפשר, וכל אחד יכול להעביר כל דבר לכולם. 

 

 משה, אני אעשה את זה קצר, אתה יכול לשלוח לי, אני אעביר,    מר דודי אלון:

 

 יר לי.  לא, זה עניין עקרוני, סליחה, זה לא תעב    מר אמיר פלג:

 

 דקה...    מר ניר ים:

 

 זה חבר מליאה, זה לא תושב.    גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה, הוא חבר מליאה, הוא לא אדם מה..      מר אמיר פלג:

 

אומר     מר ניר ים: אני  ולכן  גמור,  בסדר  זה  גמור.  בסדר  וזה  מליאה  חבר    –הוא 

צמם. מצד שני, אם יש משהו שהמערכת חברי המליאה יכולים ועושים, מתקשרים בינם לבין ע –אחד 

צריך   לעלות כסעיף להנהלה,  צריך  אליו,  להתייחס  אז צריכה  לדיון במליאה,  לעלות כמשהו שראוי 

 בהחלט זה מגיע אליי, אם זה נשלח אליי, וזה מטופל. אז זאת הסיטואציה.  
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פיק מה זה אומר 'מטופל'? זאת אומרת, שאם אתה חושב שזה לא מס   גב' דנה אדמון: 

 חשוב...? 

 

לא    מר ניר ים: הזה,  במקרה  תפקידי,  חושב.  לא  אני  חושב,  כזה  דבר  אין  לא, 

 לחשוב. כל מה שמגיע אליי, 

 

 אז זה הגיע אליך?     גב' דנה אדמון: 

 

נראה.    מר ניר ים: זה  פחות,  או טוב  יותר,  טוב  אליי, מטופל.  כל מה שמגיע  לא. 

 אבל... 

 

דברת על טיפול, אני שואלת האם חבר מליאה רוצה להעביר אני לא מ   גב' דנה אדמון: 

להעביר   רוצה  מליאה  חבר  התנהלות.  בתור  פתחנו  שאנחנו  ווטסאפ  בקבוצת  לא  פורמאלי,  באופן 

באופן פורמאלי לחברי המליאה מידע, לקראת דיון או נושא שהוא רוצה לפתוח, איך הוא עושה את 

 זה? אם לא בדרך הזאת.  

 

זו    הוא   מר ניר ים: לא  אבל  דרכים,  יש  הזו.  בדרך  לא  לפחות  זה,  את  עושה  לא 

 הדרך. 

 

 מה הדרך הפורמאלית?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא זאת הדרך.     מר ניר ים:

 

 מה הדרך הפורמאלית?     גב' דנה אדמון: 
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מה?    מר ניר ים: יודע  שאני  כמו  זה  פורמאלית,  פורמאלית.  זה  מה  יודע  לא  אני 

 Whatוצה להעביר משהו באופן פורמאלי, רוצה לתת התייחסות, או דעה, או  כמו שאיתן אהרון ר

ever .אז הוא מעביר את זה בצינור הנכון, וזה מגיע לתפוצת כולם, וזאת הדרך , 

 

 מה נקרא צינור נכון?     מר משה טל:

 

 מה זה הצינור הנכון?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא הבנתי.     מר אמיר פלג:

 

 וד פעם. אנחנו,  ע   מר ניר ים:

 

 שולח מייל בתפוצה, איתן שלח מייל לכל חברי המליאה?     מר אמיר פלג:

 

 אני שלחתי לדודי, ניר וגדי, ובמליאה שלחתי בקבוצה, בווטסאפ.   מר איתן אהרון: 

 

לדודי,    מר ניר ים: יגיד  יטופל,  העניין  לצורך  אליי,  מגיע  מטופל.  שאמרתי,  כמו 

. אבל בת שבע, מה לעשות, לא תפקידה להעביר... של חברות שרוצות להפיץ,  יטופל באותה מידה. זהו

 וגם לא שום דבר אחר.  

 

 איך זה קשור?     גב' דנה אדמון: 

 

לא     מר אמיר פלג: והוא  פרסומת  לא  הוא  משה  חבר,  יש  אם  להגיד.  רוצה  אני  רגע, 

מועצה, חבר  מליאה,  חבר  הוא  טל,  משה  זה   ... לא  והוא  מסחרית,  מעוניין    חברה  הוא  כדין.  נבחר 



 רית אשכול אזומועצה 
 30.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 10 
 

להעביר, אגב, הייתה לו פניה, אני חושב בסדר, מנוסחת טוב, נושא שקשור לכולם, של הקמת ועדת  

כספים. הוא בסך הכול פנה לבת שבע, תגיד שיש כתובת אחרת, הוא יפנה אליך, או לדודי. אבל תגיד  

איזשהו מסמך כחבר מועצה,   מי הכתובת. אם רוצים להעביר בצורה רשמית דרך האימייל, לכולם,

 לא מסמך, לא יודע איזה מכתב אישי, אלא באמת מסמך שנוגע לכולם.  

 

אז אני אסביר. אני אסביר. משה, זאת העצה שלי, רוצה בתור דוגמא,     מר ניר ים:

שתוקם ועדת כספים, אוקיי? משהו צריך לפנות, בעניין הזה אליי, או לדודי, או אל גדי בעצמו, להגיד  

ני רוצה שהדבר הזה יעלה לדיון, רוצה לצרף מסמך שמסביר את דעתו, מה שנקרא יבורך. הדבר א  –

 הזה יגיע להנהלה, כך או אחרת.

עומד   לא  בצורה אוטומאטית, אצלי  זה  עושים את  לא חושבים, אנחנו  לדנה, שאנחנו  אני אומר  פה 

 . אין דבר כזה. שום נייר, כבר שנתיים וחצי, שחשבתי שהוא לא ראוי ושמתי אותו בצד

 

 ברור.    גב' דנה אדמון: 

 

יגיע    מר ניר ים: זה  כך  ואחר  יפורסם,  וזה  בהנהלה,  ידון  וזה  להנהלה,  יגיע  ואז 

 למליאה, וזה ידון גם במליאה, וזו הדרך.  

 

למליאה מותר להעלות נושאים מטעם עצמה, גם כן. ואין בעיה שהוא    מר תמיר בוקובזה: 

ושכולם ירא זה,  לדיון, אלא הוא מציע יעלה את  נושא  וזה לא אומר שיש פה החלטה, או  זה.  ו את 

קשר   בלי  זה,  את  תקבע  המליאה  אז  לדיון,  זה  את  לכפות  כדי  הדרוש  הרוב  את  יהיה  ואם  לדיון. 

להנהלה. למה לא לבצע את זה? למה ללכת הפוך? למה ללכת שהוא ישלח את זה בווטסאפ, או ישלח 

 ום דבר? את זה בקבוצות פרטיות, או ש

 

 הוא לא צריך, צריך לשלוח את זה,    מר ניר ים:
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אפשר    מר תמיר בוקובזה:  כי  שלו?  הפניה  את  למליאה  זה  את  לפרסם  צריך  הוא  למה 

 לפרסם... 

 

 אני לא מפרסם דברים שאני לא עומד מאחוריהם, תקשיב,    מר ניר ים:

 

 נה אליך ואומר לך... אתה לא צריך לעמוד מאחורי זה, אני פו  מר תמיר בוקובזה: 

 

זה יצא ממני, לצורך העניין, בת שבע, זה יצא    Onceמה שיצא ממני,     מר ניר ים:

 בשמי, נקודה.  

 

וציינתי     מר משה טל: המועצה,  לראש  כתבתי  אני  מכתבי,  את  ראית  אם  ניר, 

 עותקים לחברי המליאה.  

 

 בדיוק.   מר תמיר בוקובזה: 

 

מיש   מר משה טל: כאן  אין  לראש אז  ששלחתי  מכתב  לבין  ביני  לעצור  שאמור  הו 

עותקים לחברי המליאה. אז אני צריך שמישהו יצנזר אותי? אני רוצה    –המועצה, וציינתי על המכתב  

של   אישור  או  שלך,  יעבור אישור  אליו,  מה שכתבתי  לזה,  מעבר  משהו  לא  זה  אליו,  שכתבתי  שמה 

 היה. ההנהלה, או אישור של אף אחד. זה חומר לחשיבה 

 

חברי    מר ניר ים: לידיעת  משהו  להביא  רוצה  מליאה  חבר  שאם  מבקש,  ואני 

זה,   את  יעשה  להחלטה,  גם  ויגיע  ברצינות,  שידון  סעיף  להביא  רוצה  מליאה  חבר  אם  המליאה, 

 בבקשה, בדרך הנכונה.  
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חושב     מר משה טל: ואני  המליאה,  חברי  של  במיילים  לשלוח  באמת  זה  הנכונה 

 זורה פה?  שזה... זה צנ

 

 מה הדרך הנכונה? אתה חוזר על המשפט הזה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הדרך הנכונה, אם אני, שנייה, רגע ניר, שנייה,     מר דודי אלון:

 

 רק דרך ההנהלה.     גב' דנה אדמון: 

 

 בעיקרון,    מר דודי אלון:

 

לדב  מר תמיר בוקובזה:  יכול  לא  אני  להנהלה?  מחוץ  לדבר  יכול  לא  חברי  אני  עם  ר 

 המליאה? 

 

 תעשה חופשי.    מר ניר ים:

 

או     מר דודי אלון: יום,  לסדר  נושא  ישיבה  כל  בתחילת  להציע  יכול   Whatאתה 

ever  . 

 

ואיך אנשים ידעו להכין את הקרקע, ולא להפתיע? ולא לבוא עכשיו,    מר תמיר בוקובזה: 

 ת כספים. איך אנחנו, כחברי מליאה.  להעלות, פתאום אף אחד לא יודע כלום, אני רוצה עכשיו ועד

 

 יש דרך.    מר ניר ים:
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 אז הרציונאל אומר,     מר דודי אלון:

 

 אני רוצה לשמוע את הדרך עד עכשיו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מה הדרך?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אני מסביר.     מר ניר ים:

 

בה  מר תמיר בוקובזה:  לא  היא  עוקף  הדרך  מסלול  זה  כי  בהנהלה,  לא  היא  הדרך  נהלה. 

 הנהלה. 

 

 לא, יש נתיב דרך ההנהלה, ויש גם עוד...    גב' דנה אדמון: 

 

לסעיף    מר דודי אלון: כך  אחר  לדיון  ההנהלה,  דרך  זה  לשיטתו  הדרך,  אומר  יש 

 במליאה ומשמה נמשיך.  

 

 יש דרך לא בהנהלה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

  יש.   מר ניר ים:

 

 יש, אבל אתה לא צריך לשאול אף אחד.   מר יובל בר:

 )מדברים ביחד(  

 



 רית אשכול אזומועצה 
 30.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 14 
 

 הוא לא ביקש... הוא ביקש רשימת תפוצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שאלת איך להעביר למליאה? שלח לכל הזה.     מר יובל בר:

 

 תמיר,  כולנו מכירים, יש...    מר ניר ים:

 

 ה מצוין. אני יודע לעשות את ז  מר תמיר בוקובזה: 

 

את     מר ניר ים: מכיר  הרי  אתה  כי  רגע...  משה  את  לראות  רציתי  לכן  יפה. 

לסדר  סעיף  לבקש  יש  ההחלטות,  קבלת  בשרשרת  יש  להנהלה,  לפנות  שאפשר  יודע  אתה  הדרכים. 

 היום. אתה יודע שאפשר להעלות את זה כשאילתא,  

 

 מדנו...  אנחנו לא צריכים לשאול את משה, אנחנו ל   גב' דנה אדמון: 

 

לכל   מר איתן אהרון:  שלחת  שאתה  למייל  נכנס  אני  שאם  הרציונאל  מה  שאלה,  ניר, 

 חברי המליאה, אני לא יכול לעשות השב לכולם. אי אפשר. לא ניתן במיילים של הזה. 

 

 זה היה, ושינו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אפשר לעשות 'השב' רק לניר, רק לשולח.    מר איתן אהרון: 

 

 נכון, זה בעותק מוסתר לכולם.   בוקובזה: מר תמיר 

 

 מה הרציונאל, כאילו...?    מר איתן אהרון: 
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 אין רציונאל,     מר ניר ים:

 

 ממדר את המליאה מה... אתה בעצם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה לא,    מר ניר ים:

 

אנ  מר תמיר בוקובזה:  שלי,  הדרכים  את  אמצא  אני  משה,  כי  שקורה.  מה  בפועל  י זה 

טכנולוג, אני בסדר. מישהו שקצת יותר מתקשה, קצת יותר מאותגר, הוא פשוט נחסם, והוא עכשיו 

כשהוא   לזה.  מעבר  להתקדם  או  לחשוב  איך  או  לפרוץ,  באיך  המאמצים  ואת  הזמן  את  ישקיע  לא 

יודעים  ופחות  למערכות,  מחוברים  פחות  שאולי  הזה,  בגיל  מישהו  או  משה  במיוחד  מייל,  שולח 

לבוא ולהגיד לו, לא, לא, אני לא רשות הדואר. זה מעליב אפילו, בסדר? כי תענה לי   –בזה  להשתמש  

את זה? אני אמצא את הפתרונות, אני לא אחכה לאף אחד. להגיד את זה למשה? זה קצת איזשהו 

    טעם לפגם, ואני באמת עדין במילים. באמת אני מנסה להישאר עדין.

 

אני מוכן להפיץ בשבילך כל מייל   –להצעה הראשונה    משה, אני חוזר   מר דודי אלון:

 שצריך. הילה, בבקשה.  

 

 הזמינו אותנו,      הילה:

 

 ארבע דקות.    גב' דנה אדמון: 

 

אז     הילה: מהחוג.  הילדה  את  להוציא  צריכה  אני  כי  דקות,  ארבע  לי  יש 

 נמצאים איתנו קרינה וינון,

 )מדברים ביחד( 
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לי    הילה: חייב  הוא  איתנו  אז...  נמצאים  כיבוד.  לנו  הגיש  הוא  היום  כי   ,

קרינה וינון. ביקשו מאיתנו לבוא ולתת תמונת מצב על כל נושא הזבובים. אז ניתן לצוות המקצועי 

לדבר. קרינה היא פקחית איכות סביבה, שבחודשיים האחרונים החליפה את תומר בניהול מחלקת 

יודע,   למי שלא  גם פקחית,  והיא  ואכיפה,  וינון,  פסולת  פיקוח.  פיקוח עם תעודת  סיימה קורס  היא 

הוא מנהל מחלקת התברואה שלנו, והוא התברואן של המועצה. הוא עכשיו חזר מקורס דיגום מים 

 שלב ב', ואנחנו בטוחים שהוא עבר את המבחן.   

 

 אז מה התפקיד שלך? רגע,    מר משה טל:

 

 אני לא מפריעה להם.      הילה:

 

 ורדינטורית.  הקוא   מר ניר ים:

 

נעים מאוד. שמי קרינה, אני נמצאת במועצה כבר שנה וקצת, במקור     :קרינה

 התחלתי בתור פקחית איכות סביבה.  אני מבאר שבע. 

כמו שהילה אמרה, בחודשיים האחרונים אני מחליפה את תומר. מבחינת מצב הזבובים, אני חייבת  

מכיוון שאנחנו מועצה חקלאית עם הרבה    –אותו  להתחיל ממשפט שהוא בעיניי, אני מקווה שתקבלו  

שטחים פתוחים, ורפתות ולולים, אלה עסקים שמייצרים זבובים. לא יהיה מצב שאנחנו נגיע לאפס  

 זבובים.

לנו   יש  האחרונה,  בשנה  אנחנו  שכן,  מתוך    12מה  במועצה,  אישי   12רפתות  באופן  אני  הרפתות, 

י ליצור איזושהי שגרת טיפול ומעקב תברואה. כנ"ל לגבי  מהן כל שבוע באופן קבוע, כד  10-ביקרתי ב

 הלולים.

בשתי הרפתות הנותרות, נמרוד הפקח השני ביקר, יש לנו אתרים שאנחנו מודעים לבעייתיות שלהם,  

שהם יכולים לייצר מפגעים. אנחנו פוקדים אותם בתדירות, כמה שיוצא לנו. המועצה, חייבת לציין,  

שט הרבה  עם  גדול,  שטח  ממשימות זה  מתפנה  כשהוא  ינון,  שניים.  בינתיים  אנחנו  פתוחים,  חים 
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 התברואה שלו, גם מצטרף אלינו.

שיטת  עם  להפסיק  מתכוונים  אנחנו  הקרוב  בזמן  לפניות.  עונים  השטחים,  את  סוקרים  אנחנו 

זה   מפגע,  נגלה  שאנחנו  וברגע  פתע.  לביקורי  יותר  להגיע  ולהתחיל  ובלולים,  ברפתות  הבייביסיטר 

 בר לטיפול, כמובן, תוך כדי הטיפול במפגע עצמו, ולהמשך טיפול אכיפתי.  יוע

 

עכשיו    גב' דנה אדמון:  ומה  היה  בגישה, מה  ישתנה  לא הבנתי מה  לחזור?  יכולה  את 

 יהיה? 

 

כל     קרינה: ברפתות,  לביקור  הגענו  בשבוע  פעם  האחרונה,  בשנה  שהיה,  מה 

ביקור, בדק בה  עשינו  בתוך הרפת,  אחת מרפתות המועצה,  לפורענות  כל המקומות המועדים  נו את 

להם חצר שהם אוגרים בה את השאריות גם. חציר, יש מאצרות. יש רפתות שיש  שזה כולל את כל ה

 עוד דברים שמייצרים זבובים. 

 

 חציר לא מייצר זבובים.      דובר:

 

 כשהוא נרטב, לפעמים כן.      קרינה:

 

 מחמיץ.     דובר:

 

העברתי  מחמ    קרינה: אז  מתישהו,  חדשה  עולה  הייתי  בעברי  סליחה.  יץ, 

ליצור   כדי  לשבוע,  אחת  שבועיים,  ביקורים  עשינו  האחרונה  בשנה  השנה,  בחסר.  לוקה  לפעמים 

 איזושהי שגרת פיקוח ובקרה, ולייצר גם לרפתות איזושהי שגרת טיפול. 

שבוע, לאחת, בערך, בשבוע  החל מהחודש הבא, בתקווה, אנחנו רוצים להוריד את הביקורים מאחת ל

וחצי, כדי שרפתות המועצה יקבלו קצת יותר אחריות עצמית, וברגע שאנחנו נגלה מפגע, לא רק שזה  

 יטופל במקום, אלא זה יועבר לאכיפה... 
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 של הגנת הסביבה.      הילה:

 

 של הגנת הסביבה, שהיא עם קנסות ו...     קרינה:

 

 ר לאכיפה? עד היום זה לא עב   גב' דנה אדמון: 

 

 במקרים חריגים.      ינון:

 

 במקרים חריגים בלבד. אבל המפגע היה מטופל במקום.     קרינה:

 

 כשהמפגע מטופל במקום, זה כבר מאוחר מדי, הזבובים נוצרו.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.     קרינה:

 

תמיד,     ינון: כמעט  זה,  את  ותופסים  בעצם  באים  אז  שבוע,  כל  באים  אם 

 ן. אבל זה לוקח מאיתנו המון משאבים ואנרגיה לבוא כל שבוע. מחזור החיים לוקח... בזמ

 

 רגע, תן גם הסבר קצת על ה...     הילה:

 

אני, מהצד שלי, בנוסף לנסות להיות חלק מהמעגל של הבקרה הזה,     ינון:

רה היסטורית, מפעיל את הקבלן של הזבובים, ושיטת העבודה שלנו כרגע, זה משהו שהוא הולך אחו

פחים  על  משיכה,  מוקדי  על  זבובים,  נגד  חומר  של  וריסוסים  היישובים,  בכל  זבובים  מלכודות  זה 

 ועמדות אשפה.  
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אני יכולה לשאול? הרי נכון שברפת יש... נכון שברפת יש זבובים, אבל    גב' סילביה גרין: 

קשור לחברה שבאה לקחת    חלק גדול מהבעיה, זה שלא מפנים בזמן. וזה לא קשור לרפת עצמה, זה 

 את זה. 

 

 לא מפנים מה?     דובר:

 

 לא מפנים את הזבל בזמן.    גב' סילביה גרין: 

 

 אנחנו מכירים את הנושא.      ינון:

 

 כן, אז למה להעניש את הרפתות?   גב' סילביה גרין: 

 

 קודם כל, אנחנו לא מענישים. זה מקשה עליהם שלא מפנים,     ינון:

 

גם מספר חברות שעוסקות בזה. אם הרפת לא מרוצה מהשירות,    יש    קרינה:

 היא יכולה לחפש ספק אחר. 

 

תאמיני לי שזו מאפיה. אני לא יכולה להגיד, זה מאפיה, וזה ממש...   גב' סילביה גרין: 

 אני מצטערת, זו מאפיה, אפילו המשטרה לא נכנסת בזה. 

 

 אז אנחנו צריכים להיכנס בזה?     קרינה:

 

 לא, אבל למה להעניש את הרפתות?   ילביה גרין: גב' ס

 

 אני רק אגיד שאנחנו...      ינון:
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 דקה, ינון, לפני שאנחנו...     מר ניר ים:

 

 לא לתת להם אישור היתר עבודה.     קרינה:

 

 אל תשלמו להם.    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו כבר לא משלמים.      קרינה:

 

להע   מר ניר ים: לא  הוא  בתחום  הרעיון  זה  שני  מצד  אבל  הרפתות,  את  ניש 

אחריותם, ואם מישהו לא מסיים את האחריות שמוטלת עליו, אז כנראה הוא צריך לשאת בתוצאות.  

 שמיל? 

 

 טוב, נוצר הרושם של קרינה, קודם כל שיהיה לך בהצלחה.   מר שמיל בלברמן: 

 

 תודה.     קרינה:

 

בובים זה ענף הרפת, וזה לא  הבעיות של הזנוצר הרושם כאילו בעיית    מר שמיל בלברמן: 

 נ... 

 

 לא.     קרינה:

 

נכון.   מר שמיל בלברמן:  ענף הרפת. אז זה לא  על  ורק   רגע, דיברת פה איזה עשר דקות, 

אם יש ענף היום, אם יש מגזר שמשקיע הון עתק של כסף בעבודה, זה ענף הרפת. זה לא הוגן להפיל  

 ענף הרפת.  את כל נושא הזבובים באזור, על 
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אני מציע לך רק ללכת בדרך השדות, לראות את ערימות האשפה והזבל שם, מאיפה מגיעים הזבובים 

 לכל האזור, אבל לשם אתם לא מתקרבים. הכי נוח לבוא לרפת ולתת את הקנסות.

עכשיו, בעניין פינוי הזבל, אני פה לא מסכים עם סילביה, הפינוי של הזבל עובד מעולה, ופשוט צריך 

 לשמור עליהם, כי זה המשאב הכי יקר שלנו הרפתות, ואני מציע לא לגעת בהן.  

 

 איזה רפת, עוד פעם?      מר אמיר פלג:

 

 לא משנה.   מר שמיל בלברמן: 

 

 גם שלושה חודשים לא באו...   גב' סילביה גרין: 

 

 בואו נמשיך את הדיון, ואחרי זה נדבר על הרפתות.      מר אמיר פלג:

 

שהם     קרינה: מפגעים  גם  יש  הבעיה.  הן  הרפתות  רק  לא  באמת,  כל,  קודם 

מה   בהכרח  לא  זה  כי  השדות,  דרך  שעוברות  האשפה  שקיות  זבל,  השלוחות  חקלאיים,  מפגעים 

 שמייצר את הזבובים.  

בשמש,   שתוססים  מסוימים  מפירות  מירקות,  באים  זבובים  באינטרנט,  לקרוא  יכול  אתה  זבובים, 

 מגיע מבשר שנרקב,  

 

 מעבר לגדר.   ר שמיל בלברמן: מ

 

כיוון הרוח. אנחנו לא מפילים את     קרינה: לפעמים גם מעבר לגדר, תלוי מה 

הכול על הרפתות, וגם אנחנו לא מחלקים קנסות. העובדה היא שבשנה האחרונה לא חולק אף קנס.  

 המדיניות הייתה,  
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 הסביבה, חד משמעית.   זה רע מאוד, וסותר את מדיניות ועדת איכות    מר אמיר פלג:

 

 למה זה רע מאוד?    מר שמיל בלברמן: 

 

זה רע מאוד, כי אם לא היו זבובים, אז לא צריך קנסות. אבל אם יש      מר אמיר פלג:

 זבובים בכמויות של מיליונים, 

 

 לא רק לרפתות, באופן כללי,    גב' דנה אדמון: 

 

 ה האישית.  לא רק לרפתות, אל תיקח את זה לרמ    מר אמיר פלג:

 

מצב  מר שמיל בלברמן:  שאין  זה,  את  אמרה  גם  קרינה  אבל  אישית,  רמה  פה  אין   לא, 

 שנגיע לאפס אחוז זבובים, אין מצב כזה.  

 

 יש אפס, ויש מאה ויש חמישים.     מר אמיר פלג:

 

בצפון תל אביב, מה    מר שמיל בלברמן:  חיים  לא  ואנחנו  פה באזור חקלאי,  חיים  אנחנו 

 לל זה...  לעשות? בג

 

   לא, לא, זה לא מקובל.    מר אמיר פלג:

 

 לא, זה לא נכון להציב סטנדרט נמוך.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא רוצה אפס, אני רציתי פעם אפס?     מר אמיר פלג:
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 לא, אבל לשאוף לאפס, אפשר.    גב' דנה אדמון: 

 

יש מי שותף לו בפן שאנחנו  צריך לזכור שכרגע, במאמץ היותר רחב,     מר דודי אלון:

ניקיון   זה באמת אותם  בפסולת החקלאית הצמחית מסביב, שחלק מהרציונאל  עושים, של הטיפול 

וקיצוצים, והעברה למיצוק ברפתות שמייצר, פותר גם חלק מהעניין, ויאפשר גם תחרות מול אותם  

מעגלית,  חד, הכלכלה האתרי קומפוסט כאלה ואחרים. אנחנו לגמרי מבינים שבסוף הכוח הוא פה בי 

היא בסוף תנצח את הכול ויש מספיק יתרונות, איך מצד אחד לפתור בעיות ברפתות, ומצד שני איך  

הדברים   את  לשים  צריך  וכן,  ואחרים.  כאלה  ירקות  גידול  של  הפתוחים  בשטחים  בעיות  לפתור 

 בפרופורציות, רפתות זה חלק מהמשוואה. בבקשה, תמשיכו. 

 

לייצר אוקיי,      קרינה: זה  לעשות,  שניסינו  מה  עכשיו  עד  המדיניות,  זו  אז 

איזושהי סביבת עבודה משותפת, היינו מגיעים, מצביעים על מפגע, והוא היה מטופל. כדי שהם יוכלו 

 להמשיך ולבדוק את המקומות האלה בעצמם.  

שיגיע   בסך הכול רפת היא עסק, ועוד הפעם, היא אמורה לטפל במפגעים האלה בעצמה, ולא לצפות

 בייביסיטר, כנ"ל לגבי לולים, כנ"ל לגבי חקלאים. 

תוצרת   שאריות  בצידי הדרך,  ופירות  ירקות  ושם השלכות של  פה  חווים  אנחנו  לנו,  יש  לזה,  בנוסף 

פיתח  כבר  כשהוא  מדי,  מאוחר  מגיעים  אנחנו  לפעמים  נמצא,  כזה  שמפגע  ברגע  פה,  גם  חקלאית. 

תגלה, הוא מטופל  ן מה, אבל המפגע עצמו, ברגע שהוא מזבובים. הזבובים האלה נשארים בשטח זמ

 וגם כן מועבר להמשך אכיפה במשרד להגנת הסביבה. 

 

עם      ינון: שיש  החוזה  הכרגע,  נושא  המליאה,  את  מעניין  שאולי  נושא  יש 

 קבלן הזבובים, הפעם זה קבלן כזה, פעם הבאה יהיה קבלן אחר.  

 

 שובים... אם אפשר לדעת כמה יי   גב' דנה אדמון: 
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מכרז      ינון: עם  יוצאים  איזה...  עם  באים  בעצם  אנחנו  הנקודה.  בדיוק  זו 

לו   ואומרים  המועצה,  ישובי  מלכודות    –במספר  וכך  כך  לרסס,  פחים  וכך  כך  יישובים,  וכך  כך  יש 

שמונע   דבר  שום  אין  קבלן,  ונבחר  המכרז  עם  ממשיכים  שאנחנו  ברגע  במועצה.  הכול  סך  לשים 

 ליט שהם לא רוצים לעבוד עם הקבלן, כי הם קיבלו הצעה...  מיישובים להח

 

לא, אני חושבת שיש פה בעיה בהבנה. זה לא בגלל שהם קיבלו הצעה,    גב' דנה אדמון: 

היה שירות פחות טוב מקבלנים  זה בגלל שהשירות שהם מקבלים, או קיבלנו לאורך שנים ביישובים  

 הם, הם יפתרו בעיות. אז אם משהו השתנה ב...  פרטיים שהציעו הצעות ליישובים, וכשעברו ל

 

 זה הקבלן, ומי שמשגיח על הקבלן, שזה אני.  –מה שהשתנה, א'     ינון:

 

 מי הקבלן?   מר רותם בוקסבאום: 

 

 לפני זה, זה לא היה, וספק אם היה מישהו שמשגיח.      ינון:

 

 אז זאת הסיבה שעוברים, לא בגלל...    גב' דנה אדמון: 

 

 היום עוברים גם בגלל...     הילה:

 

החלפנו קבלן. לא קיבלתי זה, לא    –אני מוכן לקבל על שירות לא טוב      ינון:

לחץ,   היה  אחר,  משהו  לנסות  רוצים  שהם  אמרו  התושבים  אחרת,  הצעה  קיבלנו  פשוט  אחד.  מאף 

 החלפנו קבלן.  

 

 מי הקבלן?   מר רותם בוקסבאום: 
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 דברים כאלה,      ינון:

 

 למה שירצו להחליף?     אדמון: גב' דנה 

 

... תמיר מאופקים. העניין הוא שבסופו של דבר, באמצע הקבלן כרגע      ינון:

את  לקבל  שמעדיפים  כלכליים,  משיקולים  חלק  עבודות,  וכך  כך  כבר  ירדו  הקבלן  של  העונה 

 ההשתתפות של השליש תקצוב מהמועצה, ולעשות את זה לבד. בפועל עושים/לא עושים, 

 

 ינון, תסביר בעצם, אתם אומר שזה מקשה עליך...?     ודי אלון:מר ד

 

 זה מקשה בסופו של דבר,      ינון:

 

 בגלל שאין, זה לא אותו קבלן?    מר דודי אלון:

 

 זה מקשה על שני דברים.      ינון:

 

 תסביר למליאה.     מר דודי אלון:

 

יש ראייה כוללת,    זה מקשה עליי, לי  –זה מקשה על שני דברים. אחד      ינון:

זבובים   יישובים, של  ולנו, ראייה כוללת על מה קורה, אם אנחנו מוצאים שיש עלייה, במספר   –לי 

אנחנו יכולים לתגבר מלכודות בצד הזה של יישוב מסוים וכן הלאה, ולהגביר ריסוסים בתוך פחים,  

 כי כרגע מדובר במפגע מסוג אחר, שהתפתח בתוך הפחים, וכו', וכו'.  

הראייה  וכש את  לנו  אין  לבד,  עושה  שהיישוב  או  היישוב,  מול  יישוב  בתוך  שעובד  אחר,  קבלן  יש 

  הזאת, אין לו את הראייה הזאת. הוא בא, בדרך כלל, הם אפילו לא מהאזור הקבלנים האלה,
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 אין לנו סמכות גם.      הילה:

 

 אין לנו סמכות,      ינון:

 

להגיד     מר דודי אלון: יכולים  אתם  שביישובים  רגע,  אומר,  שאתה  ממה  היום, 

שנמצאים בשירות של הקבלן שאתה מפקח עליו, אל מול יישובים שנמצאים בשירות עצמי, אל מול  

 אתם יודעים לזהות היום פערים? יש סטטיסטיקה על זה? יש נתונים על זה? במוקד,  דיווחים

 

 ו לא... אני אגיד שהשבוע קיבלנו תלונות משלושה יישובים שאנחנ    הילה:

 

 יש דיווחים גם מיישובים שלא עובדים איתנו.      ינון:

 

 משלושה יישובים, למשל, שלא עובדים איתנו.      הילה:

 

 כמה יישובים עובדים עם המועצה, וכמה...     גב' דנה אדמון: 

 

 . 23    הילה:

 

המצב הנוסף, מעבר לזה שזה קשה לנו לפקח ומוריד את היעילות, זה     ינון:

ופו של דבר, קבלן שהתחיל להפסיד כסף, בפעם הבאה הוא לא ייגש. ואז אנחנו נקבל, בסופו של  בס

 דבר זה לא יעבוד.  

 

 טוב, זה נושא לדיון.     מר ניר ים:

 

 בדיוק.    מר דודי אלון:
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לקחת     מר ניר ים: ליישובים  לאפשר  האם  הדיון,  של  הכותרת  בגדול,  האם, 

 [ צריך להישאר, 30:00]של אחריות עצמאית על הנושא הזה 

 

 . 23צריך לעשות את זה לקראת     הילה:

 

 נכון, אז זה,    מר ניר ים:

 

 או שאולי הדיון הוא האם אנחנו נותנים שירות מספיק טוב?    גב' דנה אדמון: 

 

שהיישובים      הילה: טוב  שירות  גם  לנו  יש  היום  דנה,  שאמרנו,  כמו  אז 

באמת עושה לא סתם פיקוח, אלא סופר את המלכודות, בודק אם הן  מרוצים, וגם יש לנו את ינון ש

 יבשות או לא יבשות, אם החומר פעיל, בודק את הכול... 

 

עצמאית  : רוויטל דג'אווי בן יעקב עובדים  לא  שהם  היישובים  מול  יש  תקשורת  איזו  אבל 

 במטרה לנסות להחזיר את זה שוב? 

 

ב    הילה: עם  הוועדים,  עם  מדברים  השנה אנחנו  הצלחנו  התפקידים.  עלי 

הייתי מרוצה בשנה    –יישוב אחד, באמת, כי יש במקרה את אותו מזכיר בשני יישובים, והוא אמר  

 שעברה מהיישוב השני, אז אני גם את היישוב הזה מעביר אליי. אבל,  

 

 התקשורת שלנו מול,      ינון:

 

 מול הוועדים,     הילה:
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 מול הוועדים.     ינון:

 

 אנחנו עושים דיאלוג.      הילה:

 

 כן, אמיר?    מר דודי אלון:

 

 אני מתנצלת, ניר, אני חייבת לרוץ כי הבת שלי תישאר לבד בחוג.      הילה:

 

 אז,    מר ניר ים:

 

 הבטחת לי ששש וחצי, דנה אמרה לי...     הילה:

 

 נכון, אז תודה רבה הילה. תודה.    מר ניר ים:

 

 אגיד לך 'אמרתי לך'.  אני לא   גב' דנה אדמון: 

 

 אל תגידי לי 'אמרת לי', את אשמה.     הילה:

 

 אמיר?   מר דודי אלון:

 

המצב, הקיץ הזה התחיל וכתבתי על זה כיו"ר   –תודה רבה. ב'    –א'      מר אמיר פלג:

שנים, יעידו על זה החברים, הקיץ הזה לא התחיל כל כך    3.5ועדת איכות סביבה אנחנו עוסקים בזה  

 מבחינת הזבובים.  טוב

אני שמעתי, היו תלונות קשות בחלוציות, אחרי זה הייתה מכה קשה בעין הבשור, שהרבה זמן לא 

הייתה מכה כזאת. אחרי זה, הייתה מכה קשה ביבול, ובחבל שלום. זאת אומרת, המצב הוא לא טוב  
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 בשטח, ואת זה צריך להגיד.

למנוע זבובים, היא לא קבלן הדברה זה או אחר, עכשיו, נחלק את העניין פה לשניים, הדרך היחידה  

ועל זה דיברנו וסיכמנו, והיו עשרות ישיבות. קבלן הדברה הוא חשוב אם הוא טוב או לא, רק כשמצב  

הזבובים סביר. כשמצב הזבובים לא סביר, קבלן ההדברה הופך ללא רלוונטי, כשיש מיליון זבובים 

 ריסוסים לא יעזרו.על היישוב שלך, גם אלף מלכודות ומיליון 

אז כל העבודה של הפקחים, וזה דובר דודי, של הפקחים ואני לרגע לא מזלזל, אני מכיר אתכם, אתם  

ניטור בשטח של   –עושים עבודה. אתם עובדים, אתם לא באתם חלילה להתבטל או משהו, אבל בסוף  

שמיל וסילביה, באמת    -ערימות הרקב, הפירות הרקובים, של פגרי העופות וגם של הרפתות, שאגב  

מאוד השתפר, הייתה רפת אחת סופר בעייתית שלצערי, ראש המועצה אחרי כמה שימועים לא עשה  

עם זה כלום, אני מקווה שבעתיד, כשיהיו בעיות אז ידעו לטפל, אני לא אנקוב בשמות. אבל מה שאני 

לתפקידך, כשנכנסת  שנה,  לפני  אתה,  דודי.  פקחים,  עוד  שצריך  להגיד,  לצד    מנסה  שיהיו  פעלת 

 הפקחים, יהיו עוד שני מנטרים עונתיים.  

כרגע, ירדה מצבת הפקחים, תומר עזב, אז הגענו עכשיו לשיא העונה, אוטוטו, עם פחות פקח בשטח,  

על מועצה כל כך גדולה, כמו שקרינה אמרה בצדק. אנחנו צריכים עוד שני פקחים מנטרים, עד שיבוא 

לאיכות   מלאה  במשרה  נוסף  כי  פקח  פה.  עולה  זה  סתם  ולא  טוב,  לא  התחיל  והקיץ הזה  הסביבה, 

 הגיעו מכתבים לגדי, והגיעו מכתבים אליך, והתושבים מרגישים את זה. 

שזה פשוט, אבל לכן, אני אומר, קרינה וינון, אתם צריכים בסוף, הדבר היחיד שיעזור, ואני לא אומר  

להיות הוא  היחיד  הדבר  קסם.  פתרונות  אין  לעשות,  וכל   מה  עגבניות,  ערימת  וכל  בשטח,  הזמן  כל 

ערימת פלפל, וכל מאצרה של רפת, וכל פח פגרים, צריך לבוא וצריך לתת קנס. ואם צריך, צריך לפנות 

 למשרד להגנת הסביבה, וליחידת ינשוף, ומצידי למשטרה.

רת לו אגב, ועדת איכות הסביבה שמורכבת מחקלאים ומקיבוצניקים, וממושבניקים ומכל הזה, אומ

לתת  תתחילו  לאכוף,  תתחילו  ומהראש,  מהסגן  וגם  מהמנכ"ל  וגם  מהאגף  ודורשת  שנים,  שלוש 

 קנסות. 

לא יכול להיות שמי שמבצע עבירות שעולות באיכות החיים של כל המועצה הזאת, לא מקבל קנסות  

כבר   ההסברים  לנו  הספיקו  לו.  מסבירים  תתחילו  3.5כי  לאכוף,  תתחילו  עוזר.  לא  זה  לתת    שנים 
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עבירה,  שמבצע  ומי  במועצה,  החוק  שומרי  האזרחים  של  החיים  לאיכות  לדאוג  תתחילו  קנסות, 

 שיקבל את עונשו.  

 

 תודה.    מר דודי אלון:

 

 תודה רבה.     מר אמיר פלג:

 

 אני רק רוצה להגיד, לסכם אולי את זה,     ינון:

 

שבועיי   מר דודי אלון: שלפני  מזכיר  אני  מגיב,  שאתה  הפרויקטור לפני  פה  ישב  ם 

 א' עד ת', כולל, -שבעצם הציג את כל סיפור האכיפה, שאנחנו כרגע מסדירים אותו מ

 

 אין לזה שום קשר      מר אמיר פלג:

 

 יש לזה קשר.    מר דודי אלון:

 

 לניטור מפגעים בשטח.      מר אמיר פלג:

 

 רגע, שנייה. ניטור,     מר דודי אלון:

 

 נסטה מהדיון.   בוא לא    מר אמיר פלג:

 

על הניטור אני לא מתווכח. אני מדבר על זה של האכיפה, ונעשים פה    מר דודי אלון:

תהליכים רוחביים כרגע, כולל תובע עירוני, כולל כל מה שצריך, והסבירו לך כרגע בדיוק, הם עוברים  

 על זה בשבועות האחרונים לא מעט הדרכות, כדי שמערך הפיקוח יהיה הדוק.  
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זוגות      מיר פלג:מר א שלושה  יותר,  או  פחות  שחסר,  כרגע,  ששמעתי  היחיד  הדבר 

לנו  שמייצרים  המפגעים  את  לאכוף  בשטח,  נוספים  ועיניים  רגליים  זוגות  שישה  סליחה,  רגליים, 

 זבובים. 

 

 לנטר.    מר דודי אלון:

 

סיוט  ואם בעין הבשור, אותו מפגע משנה שעברה שעשה לנו חודש של      מר אמיר פלג:

 חוזר גם השנה, זו בעיה מאוד גדולה, וכנ"ל במקומות אחרים. אז זהו.  

 

אמיר, אני רוצה רגע להגיב על הדברים. אני, קודם כל, מחזק את רוב      ינון:

מצב  לזה,  ובהשוואה  טוב,  כך  כל  לא  כרגע  הזבובים  שמצב  היא  האמת  אומר.  שאתה  הדברים 

 ך מאוד. זאת אומרת, אין לנו הסבר.המפגעים שמצאנו בתקופה האחרונה, הוא נמו

עכשיו, יכול להיות שאם היו עוד עיניים בשטח, היינו מוצאים, יכול להיות. מחר מגייסים פקח נוסף, 

ובנוסף למה  יעמדו.  ועכשיו  זה היה אמור להיות כבר מזמן, התעכב בגלל שלא עמדו בקריטריונים, 

הפיקוח היה בבלגאן. בלגאן מבחינה משפטית,   שדודי אמר, שאנחנו גם מכניסים פה עוד... כל נושא

שמע, מה שנתת פה, הקנס הזה הוא לא תופס. זה קרה    –אתה לא יכול לאכוף, ואחרי זה שיבואו לך  

 לנו. 

 

 תמיד יש יחידות אכיפה שאפשר להיעזר בהן במקרים כאלה.    גב' דנה אדמון: 

 

 סוף התהליך. אנחנו נעזרים, ואנחנו ממש על זה, אנחנו כבר ב    ינון:

 

לשלב    גב' דנה אדמון:  לעבור  מבקשים  כבר  שנים  אנחנו  נאמרו,  שהדברים  לי  נראה 

דרך אחרת  עוד  אין  מניעה.  מניעה,  מניעה,  בעיה.  זו  בליטופים,  עוד שנה שעסקנו  וזה שעברנו  הבא, 
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 להגיע למצב טוב יותר. כמה שיותר בשטח, כמה שיותר דו"חות. 

 

 נה, תודה ינון, ממשיכים בסדר היום. תודה. תודה קרי   מר דודי אלון:

 

 טוב חברים, שאילתות אין נכון להיום.      ניר:

 

 2.5.22מיום  2022#5אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

, אישור פרוטוקול ארוך, הוא נשלח אליכם,  2.5-אישור פרוטוקול מה   מר ניר ים:

לא להגדיר אותו,  יודע  לא  עליו שהוא  ככה    זה הפרוטוקול שנטען  נשמע במליאה,  כפי שהוא  חשוב, 

את   לאשר  בעד  מי  הזה?  הפרוטוקול  את  לאשר  התנגדות  למישהו  יש  האם  ותומלל.  נכתב  הוא 

 בעד, נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין.  14 הפרוטוקול?

 

 2.5.22מיום   2022#5פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  14: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 16.5.22מיום  2022#6 אישור פרוטוקול מליאה. 4

 

, קיים פה בדפים, או 16.5-הפרוטוקול הבא אחריו, זה פרוטוקול מה   מר ניר ים:

בטאבלטים. האם יש למישהו הערות לפרוטוקול הזה? שלילי. מי בעד לאשר את הפרוטוקול בבקשה 

 בעד. נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין. תודה רבה.   17 ירים את היד.

 

 16.5.22מיום   2022#6פרוטוקול מליאה בעד( לאשר את  17אחד ) : הוחלט פההחלטה

 

 הסעיף הבא זה רכישת טרקטור מניטו,     מר ניר ים:
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 לפני שעוברים לסעיפים, בהנהלה אישרנו נושא של הגדלת אשראי?    גב' דנה אדמון: 

 

 הגדלת מסגרות אשראי, כן.    מר ניר ים:

 

 מסגרות אשראי.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    ניר ים: מר

 

 ואני רואה שזה לא מופיע פה.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 מאיזו סיבה?    גב' דנה אדמון: 

 

שינויים במשרד הביטחון, שמנסים    מר עידו ליבנה:  איזה  יש  זה,  לדחות את  החלטנו 

 להקדים תשלומים. אם זה לא יצליח, נביא את זה.  

 

כי בזכות המצב הזה, קיבלנו איזושהי תמונה תקציבית, שכן אוקי   גב' דנה אדמון:  י, 

 הייתי שמחה שחברי המליאה יזכו לשמוע אותה.  

 

 בסדר גמור.   מר עידו ליבנה: 

 

 אוקיי. אני עובר לנושא של טרקטור מניטו.     מר ניר ים:
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 רגע, לא אמרו שזה יורד מסדר היום?     דובר:

 

 , לא דנים בזה. אין קבלת החלטה   מר דודי אלון:

 

 מה זה לא דנים?      מר אמיר פלג:

 

 במה לא דנים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בהגדלת מסגרות אשראי.     מר ניר ים:

 

 היא אומר שעבר...      מר אמיר פלג:

 

 של המצב הכלכלי של המועצה, שנחשף להנהלה.   שמסמך היא אומרת  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

להיחשף   בוקובזה:  מר תמיר צריכה  המליאה  זה,  את  אישרה  ההנהלה  אם  והמליאה, 

 בהתאם ל... 

 

לזה,   מר ניר ים: תיחשף  הסעיפים  המליאה  במסגרת  זה  וגם  הבאה,  במליאה   ...

שאושרו בהנהלה, לא תהיה הנהלה עד המליאה הבאה, ולכן אנחנו נמתין את השבועיים האלה, יהיה  

ה יותר הדוק וברור. יהיה גם ראש המועצה, גם אותו צריך לכבד בנושא  דיון, יהיה את כל החומר הרב

 הזה, הרגיש הזה של אשראי וכספים. והכול יצוף.  

 

יש    גב' דנה אדמון:  אם  ההנהלה.  זו  היום  סדר  אישור  על  היום,  סדר  על  שאמון  מי 
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 שינויים בסדר היום, זה צריך לעבור להנהלה. פעם הבאה, בבקשה, לעדכן מראש. 

 

  אוקיי.   ר ניר ים:מ

 

 כדאי שיזכרו את זה חברי ההנהלה. זה תלוי בהנהלה.    מר משה טל:

 

 רכישת טרקטור מניטו . 5

 

 חברים, טרקטור מניטו. טרקטור מניטו הגיע למליאה במסגרת תב"ר,     מר ניר ים:

 

 

 לא אמרו שזה ירד? דודי, לא אמרת שזה ירד?    מר איתן אהרון: 

 

 לי להסביר, דקה, סבלנות מכל הכיוונים.  תנו    מר ניר ים:

 

 סליחה, סליחה.    מר איתן אהרון: 

 

ועלו שאלות והתבקשה    מר ניר ים: זה הגיע בתור תב"ר,  סבלנות מכל הכיוונים. 

 אינפורמציה נוספת ובדיקה יותר מעמיקה, והתב"ר הזה לא עלה אפילו לאישור, הושם בצד.  

מי שהו והבדיקה הזאת,  בדיקה,  לכאורה  נעשתה  ביל אותה זה מתן, שלחנו אותה אליכם, הבדיקה 

מצדיקה את המניטו, מצד שני, באמת מי שמבין בנושאים האלה, המכאניים, יכול גם לחשוב אחרת 

או שלקחו אותן  לב,  נקודות שלא שמו אליהן  על  לעלות  או  לגיטימי לחלוטין,  וזה  גמור,  וזה בסדר 

וד מאוד לגיטימי, וזה מה שעשה איתן אהרון, וגם אפילו  בצורה שגויה, ולהביע דעה אחרת, וזה מא

 צירפנו את הדף, את שני הדפים, דף וחצי של איתן אהרון לחומרים, ללמד שכל אחד יוכל לשאול. 
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להיות  יכול  מאוד  אז  המקצועי,  הנושא  על  עכשיו,  מתבסס  שנקרא  מה  הוא  שהטיעון  כיוון  עכשיו, 

ת, אם יש ערעור על חוות הדעת המקצועית, אז בהחלט שאנחנו לא בשלים לקבל החלטה. זאת אומר

יכול להיות ששווה לבדוק את הנושא הזה שוב. בכל זאת זה עולה, זה עולה כי באמת היה סעיף בסדר  

 היום, ואנחנו מציגים אותו. כמובן, כל אחד פה יכול עכשיו להביע את דעתו. 

... איך  מת מצר על זה, שבחרת להגיד שהדבר היחיד שאני קצת מצר עליו, איתן, זה שבחרת, אני בא

אמרת? שההנהלה מטעה את המליאה, אוקיי? עכשיו, זה בוא נגיד ככה, צריך אולי היה להימנע מזה. 

 כי אני לא חושבת שאנחנו ... בהנהלה ששמה לנגד עיניה מטרה להטעות את המליאה. 

 

 את זה לא אמרתי.    מר איתן אהרון: 

 

 א את זה כתוב. תיכף אני אמצ   מר ניר ים:

 

שדיברתי עליו, שהוא    1לא, את זה לא אמרתי. אמרתי שהנתון בסעיף    מר איתן אהרון: 

כביכול בא כנתון כלכלי שמראה על כדאיות כלכלית, הוא לא נכון. ולכן, לשים אותו בראש הסעיפים  

 של השימושים של הכלי, והחיסכון שהכלי יביא, אז הוא מטעה את המליאה.  

יודעים, כשהם יקראו את הסעיף הזה, או אפילו את חברי ההנהלה שישבו  כי אני לא   בטוח שכולם 

לפני זה, אני לא בטוח שכולם יודעים שהסעיף הזה הוא לא נכון. הוא לא נכון עובדתית, כי הוא לא  

 חוסך כלום, בגלל משרד הביטחון.

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

ם מול אילן, הקב"ט, אז הייתם מבינים  וזו בדיקה שאם הייתם עושי  מר איתן אהרון: 

 , כל עבודות הטיפול בתאורת הגדר, מסובסדות על ידי משרד הביטחון. 95%-שב

 

וגם פה ממש לא משנה מי מבצע את העבודה.     מר ניר ים: נבדק,  זה  גם  נכון,  זה 
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קבלן מזמינים  אנחנו  הולך,  קבלן  היום?  קורה  מה  הרי  שיבצע...  להיות  עב  יכול  את  ודות שיבצע 

 הטיפול בתאורות הביטחון. משלמים לקבלן, הולכים למשרד הביטחון. 

להגיד   או  בעצמנו,  לגשת  יכולים  אנחנו  הדבר,  בבקשה    –אותו  העבודה,  את  ביצענו  אנחנו  תקשיבו, 

 תשפו אותנו. זאת אומרת, זאת לא המהות, זה עובד, אוקיי? ולכן זה לא העניין. 

יכול שהכלי  שני,  מצד  ולהגיד,  לבוא  לבוא  בהם,  לנסוע  צריך  שהוא  במרחקים  לעמוד  שנקרא,  מה   ,

זה בסדר. פה בהחלט הנקודות. דווקא הנושא הזה   יציב על כביש ומהווה סכנה,  ולהגיד שהכלי לא 

   הוא פחות זה. אגב, תאורות לד צריכות תחלופה כמעט כמו תאורות רגילות,

 

 מקיימים דיון על זה עכשיו?   מר דודי אלון:

 

 לא מקיימים דיון.    ם:מר ניר י

 

 למה לעשות עכשיו...?     מר דודי אלון:

 

ואומר     מר ניר ים: בא  שאני  מה  דודי,  תודה  ומסביר,  בא  אני  אני    –לכן  סבבה, 

ידע   לו  שיש  מישהו  ניקח  העניין,  לצורך  אנחנו,  שלו,  לעומק  לרדת  ראוי  עדיין  הזה  שהנושא  חושב 

נכון שאנחנו לא מספיקים, ולהביא את זה שוב, אם ת,  ומקצוענות בלבוא ולקבל חוות דעת מקצועי

 וכאשר נחשוב שזה נכון. 

 

נתונים בכלל,   מר איתן אהרון:  גם מעבר לזה, התייחסתי בחלק מהסעיפים לכך שאין 

לנו בעבודות האלה. כמה אנחנו משלמים  יחסוך  ומה הוא  לנו בעודות האלה,  יחסוך  לגבי מה הכלי 

 וך מזה, זה לא מופיע. היום, כמה אנחנו צפויים לחס

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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 לא התייחסתם לעלויות תפעול, דרך אגב.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מדי...     מר ניר ים: יותר  להיכנס  בלי  ברשותכם,  ככה,  נאמר  בוא  התייחסנו.  לא, 

ככה   זה  את  אנחנו,    –נסכם  היום.  מסדר  יורד  המניטו  נושא  היום,  מסדר  יורד  זה  להיום  אם  נכון 

נחשוב שנכון ונעשה בדיקה מקצועית, על ידי גורם מקצועי שיביא חוות דעת מקצועית, ועדיין זה נכון 

 וכדאי, זה יחזור שוב, אם וכאשר זה יקרה, אוקיי? סגרנו ועברנו לדבר הבא. 

 

 מעבר עובדי המועצה לרכבים חשמליים . 6

 

ים חשמליים, אני  הדבר הבא זה קרה לזה מעבר עובדי המועצה לרכב   מר ניר ים:

העניין?   את  להסביר  של  במצב  אתה  מתן  אני  ברשותכם,  העניין,  של  לעומק  קצת  נכנסנו  באמת  פה 

 אתן רק את הרקע. 

הרקע הוא שרכבי המועצה, שכרגע משמשים את עובדי המועצה, למעשה מסתיימת תקופת הליסינג 

יום אין חלופה לעסקה שאנחנו  שלהם. היא מסתיימת ממש תוך שבועיים. מה שעשינו כצעד... נכון לה

נמצאים בה עכשיו, אין רכבים בשוק. למעשה, אי אפשר גם לצאת לעסקה אחרת במחירים שפויים, 

 וגם לזכות לקבל את הרכבים.

חברת  עם  החוזה  הארכת  את  אישרנו  למעשה  זה  הקודמת,  במליאה  זה  את  עשינו  שעשינו,  מה 

זמן  בחון את הנושא של רכב חשמלי, וגם יאפשר לנו  הליסינג לשנה נוספת, כדי לזה יאפשר לנו זמן ל

ידיעה שנכון להיום, זמן האספקה של כלי   ולקבל אותם. מתוך  ולהזמין את הרכבים  לקבל החלטה 

 מינוס.  –רכב, הוא סדר גודל של עשרה חודשים פלוס 

נו כל  של  לבדיקה  מואצת  די  בצורה  נכנסנו  ולכן  עכשיו,  נמצאים  אנחנו  הזאת  בסיטואציה  שא  אז 

הרכב החשמלי. איך עושים את זה, מה הכדאיות? האם זה טוב לנו? וזאת העבודה שמתן, ברשותכם, 

 יציג אותה. 
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... קריסטל, זה אדם   מר מתן שטרית:  יועץ, בשם  טוב, אז ליווה אותנו בעבודה הזאת 

זה שזה  ה את התהליך הזה ב... לאומי. בסוף התובנה המרכזית, אני אתחיל דווקא מהסוף,  שכבר עש

מיליון ₪, זה הסכום.  לנו בשלוש שנים, כשלושה  יחסוך  כלכלי מאוד. לעבור לרכב חשמלי במועצה 

ויש   בבית,  לעובד  טעינה  עמדת  מקימים  כן  שבהם  מודלים  יש  שונים.  מודלים  יש  זה,  בתוך  כשיש 

, או האם הולכים על סוג רכב אחיד שעולה סכום מסוים  –כאלה שלא. יש סוגי רכבים, יש פה שאלה  

בעלי  שהם  המועצה  עובדי  שאר  וכל  מקבלים,  שמנהלים  הרכב  בין  שוני  איזשהו  יש  היום,  שכמו 

 רכבים.

ישובים שונים. הרוב    29-עובדים שיש להם רכב צמוד, גרים ב  49רכבים היום במועצה,    51כרגע יש  

כ לנו  יש  קרוב.  כאן  יומית    2100-גרים  נסיעה  כ  –בית    –קילומטרים  ק  47-עבודה,  בחודש. אלף  "מ 

אלף ₪ בשנה, אנחנו משלמים כשני מיליון ₪ בשנה   776הסכום שאנחנו משלמים היום על דלק, זה  

 על הליסינג.

בספטמבר   מסתיים  הליסינג  אמר,  בהיצע 2022ניר  קושי  לאור  ומהר,  להחליט  צריכים  ואנחנו   ,

 הרכבים בארץ. 

ם עושים, כמה הם עולים לנו. אתם יש פה פירוט די נרחב של סכום הרכבים שיש לנו במועצה, כמה ה

להעמיק אם תרצו, אבל לדעתי, מה שחשוב כאן זה השורות התחתונות. כמה יעלה לנו רכב  מוזמנים  

 במנוע בערה, וכמה הסיכוי לעלות לנו רכב שמונע על ידי חשמל.

ביות המשתלמת  היא  רכישה  לרכישה.  וגם  תפעולי  לליסינג  גם  מימוני,  לליסינג  גם  תחשיב  ר,  עשינו 

ליסינג   על  ללכת  היא  כרגע,  לפחות  ההמלצה,  ולכן  המעטפת,  כל  את  להשיג  קשה  מאוד  יהיה  אבל 

 תפעולי שגם יחסוך לא מעט כסף. 

 

 מה הכוונה במעטפת?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כל הטיפולים,   מר מתן שטרית: 

 

 טסט?   מר תמיר בוקובזה: 
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 זה לא בדיוק.    מר מתן שטרית: 

 

 רכב חשמלי, שלוש שנים בטיפולים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

רכב שלא יודע, יש תקלה והוא זקוק לתיקון, אז זה דורש אדם שעוקב   מר מתן שטרית: 

 אחרי זה, ולוקח את הרכב ומחזית אותו.  

 

לא   מר תמיר בוקובזה:  חשמליים,  ברכבים  כי  ספציפית,  הזאת  בנקודה  מעמיק  הייתי 

כי אין טיפולים לרכב חשמלי בין מאה למאה חמישים    –ם  טסט כי זה שלוש שנים היום, לא טיפולי

 אלף קילומטר,  

 

 מבקשים למשל,  GMנכון,   מר מתן שטרית: 

 

בעצם   מר תמיר בוקובזה:  למנוע.  מעבר  נעים  חלקים  שום  אין  כי  תקלות,  כבר  אין 

 התחזוקה של זה הופכת להיות זניחה. וזה הפרשים עצומים. 

 

 רש להעסיק מישהו שמתעסק בתחזוקה, זה משהו שנבחן.  זה עדיין דו  מר מתן שטרית: 

 

שנייה מתן, לפני שאני גם נותן לעידו. תראו, ככה, סוגי עסקאות, יש     מר ניר ים:

לפחות שלוש, החל מקניה, דרך ליסינג מימוני, דרך ליסינג תפעולי. אם אנחנו, בסופו של דבר, נקבל  

הזה לכיוון  הולכת  המועצה  שכל  עקרונית  ולכן  החלטה  ביותר,  המתאימה  החלופה  שתיבחן  , כמובן 

אני חושב שכרגע זה לא, אנחנו לא מחליטים על איזו חלופת עסקה אנחנו עושים, כנ"ל לא מדברים  

כרגע, לדעתי, על סוגי הרכב ועל הצבע שלהם. מה שאנחנו כן מדברים, זה על שני דברים עקרוניים.  
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לא מוטל בספק, אם הוא גדול או קטן זה סיפור אחר. דבר אחד עקרוני, זה הביטחון הכספי שכנראה  

 מדברים על הישג, יש פה אלמנט של חיסכון כלכלי. 

בלב המועצה,  והדבר השני, זה המסר. שהוא גם, לא פחות חשוב, יש פה את המועצה האזורית אשכול  

של  לנושא  מתייחסת  היא  וגם  אליה,  מתייחסים  כולם  אותה,  שומעים  כולם  אותה  רואים   כולם 

 קיימות, ויש פה מסר.  

נכון שהמליאה, באמת, תהיה שותפה לקבלת ההחלטה הזאת.  אני חושב שזה  אז מהבחינה הזאת, 

אז נתקדם. אם המליאה תבוא ותגיד זה    –תבורכו, תתקדמו    –אם המליאה בסוף הדיון תבוא ותגיד  

 לא בכיוון, אז כמובן שנעצור. 

 

 ההחלטה, רק נעבור בקצרה על ההמלצות?  עוד רגע ניר, לקראת קבלת   מר מתן שטרית: 

 

 עוד לא גמרתי, רק כיוונתי את האוריינטציה.     מר ניר ים:

 

בסוף כשאנחנו מנהלים פה את צי הרכב    –רק להערה של הטיפולים    מר עידו ליבנה: 

יין... נכון, רכב חשמלי לא מחליף שמן, אבל כן  של המועצה, אז יש פה כמה דברים. אבל לצורך הענ

דיעה, מקציני רכב של חברות שנכנסו לתחום, בסוף יש לו תקלות. הרכב מושבת בגלל דברים הכי מי

 בסיסיים שכל רכב חדש היה מושבת. מולטימדיה שמשתגעת ולא נותנת לרכב לנסוע.

מה   בתפעולי,  מה  בליסינג,  מה  רוצים,  אנחנו  כמה  זה,  מול  השיקולים  את  עושה  אתה  אם  בסוף, 

ק את הנושא עוד פעם, אבל עדיין כשאנחנו מדברים בכמות כזאת של רכבים, אין  במימוני, אנחנו נבדו

 .-לנו את כוח האדם של המועצה היום, להשבית בן אדם פעם ב 

אני   בודקים מה קורה איתנו באופציה הזאת.  אנחנו  ולכן  לנו באוטובוסים,  רואים מה קורה  אנחנו 

במח מתבטא  גם  זה  אבל  פחות,  הרבה  שזה  איתך  הליסינג  מסכים  חברות  גם  אוקיי?  הליסינג,  יר 

   מורידות בגלל זה, מה שפעם היה נראה לנו...

 

שנים   מר תמיר בוקובזה:  שלוש  נספר  טבעי  באופן  שהוא  נוסף,  לפרמטר  מתייחס  הייתי 
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ברכבים   מחדש  זה  את  בוחן  בבסיס,  הייתי,  זה  את  גם  מחליפים,  בתפיסה  ואז  הרכב,  של  לאחזקה 

כי הבלאי של כנראה משמעותית חשמליים,  הוא  ודברים כאלה,  לירידה בתפוקה, תקלות  ביחס  הם 

 נמוך, ואין צורך כל שלוש שנים. 

 

בסדר. גם את זה, עוד פעם, אם אנחנו עושים רכישה זה סיפור אחד,    מר עידו ליבנה: 

הם  אנחנו נבדוק את זה. אם אנחנו עושים ליסינג, אנחנו נבדוק את זה מול חברת הליסינג, אם שווה ל

 זה. 

 

 לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

נעשה   מר עידו ליבנה:  בבלאי, אבל אנחנו  לא  הוא במכירה,  הרווח שלהם  יודע,  אתה 

 את הבדיקה.  

 

ברכישה, כששוקלים רכישה, שהשיקול לא יהיה שלוש שנים, ולהגיד    מר תמיר בוקובזה: 

  חסכנו פה. 

 

 רכב חשמלי, גם לחמש שנים.  יש עכשיו עסקאות ליסינג חדשות של  מר אריק דניאל: 

 

אנחנו   מר עידו ליבנה:  הכספית,  העסקה  לרגע  כשנגיע  אומר,  אני  זה  בגלל  בסדר, 

 פותחים את זה, בגלל שזה קיים, 

 

נלקחה חברה שעשתה את זה עכשיו בעיריית כפר סבא, חברה רצינית    מר דודי אלון:

 שמלווה פה את הדבר הזה בצורה מאוד מקצועית.  

 

אז   שטרית: מר מתן  ההחלטה,  קבלת  לקראת  המלצות.  כמה  יש  חברה  ולאותה  נכון, 
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ביחס   זה  שלהם  וההמלצה  ההתרחשויות,  סוגי  בכל  יותר  משתלמים  החשמליים  הרכבים  בבסיס 

 למאה רכבים של מועצה אזורית אשכול, כן לעבור לרכבים חשמליים. 

מימוני   ליסינג  לבחור במסלול  לגבי  –מציעים  פה    יתרונות משלימים.  ההטענה, הם מציעים שנקים 

עמדות הטענה לכל הרכבים בחניון המועצה, וניתן גם מענה נקודתי לעובדים שמתגוררים רחוק, ולא  

יש חברות שמקימות  יכולים להטעין כאן כל הזמן. בהקשר הזה,   הם מציעים לשלב מכרזי הטענה. 

ישתלם למועצה. וההנחה היא את עמדות ההטענה, והם מגיעים איתן לאיזשהו מודל עסקי משותף ש

 שככל שיעבור הזמן, הפער לטובת החשמלי רק יגדל. כדאי שנקבל החלטה די מהר. 

 

 שאלה, הקריסטל הזה, מה הרקע שלו?    מר אליהו אוזן:

 

הם חברה שמתעסקת בייעוץ לרשויות מקומיות. הם מתעסקים המון    מר מתן שטרית: 

 באיכות הסביבה, אנרגיה מתחדשת, פסולת,  

 

 ואז מה יקרה? הם לא באים מהאינטרס של המכירות,    מר אליהו אוזן:

 

 אין להם שום אינטרס. לא...   מר מתן שטרית: 

 

כולל, מעבר לתחום המועצה,   מר תמיר בוקובזה:  לגבי פתרונות הטענה, נשקל פה פתרון 

 מבנה המועצה? זאת אומרת, לפרוס עמדות,  

 

קו   מר ניר ים: קול  יש  כרגע,  של  יש  פריסה  על  שמדבר  בחיוב,  לו  שנענינו    14רא 

 עמדות הטענה ציבוריות ברחבי המועצה.  

 

 רגילות או מהירות?    מר תמיר בוקובזה: 
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 רגילות. אתה יודע מה? לא מסתבך,    מר ניר ים:

 

 אוקי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

יפה הן  בטח לא איתך. אז זה יתברר, גם איזה סוג תחנות אלה, וגם א   מר ניר ים:

 יקרות.  הופכות יותר 

 

אומרת,    מר תמיר בוקובזה:  זאת  מחברים.  לא  אתם  אומרת,  זאת  לזה.  קשור  לא  וזה 

 כחלק מהפתרון הזה, בנפרד. עמדות הטעינה שאתם מדברים פה, 

 

 כן, כן, לא קשור.     מר ניר ים:

 

מא  מר רותם בוקסבאום:  נכונה  היא  לדעתי  ההחלטה,  מיותר.  קצת  הדיון  צריך לטעמי  וד. 

לא   אני  ולהתקדם.  טובה  הכי  העסקה  את  ולהשיג  שלה,  העבודה  את  לעשות  הרכש  לוועדת  לתת 

 חושב... 

 

 הדיון לא מיותר, כי צריך לקבל את ההחלטה.     מר ניר ים:

 

נכונה.    מר רותם בוקסבאום:  היא  כהחלטה  ההחלטה  ההחלטה  זו  חשמלי,  לרכב  לעבור 

 עמדות...ו של כמה שצריך לקבל, ולא לדון בפרטים עכשי

 

בודקים     מר יובל בר: אנשים  הרבה  כי  החשמלי,  הרכב  בנושא  עקרונית  די  שאלה 

את זה. יצאו כמה פרסומים שהמדינה, שרוב ההכנסות שלה, ההכנסות היפות שלה,... הולכים עכשיו  

 לחשוב על מס, 
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 יהיה מס הוסעה.     מר דודי אלון:

 

 מס נסועה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נסועה, או איך שקוראים לזה.    דודי אלון:מר 

 

 נסועה, זה פר קילומטר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר יובל בר:

 

 אגורות לקילומטר.  30מדברים על   מר תמיר בוקובזה: 

 

מה שיקטין, לא ברור כמה, נדמה לי שעדיין זה יהיה מאוד... אבל לא,     מר יובל בר:

 לא ברור, 

 

נכון, מנסים להכניס את זה לחוק ההסדרים. אני מזכיר, גם מי שנוסע   מר עידו ליבנה: 

פה על גז, שבערך בעשר השנים האחרונות, כל פעם זה עלה לאוויר, בסדר? נכון שהחשמל הוא איום 

ל עכשיו  עלה  הדלק  גם  שני  בפועל, מצד  מהגז,  המדינה  של  התקציב  על  רציני  תמיד  7.20-יותר  אז   ,

 אפשר להשוות ל...  

 

להפסיק   ר תמיר בוקובזה: מ אירופאית  החלטה  יש  כי  שונה,  הוא  החשמל  עם  הסיפור 

כנראה, והמדינה    2030-לייצר רכבים על בנזין. זה לא שעכשיו יש חלופה אחרת. לא יהיה יותר בנזין מ 

או    2022,2024  -נערכת להפסד שלה בבלו, במס הבלו, והיא כבר אומרת שתהיה עליה. אם זה יהיה ב

2025 ... 
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 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 זה תלוי בכמות,     מר יובל בר:

 

 חבר'ה,    מר דודי אלון:

 

נהיה    50%אם     מר יובל בר: אנחנו  אם  לך.  יזרז  זה  לחשמלי,  עכשיו  יעברו 

 ראשונים... 

 

לסיכום, יש עוד הרבה דברים אחרים, למשל, שווי רכב שמותר לתת     מר דודי אלון:

מת, ולכן חשמליים שווים יותר. אז לא בטוח, יש המון דברים בירוקרטיים  לך לעובד במחלקה מסוי

ירוקה   מועצה  להיות  ומנסים  רוצים  אנחנו  בסוף  אותם.  להסדיר  בדרך,  להיות  צריכים  שעוד 

 ואנרגטית ולהתקדם. 

את   מוקדם  ליידע  זה  פה  הרציונאל  וכל  מבורך,  בכלל  זה  אז  הזה,  בדבר  חלוצים  נהיה  אם  כן,  אז 

הליכים אסטרטגיים שהמועצה עושה, גם אם לא מצליחים החלטה היום, ואפשר לעבור  המליאה בת

 ל... 

 

   אין טעינה סולארית?  גב' סילביה גרין: 

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

 . 7סעיף    מר דודי אלון:

 

 לא מקבלים החלטה פה?    מר תמיר בוקובזה: 
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 לא, רק יידוע. אנחנו בתהליך.    מר דודי אלון:

 

 טוב, אני מתחבר לזה.     ים: מר ניר

 

 ניר רצה החלטה קודם, הוא אמר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 החלטה של אור ירוק.     מר ניר ים:

 

 לא שמעתי אותך.     מר דודי אלון:

 

מסר     מר ניר ים: לנו  לתת  זה  אותה,  לקבל  שנבוא  חשבתי  אני  כאילו,  החלטה 

תתקדמו. אני מעמיד את זה להצבעה, ברשותכם.    –תתקדמו, זה הכיוון    –מהנהלת המועצה, חבר'ה  

 בעד, נמנעים? אין. מתנגדים? אין.   16מי בעד להתקדם במסלול הזה? 

 

 פה אחד.    מר דודי אלון:

 

 מעבר עובדי המועצה לרכבים חשמלייםבעד( לאשר את  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ולות קוראים( גיוס כ"א בתקן )פקח רישוי עסקים, פקח רב תכליתי, רכז ק. 7

 

שעד     מר ניר ים: הליך  איזשהו  זה  בתקן,  אדם  כוח  גיוס  בתקן.  אדם  כוח  גיוס 

היום, בגדול, לא עשינו אותו במועצה. אנחנו מנסים להכניס אותו כשגרה, בואו נראה איך זה יעבוד,  

אנחנ הפנים,  למשרד  מגישים  ואנחנו  שנה,  מתחילים  למעשה  כשאנחנו  דבר,  של  בסופו  בגדול,  ו  כי 

ושכר.  תקן  דו"ח  זה  והשני  המועצה,  תקציב  זה  אחד  שלהם.  האישור  לקבלת  נושאים  שני  מגישים 
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דו"ח שמוצג,   וזה  ובאיזו עלות המועצה מתכננת את השנה הקרובה,  על איזה משרות  זאת אומרת, 

במליאה.   החלטה  זה  על  לקבל  שראוי  להיות  יכול  אז  למדינה,  שמוצג  מהדו"ח  שינויים  שיש  וככל 

 מדובר כרגע על שלוש משרות שאנחנו רוצים לגייס. משרה אחת... ננסה. 

 

עכשיו     מר אמיר פלג: התהליך  מה  בקצרה  להסביר  סליחה,  יכול,  אתה  ניר,  רגע 

 שהוסיפו שונה ממה שהיה קודם? 

 

היום     מר ניר ים: שעד  זה  קודם,  שהיה  ממה  בשונה  עכשיו,  שקורה  התהליך 

לא הבאנו להכרעת הזה,  בדרג  לגייס    משרות  צורך  או שהיינו מרגישים  עוזב,  היה מישהו  המליאה. 

 מישהו נוסף, בנקודה מסוימת, פשוט היינו עושים את זה.

יש   על... מקבלי שכר במועצה האזורית אשכול  דבר, מדובר  פה, בסופו של  ואישה,    750מדובר  איש 

ל250-מסתובבים סביב הבתוך הקמפוס של המועצה,   היא היסטרית,  א תמיד כשאנחנו  . התחלופה 

משתנות,   הן  לפעמים  הזמן,  עם  המשבצות  גם  כי  משבצת,  לאותה  בדיוק  מגייסים  אנחנו  מגייסים, 

עכשיו החלטנו לעשות את    הצרכים של המועצה הולכים ומשתנים, הדבר הזה כל הזמן נע ונד. אבל  

 זה. 

 

 מאיזה דרג? כל אחד שמקבל תקן?     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 זה רק פתיחת תקנים חדשים עכשיו? זה מה שאנחנו...?   ר תמיר בוקובזה: מ

 

 לא, אנחנו תיכף,     מר ניר ים:

 

למה אתם צריכים את האישור שלנו, אם הייתם יכולים לפני זה? לי     מר אמיר פלג:
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 שמביאים אותם, אני מנסה להבין. אין בעיה, אני שמח 

 

 אנחנו,    מר ניר ים:

 

 יש פה היבט חוקי? או רק אתם רוצים...?     :מר אמיר פלג

 

שנכון    מר ניר ים: חושבים  אנחנו  כן  אבל  בהכרח,  פה  קיים  לא  חוקי  היבט  לא, 

ליידע את המליאה, נכון לקבל את זה בצורה פורמאלית מסודרת, וגם בעקבות האישור הזה, לפנות  

להם   ולהגיד  חודשים  למספר  אחת  שלנוחבר'ה,    –לרשויות  הם    התקנים  עכשיו  ככה,  היו  השתנו, 

 נראים קצת אחרת. זה הכול. 

 

 אז רק מה ששונה מהתקינה הקיימת?   גב' יהודית מימון: 

 

 סליחה?    מר ניר ים:

 

 מביאים לידיעת המליאה רק מה ששונה?    גב' יהודית מימון: 

 

חכו     מר ניר ים: ככה.  זה  למה  נבין  אנחנו  בסיסן  ועל  הדוגמאות,  את  אתן  אני 

. אז אנחנו מדברים כרגע על שלוש משרות. אנחנו מדברים על פקח רישוי עסקים, על פקח רב דקה

 תכליתי, ועל רכז קולות קוראים. 

אני אתחיל ברכז הקולות הקוראים, בתור דוגמא. רכז קולות קוראים, זה תחום שבשנים האחרונות  

שהיא החליטה שהיא מסיימת התנהל באאוטסורסינג. עשתה את זה בחורה מוכשרת מאוד, עד היום, 

נקרא   עושה בחשבונית,  הייתה  היא  היה,  זה  היה תקן במועצה.  לא  זה  ולכן  לדברים אחרים,  ופונה 

 לזה ככה. נכון להיום אנחנו רוצים לשם לגייס עובד מועצה, אז זה למשל שינוי. 

 



 רית אשכול אזומועצה 
 30.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 50 
 

 אז זה כן,    גב' דנה אדמון: 

 

 דקה.    מר ניר ים:

 

 יה תקן, זה היה תפקיד במועצה.  זה כן ה   גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא היה בתקן.     מר ניר ים:

 

 אותה בחורה מוכשרת, עבדה לפני כן באותו תפקיד, בשכר מועצה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא. הסברתי, היא לא עבדה, היא לא הייתה עובדת מועצה.    מר ניר ים:

 

 לפני שהיא הייתה,     גב' דנה אדמון: 

 

 היה בהיסטוריה, עזבי. מה    מר ניר ים:

 

 אז השאלה מאיפה נולד התקן? כי היא עבדה.     גב' דנה אדמון: 

 

לא היה תקן, כי הוא לא נדרש בשנים האחרונות. ולכן אני אומר, לא     מר ניר ים:

אנחנו   אז  מועצה,  בעובד  אותו  מחליפים  חיצוני,  שירות  נותן  לוקחים  אנחנו  אם  עכשיו  תקן,  היה 

 הדינאמיקה. פותחים תקן. זאת 

 

צריך שנייה רגע לדייק, אם אני מפספס משהו עידו, תתקן. בעצם, לאו     מר דודי אלון:

לאותו  משרה,  לאותה  משוריין  בעצם,  שגם,  לתקציב  צמוד  הוא  התקן,  יצירת  של  העניין  דווקא 

 תפקיד. זה איזשהו הליך גם פרוצדוראלי מול משרד הפנים.
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עכשיו שיחה  לנו  הייתה  הבוקר  זה  בדיוק  את  להכניס  אפשר  גם  אולי  הסביבתי,  החינוך  רכז  על   ,

בדיוק, שזה היה בקול קורא, דרך החלטת ממשלה, על ידי מישהו שעשה את זה בחשבונית חיצונית,  

אבל אתה אישרת בתקציב המועצה חינוך סביבתי, אבל בפועל, אם עכשיו יבדקו בספרים, לא בטוח 

הפ בדיוק  וזו  צבוע  שנקרא,  מה  תקן,  עליה.  שיש  שדיברנו  ההיא  בדוגמא  גם  לעשות  שנצטרך  עולה 

 בבקשה. 

 

הנושא   מר עידו ליבנה:  ברור,  שיהיה  שם  רק  אני  מדויק.  זה  לדייק,  מה  אין  לא,  אני 

הזה, פעם ראשונה שזה עולה בצורה כזאת. אשכול נהגה, לאורך השנים, לעדכן את תקציב המועצה  

הזאת, היא הייתה מעדכנת את כל התקנים שנגרעו,  פעם או פעמיים בשנה, תלוי בתקציב. במסגרת  

 הוספו או שונו, לצורך העניין.

של   גם  ההנהלה,  של  ההחלטה  ברור  אנחנו,  יותר  שקוף,  יותר  מוסדות    –...  מול  גם  אומר  אני  וכן, 

המדינה, למרות שלא דורשים כל שינוי תקציבי להביא לממונה על המחוז, אנחנו בנושא של תקנים,  

וב, בסדר? זה אנשים שנשארים במועצה לאורך שנים. אם אנחנו מעבירים מחשבונית, שזה נושא חש

אם   המועצה.  של  יועץ  הוא  בחשבונית,  עובד  לא  הוא  יועץ,  מוגדר  הוא  עכשיו,  עד  יועץ  היה  הוא 

החלטנו להעביר אותו כי זה נכון למועצה כרגע, מחיסכון כספי, מיעילות, מהגינות כלפי התקן הזה,  

 בחשבונית. מכל הסיבות הנכונות, זה לא משנה אם זה כלכליות או סוציאליות,שלא יעבוד 

 

 חד משמעית הסיבות נכונות.    גב' דנה אדמון: 

 

אומר,    מר עידו ליבנה:  שאני  רק  להתווכח,  אפשר  דבר  כל  ויש.  יש  יודעת  את  לא, 

יועצים לתקן, באים למועצה אומרים אנחנו    –לכם    שאנחנו מעבירים את זה מתקציב פעולות שזה 

מאשרים מולכם שאנחנו מעבירים את זה לתקן. אחרי זה שלא במקרה, אתה יודע, בצדק מישהו יגיד 

מאיפה נוצרו פה עוד שני תקנים, הם לא היו פה בינואר, לצורך העניין.   –אתה יודע, בסוף השנה, הי  

כנים, נשתדל לעשות זה נכון, זה חלק מהאחריות שלכם, גם שלנו כלפיכם לבוא, לשקף שאנחנו מעד

את זה בצורה הרבה יותר מסודרת, זה תהליך שנכנס. אנחנו רצים מכאן והלאה, כדי גם לאפשר לנו 
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וגם שהאנשים האלה  ב נכון, גם לכם לראות את הדברים בצורה שקופה,  גזברות לנהל את התקציב 

 יקלטו כנדרש במועצה.  

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

יש לנו רכז קולות קוראים כעת כאמור, תקן שמחליף יועץ. אוקיי, אז     מר ניר ים:

פקח רב תכליתי, זה משהו שאנחנו מתכננים לגייס אותו בהקדם, מוקדם ככל האפשר, אחרי שאנחנו  

 ,  מקבלים, קיבלנו את הדו"ח, אולי לא נחשפנו אליו

 

 .  15.3 -דיברו אז על ה : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 לגיוס,  15.3-דיברו אז על ה : ל דג'אווי בן יעקברוויט

 

אז אני אומר, אנחנו יוצאים לזה, ומה שאנחנו עשינו עד עכשיו, זה גם    מר ניר ים:

התפקיד   הגדרת  את  עכשיו  גם  תהיה  יעבוד.  זה  איך  את  ההתעסקות,  תחום  את  להגדיר  ניסיון 

אזורית אשכול, ופקח רישוי עסקים. המדויקת, בגלל זה פקח רב תכליתי אף פעם לא היה במועצה ה

שנראה לנו, למעשה, פקח רישוי עסקים הוא פקח, נקרא לזה, פקח שיעשה יותר מרישוי עסקים. מה  

 זה פקח לאיכות הסביבה, תומר שהלך הביתה ובמקומו, 

 

 הוא עובד, דרך אגב, הוא לא הלך הביתה. הוא במקום אחר.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 במקום אחר.  הוא    מר ניר ים:
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 לתקן בפרוטוקול.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 לתקן בפרוטוקול.     מר ניר ים:

 

 זה פקח שלישי שחוזר,     מר דודי אלון:

 

 לא הבנתי. בהנהלה,     גב' דנה אדמון: 

 

 היה על זה דיון בהנהלה.     מר דודי אלון:

 

 כן. בהנהלה עלו שני נושאי משרה,    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    :מר ניר ים

 

 כרגע יש שלושה.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 שוב שינוי מסדר היום, מה השתנה?    גב' דנה אדמון: 

 

בוא נאמר, קודם כל זה ראוי, לא מדובר    –מה שהשתנה זה דבר כזה     מר ניר ים:

אוקיי?   המועצה,  הנהלת  מבחינת  גורל  הרי  דרמטיים,  דברים  שהם  איזה  על  הליך פה  על  מדובר 

מישהו  אם  הדרך.  את  נמצא  אנחנו  אותו,  לייצב  מנסים  שאנחנו  עכשיו,  אותו  מכניסים  שאנחנו 

מתעקש על הפרוצדורה שזה לא יופיע היום, שיגיד ואנחנו נכבד את הבקשה הזאת, זה בסדר גמור. 

 רוויטל, אם את מתעקשת, 
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 אני מתעקשת.    גב' דנה אדמון: 

 

 ה לא יעלה, אז זה לא יעלה, מפאת כבודם של כולם. שדווקא ז   מר ניר ים:

 

 למה שזה לא יעלה?    מר שמיל בלברמן: 

 

אבל זה לא מהותי. אם מישהו חושב שכן, אז סבבה, תגידי למה את    מר ניר ים:

 מתנגדת, ואנחנו נכבד את הבקשה שלך. 

 

 אפשר להסביר מה קורה פה?     מר אמיר פלג:

 

רישוי  : רוויטל דג'אווי בן יעקב פקח  על  ההסבר  את  זה,  אחרי  שתשלים,  אשמח  רק  אני 

 העסקים. 

 

 תיכף נראה אם זה רלוונטי, דנה רוצה להגיד למה את מתנגדת?    מר ניר ים:

 

 מה מתוך השלושה היה בהנהלה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

  בהנהלה קיבלנו דיווח על פקח רישוי עסקים ועל רכז קולות קוראים.    גב' דנה אדמון: 

עכשיו יש גם פקח רב תכליתי. קודם כל ראוי שאם יש שינוי ממה שהועבר להנהלה, למה שמציגים 

להגיד   אז  רב   –היום,  פקח  של  הנושא  את  גם  להכניס  לנכון  רואים  אנחנו  וכך,  כך  היה  בהנהלה 

את  לכבד  לגיטימי?  לא  לגיטימי?  בסדר?  זה  האם  להכניס.  לנו  חשוב  ולכן  חשוב  נושא  זה  תכליתי, 

 מה של ההנהלה בניהול סדר היום.מקו

ושבפעם הבאה,   יסרבל  כדי שזה  אני אתעקש,  פעם, אז  כל  מופר  הזה  והדבר  לא קורה,  זה  וכן, אם 
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 אנחנו נהיה יותר מדויקים. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

כי    גב' דנה אדמון:  ושאיפה לקדם,  רצון  יש  בדברים הקטנים, שלכולנו  זה מתחיל  כי 

שיהיה רוצה  אני  לעבוד   גם  צריכים  אנחנו  אבל,  קודם.  אחת  שעה  ויפה  במועצה,  תכליתי  רב  פקח 

 בנוהל תקין ולכבד את בעלי התפקידים שמשקיעים את זמנם ועובדים פה.  

 

 זה מקובל.    מר ניר ים:

 

 אז את לא מסתפקת בהערה ונמשיך הלאה?    מר שמיל בלברמן: 

 

 מאה אחוז, יורד מסדר היום.  דקה. מקובל ברמה, מבחינתי ברמה של    מר ניר ים:

 

 אבל ניר, בישיבה הבאה זה יהיה אותו הדבר.    מר שמיל בלברמן: 

 

התעקשות    מר ניר ים: קיימת  אם  שנכון,  מה  לזה,  שנקרא  מה  זה  דקה.  רגע, 

 וקיימת התעקשות,  

 

 אפשר להתייחס לפקח רישוי עסקים ורכז...     גב' דנה אדמון: 

 

מכ   מר ניר ים: אנחנו  בעוד  בסדר,  להנהלה  יגיע  איתך,  והולכים  ומקבלים  בדים 

 שבועיים, זה יגיע למליאה פה בעוד חודש וחצי, וזה בסדר גמור. אין שום בעיה עם זה. 

 

חיצונית   מר תמיר בוקובזה:  חברה  יש  ידיעתי,  למיטב  היום,  הקוראים,  הקולות  רכז 
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 הרשויות?  שאתה קורא לה יועץ? זו הכוונה? שמרכזת את הקולות הקוראים מכל

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 אדם שיש פה ועשה את זה, במסגרת של יועץ.     מר דודי אלון:

 

 אין שום בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

חיצונית    מר תמיר בוקובזה:  חברה  איזושהי  יש  אותי,  תקן  יודע,  שאני  מה  לי  יש,  אבל 

 שמסייעת למועצה בהבאת קולות קוראים.  

 

קוראים   –א'  לא.     מר ניר ים: קולות  שאוספות  חברות  הרבה  יש  אחת,  לא 

 ה...  ומציעות את 

 

 שהמועצה קשורה איתם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון, נכון.    מר ניר ים:

 

 בהנגשת המידע, לא בהנגשת החומרים והקולות עצמם.    מר דודי אלון:

 

 הם לא עובדים בשבילנו, הם...    מר ניר ים:

 

 מרכזים.    מר דודי אלון:

 

מול    מר ניר ים: ישירות  פועלים  כמו  מפעילים,  שאנחנו  יוזמות  יש  גם  מרכזים. 
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 משרדים כדי לראות מה קיים אצלם.

שיבנו   ומבקשים  למשרדים  ניגשים  אומרת,  זאת  אקטיביות.  פעולות  עושים  גם  אנחנו  מזאת,  יתרה 

 .  קולות קוראים שמתאימים למה שחסר לנו במועצה, אוקיי? גם זה קורה

 

 וזה התפקיד של הרכז הזה הולך להיות?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 עכשיו ,החברות האלה שמרכזות, מנגישות את המידע,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 מקבלות תשלום? או שזה משהו שהוא לא בתשלום של המועצה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני,    מר ניר ים:

 

 אם זה מחליף אותו, אני מנסה להבין שנייה.    ר תמיר בוקובזה: מ

 

 לא, לא, זה לא מחליף אותו.    מר ניר ים:

 

זה כמו בוועדת מכרזים, שאתה מקבל למייל שלך את המאה קורות     מר דודי אלון:

 זה לחינוך, זה ל...   –החיים הפתוחים ואתה צריך בן אדם שישב ויגיד 

 

 יום זה יועץ חיצוני שמבצע את העבודה הזאת?  ה  מר תמיר בוקובזה: 
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 כן.    מר דודי אלון:

 

הנקודה היא, ואגב זה החלק הקטן בעבודה שלו. עיקר העבודה שלו,     מר ניר ים:

בו, לבנות את כל ההגשה, כדי לקבל את   זה לקבל את הקול הקורא, להבין אותו, לראות מי מטפל 

ע, לאסוף את כל החומרים כדי בסופו של דבר להיות מסוגל  האישור. אחר כך, לעקוב אחרי כל הביצו

 להגיש את זה למשרד, ולעקוב אחרי קבלת הכספים. זה, אגב, עיקר העבודה.  

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

הטיפול   מר ניר ים: אלא  הליקוט,  גם   לא  דבר,  של  בסופו  כדי  מערכתי,  הפנים 

 לעשות וגם לקבל את הכסף. 

 

וקולות    זה: מר תמיר בוקוב תכליתי  הרב  הפקח  של  התפקיד  של  התקציבית  העלות  מה 

 קוראים? וביחס למה שהיום מוציאים על קולות קוראים, פקח רב תכליתי לא קיים בכלל. 

 

ירד     מר ניר ים: הוא  עכשיו,  עליו  רב תכליתי, אנחנו לא מדברים  פקח  כל,  קודם 

 מסדר היום. אנחנו,  

 

 רישוי עסקים או רב תכליתי?  מה ירד?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 רב תכליתי.    מר ניר ים:

 

 אז רישוי עסקים, אין בעיה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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מה    מר רותם בוקסבאום:  לעומת  קוראים,  קולות  רכז  עלות  מה  היא  שהשאלה  חושב  אני 

 שמוציאים היום.  

 

מסביר, רישוי עסקים אחד לאחד  תקראו את הסעיף אחד לאחד, אני     מר ניר ים:

 מול אותו פקח שעזב אותנו. 

 

 עכשיו זה יהיה בתקן אבל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. זה עדיין בתקן, התקן הוא קיים.    מר ניר ים:

 

 רגע, שנייה.    מר דודי אלון:

 

 התקן, קיים לנו תקן,     מר ניר ים:

 

 . ניר, תן לי רגע להסביר שנייה   מר דודי אלון:

 

 אני אסביר.    מר ניר ים:

 

על רישוי עסקים, שנייה, זה מבלבל את האנשים, שנייה רגע, בבקשה     מר דודי אלון:

 שנייה.  באגף איכות הסביבה, כמו ... בשני פקחים, תמיד היו שלושה. חוזר שלושה. 

 

 לא תמיד היו, לאחרונה שלושה.     מר אמיר פלג:

 

 ים לשלושה פקחים. אוקיי. חוזר   מר דודי אלון:
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 עכשיו יש שניים, חוזרים להיות שלושה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שמנטר     מר דודי אלון: סביבה  איכות  פקח  להיותו  מעבר  שלישי,  פקח  אותו  יפה. 

שני   עם  מגיע  הוא  עסקים,  רישוי  של  נוסף  טייטל  עם  מגיע  הוא  הפעולות,  כל  את  עושה  זבובים, 

רישוי עסקים, שמאפשרת לו גם לייצר חוקי עזר ואכיפה, שקשורים  כובעים, אוקיי? עם הסמכה של  

 ברישוי עסקים לצד תברואה וניקיון.  

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זהו.    מר דודי אלון:

 

 זה אומר שיהיו לנו שניים וחצי פקחים של איכות הסביבה.    גב' דנה אדמון: 

 

לא   מר דודי אלון: אותו  לתעל  ידע  המנהל  כרגע  לא,  צריך  אם  לעבוד.  צריך  שהוא  ן 

 לעבוד בזבובים, אז הוא עובד בזבובים.  

 

קודם,     מר אמיר פלג: הזבובים  על  דיון  פה  היה  שאלה.  לי  יש  שאלה.  לי  יש  רגע, 

ואמרנו שחסרים פקחים. אז עכשיו, בעצם, מה שאתם מתארים, זה שמורידים פקח שעבד מאה אחוז  

 ,  60%, 50%באיכות סביבה, בניטור במפגעי הזבובים, ועכשיו הוא יעבוד 

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

 רת אתם,  זאת אומ    מר אמיר פלג:
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 התשובה היא לא.     מר דודי אלון:

 

 אבל תן לי לסיים.      מר אמיר פלג:

 

 התשובה היא לא.     מר דודי אלון:

 

 אבל תן לי לסיים ואז תענה לי.     מר אמיר פלג:

 

 .  100%, הוא יעבוד 120%הוא לא יעבוד אבל  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

איכו    מר אמיר פלג: כוועדת  פלוס  אנחנו  שנה  לפני  אולי  זוכר  אני  וניר,  סביבה,  ת 

דיונים, חשבנו להביא הצעת החלטה, בסוף   ואני חושב שאתה כבר היית סגן, כשהיו קצת  וגדי,  ניר 

 אוקיי, נכון, צריך עוד פקחים, פורסם נוסף והגענו לשלושה פקחים.  –אמרו 

אני ער אליו, בעצם מורידים, בוא  עכשיו, בלי שזה עבר דרך ועדת איכות הסביבה, או בלי שום דיון ש 

את  מבין  כך  כל  לא  אני  אז  זבובים.  משבר  של  בשיאו  כשאנחנו  הסביבה.  מאיכות  פקח  חצי  נגיד 

 ההיגיון. 

 

אז אני אומר, התשובה היא לא. הוא יעבוד, לצורך העניין עכשיו, עונת    מר דודי אלון:

פור של רישוי עסקים, זה בשביל התקן  זבובים, אז הוא יעבוד כחלק מהצוות בטיפול בזבובים. הסי

מול משרד הפנים, שמאפשר לך גם גמישות בגיוס אותם פקחים נוספים, עם הסמכות נוספות. ודרך  

אגב, יכולים להיות המון זבובים גם בפח הגדול של איזו מסעדה, או לא משנה מה, שרישוי עסקים 

 מטפל. 

  יודעת לשים את הפקחים שלה בכל דבר. אבל אם, זה לא יפגע בטיפול בזבובים, אוקיי? מנהלת האגף  

וצריך   תנאי,  באיזשהו  עומד  ולא  במועצה,  עסק  רישיון  שקיבל  עסק  בעל  עכשיו  יש  העניין,  לצורך 

לשלוח אליו פקח, אז אם אין לו הסמכה של רישוי עסקים, פקח איכות הסביבה לא יכול לטפל בו. זה 
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 דבר היום. זה הכול.  רק עוד כלי לשפר את האכיפה, ולא פוגע בשום 

 

 אבל זה בתקן חדש, אתם פותחים פה תקן,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בשביל שתהיה לנו את האפשרות להרחיב את היריעה.    מר דודי אלון:

 

 רגע, הכול בסדר. אתם פותחים עכשיו תקן,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מיטיב את המצב, זה לא מרע.    מר דודי אלון:

 

שאתם    ובזה: מר תמיר בוק המצב  את  להבין  מנסה  אני  פותחים,  אתם  מתווכח.  לא  אני 

עושים, כמו שאמיר שאל שאלה נהדרת, אבל אני לא, זו לא השאלה שלי. אתם פותחים עכשיו תקן  

חצי משרה יהיה פקח איכות סביבה,  –חדש, שהוא בעצם לא יאויש במשרה חדשה, אלא יפוצל עכשיו 

 וחצי, 

 

 א, הוא הסביר שלא.  ל   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, זה רק,    מר דודי אלון:

 

 לא יכול, אתה צריך לאייש את התקן הזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 התקן הזה,    מר ניר ים:

 

 התקן הזה זה פקח.     מר דודי אלון:
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 דקה. יש,    מר ניר ים:

 

המדי   גב' דנה אדמון:  של  הרשויות  מבחינת  עסקים,  רישוי  פקח  לו  הוא  קוראים  נה, 

דו"ח   צריך לשלוח אותו בשביל לתת  ואם  יעסוק במועצה באיכות סביבה,  הוא  רישוי עסקים.  פקח 

 לרישוי עסקים, אז הוא ילך לרישוי עסקים. זה מה שדודי אמר. 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 תחת מי הוא יהיה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איכות סביבה.     מר דודי אלון:

 

 לא תחת רישוי עסקים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רישוי עסקים יושב תחת איכות סביבה.  לא.    מר דודי אלון:

 

 זה חלק מאיכות הסביבה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. תודה דנה.    מר דודי אלון:

 

הפקח    מר ניר ים: לגבי  נוספות  שאלות  אוקיי?  מאוד.  טוב  זה  את  הסבירה  דנה 

 ם עם לאשר את שני התקנים,  האם אנחנו יכולים להתקד רישוי עסקים?

 

 הרכז קולות קוראים, לא אמרת מה העלויות של זה.   מר תמיר בוקובזה: 
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 העלויות של זה,     מר ניר ים:

 

 דיברנו על רישוי עסקים, אמרת אחד מול אחד, אין שינוי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 מצבנו? וברכז קולות קוראים, מה    מר תמיר בוקובזה: 

 

 קצת יותר, יעלה לנו קצת פחות ממה שזה עלה לנו עד היום.    מר ניר ים:

 

הוצאת     מר אמיר פלג: של  יותר,  רחבה  מועצתית  במגמה  אנחנו  האם  שאלה,  לי  יש 

יש  כי  תקן?  לתוך  והכנסתם  בחשבונית,  באאוטסורסינג,  שעובדים  במועצה  גורמים  המון  המון 

 ים,במועצה המון המון בעלי תפקיד

 

 אין המון המון.   –א'    מר ניר ים:

 

 אין המון, אבל יש. לא מעטים.     מר אמיר פלג:

 

  –אחד    –אנחנו בשני מהלכים, אם תרשו לי, למרות שזה לא פופולארי     מר ניר ים:

אחד.   כיוון  זה  מועצה,  עובדי  בשכר,  עובדים  עם  ולעבוד  אאוטסורסינג,  עם  לעבוד  לא  האפשר  ככל 

י, אנחנו באים... נרצה שככל האפשר עובדי המועצה יהיו תושבי האזור. אלה שני כיוונים והכיוון השנ

 שאנחנו הולכים אליהם כרגע. הולכים חזק על זה.  

 

 כן, אריק?    מר דודי אלון:
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זוכר שבאיזשהו מבנה    מר אריק דניאל:  אני, תקנו אותי אם אני טועה, אני משום מה 

וס של משהו שנקרא איגום משאבים מצוות אסטרטגיה, או משהו כזה,  ארגוני, שינינו איזה מן סטאט

 לגיוס כספים. אתם איתי?  

 

 היה, היה משהו, היה.      מר אמיר פלג:

 

כן, כן, יש משהו שרננה פעם הייתה עושה, ואז הוחלט להפוך את זה    מר אריק דניאל: 

שקורא קובייה  שיש  זוכר  ואני  הארגוני,  המבנה  בתוך  מובנה  גיוס  למשהו  משאבים,  איגום  לזה  ים 

 כספים, משהו כזה.  

 

 אוקיי, אוקיי,      מר אמיר פלג:

 

 האם זה לא צד אחר של אותו מטבע, של קולות קוראים, זה קצת...    מר אריק דניאל: 

 

מתייחס    מר ניר ים: זה  קוראים  קולות  הדברים.  בין  קשר  אין  לא,  לא,  לא, 

 להצעות, בדרך כלל, הצעות של, 

 

 אני מבין,   יק דניאל: מר אר

 

 אז אני מסביר.     מר ניר ים:

 

 אני אומר פונקציונאלית,    מר אריק דניאל: 

 

 לא.    מר ניר ים:
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 בסופו של דבר,    מר אריק דניאל: 

 

 חד משמעית לא.     מר ניר ים:

 

 פעם זה היה מתורמים.     מר דודי אלון:

 

אחר לגמרי, אנשים שיש להם   גיוס כספים יתעסק עם תורמים. עולם   מר ניר ים:

 כסף, שרוצים להוציא אותו למטרה טובה, ורק צריך לשכנע אותם שאנחנו מטרה טובה. 

 

 צריך לעזור להם.     מר דודי אלון:

 

מחלקה    מר ניר ים: במסגרת  קורה  זה  כספים.  גיוס  זה  להשתכנע,  להם  לעזור 

סטרטגיה. נכון להיום, היא מנוהלת,  שנכון שפעם פעם, בעבר העבר הרחוק, הייתה משויכת לאגף א

משורה   טוב  יותר  להרבה  מתחבר  גם  זה  הקהילתי,  המרכז  בתוך  מנוהלים  אבל  מועצה,  עובדי  גם 

   שלמה של סיבות טובות, ככה זה כרגע עובד.

 

 בסוף המטרה היא לקבל, להזרים כסף, נכון?    מר אריק דניאל: 

 

 הכוונה היא להזרים כסף, כן.    מר ניר ים:

 

 אז אולי צריך בכל זאת...    אריק דניאל:  מר

 

רכז הקולות    מר ניר ים: מי שצריך להפעיל את  בגדול,  כי  ככה.  עובד  לא  זה  לא, 

ועיקר  יומיומי,  בקשר  שנמצאת  אסטרטגיה,  אגף  מנהלת  או  מנהל  אותו  באמת  זה  הקוראים, 

אין ביניהם שום קשר. התעסוקה שלה לעמוד מול משרדי הממשלה, ולדחוף לכיוון הזה. שני צירים ש
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 אוקיי, אנחנו...  

 

 מגייסים? מה הוחלט?      מר אמיר פלג:

 

אנחנו ברשותכם מוכנים להצביע על פקח      יש למישהו עוד מה להגיד?   מר ניר ים:

גיוס בתקן מועצה אזורית אשכול, מי בעד שתי המשרות   -רישוי עסקים, יחד עם רכז קולות קוראים   

 בעד, נמנעים לא יכולים להיות וגם מתנגדים לא יכולים להיות.   18היד.  האלה? בבקשה שירים את 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  את    18:  לאשר  קולות  בעד(  רכז  עסקים,  רישוי  )פקח  בתקן  כ"א  גיוס 

 קוראים(

 

 מה יהיה עם זה שאנחנו כל הזמן חצי?    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 זה שאנחנו כל הזמן חצי. מה יהיה עם    גב' דנה אדמון: 

 

 זה דיון אחר, תעלי את זה בהנהלה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אחוז     גב' דנה אדמון:  מאה  על  אחריות  לוקחת  שאני  יתכן  לא  המליאה,  חברי  מסך 

 מההחלטות בחצי הרכב.  

 

 תראי בנו חצי הכוס המלאה.    מר ניר ים:
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 ם דברים אחרי לגמרי, ניר. אין לנו כוס מלאה, אנחנו שותי   גב' דנה אדמון: 

 

 תב"רים למליאה . 8

 

 תב"רים, בבקשה עידו.     מר ניר ים:

 

הדברים    מר עידו ליבנה:  בתחילת  נגיד  התב"רים,   22-21עמודים    –רק  של  הסברים 

היה נושא שהיה מוכן להנהלת המועצה,    5יכול לעבור על כולם, אני רק מציין בתחילת הדברים, סעיף  

ושים עליו בדיקה מחודשת, גם בנושא המימון, גם בנושא התקבולים, זה אתר דיה,  החלטנו שאנחנו ע

 התב"ר הזה ירד מההחלטה, נגיד את זה כבר בתחילת הדברים. 

 

 איזה עמוד בבקשה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 , בסדר?  22-ו 21זה רשימת התב"רים,  20, 20,21,22  מר עידו ליבנה: 

 

 הוא לא מופיע, הוא ירד.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הוא כבר ירד.     מר ניר ים:

 

זה    מר עידו ליבנה:  על  רץ  אני  למועצה,  מקצה  הוא  החינוך,  משרד  זה  אחד  בסדר. 

 תעצרו אותי.  –מהר, אם יש שאלה 

או   בעיות  עם  לילדים  כיתות  של  והתאמה  הנגשה  לצורך  כספים  למועצה  מקצה  החינוך  משרד 

-לשמיעה, נגישות, ראיה וכיוצא באלה. מימון של משרד החינוך, הגדלה ב  כאלה ואחרות  מוגבלויות

  שיפוץ מחסן חירום של, – 2אלף על תב"ר קיים, זה תקציב פרטני פר ילד, בסדר? סעיף  60
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 שנייה, עידו, עידו,    מר איתן אהרון: 

 

 כל תב"ר בנפרד.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחד? אתם רוצים להצביע אחד    מר עידו ליבנה: 

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ככה נהוג.   מר איתן אהרון: 

 

 יאללה, אני מעלה להצבעה? אני מבין שאני מעלה? ניר?   מר עידו ליבנה: 

 

 כן, כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תעלה, תבקש ממישהו לספור.   מר איתן אהרון: 

 

 מי בעד?בסדר, להעלות להצבעה, רק צריך שמישהו יספור.   מר עידו ליבנה: 

 

 בעד.  18   מר דודי אלון:

 

 בסדר.   מר עידו ליבנה: 

 

 נגישות שמיעה –מועצה  – 1174בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה
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משרד   –  2סעיף    מר עידו ליבנה:  ידי  על  שברובו  תקצוב  אשכול,  של  חירום  מחסן 

ממ מקבלים  שאנחנו  המידה  מאמות  בחלק  הפנים,  ומשרד  פיתוח,  הביטחון  תקציבי  הפנים,  שרד 

תיקצובי החלטת ממשלה, שיפוץ המחסן. במהלך השיפוץ, החלטה של הצוות המקצועי של הביטחון, 

נושא העמידות של המחסן לפשיעה   זו גם דרישה, אבל לשפר מה שנקרא את  יחד עם הגורמים פה, 

 ת, גניבות וכיוצא באלה.  כלכלית, לא נושא ביטחוני. אבל פשיעה כלכלי

דיוןאנ פה  לנו  שהיה  מזכיר  כבר    י  הביטחון  מחלקת  כלכלית,  פשיעה  נושא  על  מחודש  פחות  לפני 

להשוות   צריכים  אנחנו  מזהות.  מצלמות  חיישנים,  תאורה,  שיפור  זה  זמן,  הרבה  זה  עם  מתעסקת 

 לדרישה שלהם, כדי שנוכל להשלים את העבודה.  

 

 השיפוץ הסתיים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 . 2019רשום פה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , אני הולך לפי הכספים, 2019-נכון, אבל לא התחילו אותו ב  מר עידו ליבנה: 

 

מנסה   מר תמיר בוקובזה:  שאני  מה  זה  השיפוץ?  מצב  מה  הסתיים?  הוא  בעיה,  אין  לא, 

 להבין. 

 

ודע לגבי כולו, חלקו הארי חלקו הגדול, אני יכול להגיד ככה, אני לא י  מר עידו ליבנה: 

 של השיפוץ, החלק הכבד של השיפוץ הפיסי, אני יודע שהסתיים. 
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 אז עכשיו נשארו התוספות האלה, לשיפור האבטחה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לשיפור האבטחה, חלק מההכנות הם כבר עשו כדי לחסוך בכסף, אבל    מר עידו ליבנה: 

ל צריכים  היו  הם  האבטחה,  את  לשפר  מה  כדי  יהיה,  שזה  רוצים  גם  אנחנו  הזה.  התב"ר  את  סגור 

 . 22/23שנקרא, בצורה מסודרת, כדי שהם יוכלו לרוץ עם זה הלאה, ולבקש את התקציבים של 

 

 , מאיפה הוא בא? 28,000והמספר הזה   מר תמיר בוקובזה: 

 

את   מר עידו ליבנה:  להשלים  בסוף  לקבלן  שיש  מה  זה  קבלנים.  הצעות  לפי  זה 

 . העבודה

 

 תהיה חובת במכרז בהמשך?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 המספר הזה יגיע כהגדלת מכרז?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא בהכרח, כי יש דברים שזה לא אותו קבלן, הקבלן ששם טיח, הוא    מר עידו ליבנה: 

  לא קבלן המצלמות.

 

 גם יש דברים שזה לא מכרז.    מר ניר ים:

 

 לא משנה, בהתקשרות, אם יש צורך,   עידו ליבנה:  מר

 

להבין    מר תמיר בוקובזה:  זה, אני מנסה  כי מאיפה  כזאת או אחרת.  מבחינת התקשרות 
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 את התהליך עכשיו.  

 

אני עוד פעם אומר, כרגע בבירור שעשינו בהכנה למליאה, יכול להיות    מר עידו ליבנה: 

אומר   אני  אבל  מידע,  עוד  יד  –שיש  השיפוץ  למיטב  שזה  הכבד,  הקבלן  של  הקבלן  אין  כרגע,  יעתנו 

 הפיסי, התאמה, חלונות, קירות וכיוצא באלה, הוא סיים את העבודה השבוע.  

כלל   בדרך  אומר,  אני  כלל,  בדרך  הזה,  גלאים    –הקבלן  העניין  לצורך  שם  או  מצלמות,  מתקין  לא 

אם כן, ונצטרך, וזו חריגה מה...  כאלה ואחרים, בדרך כלל זה לא אותם אנשים מטבע הדברים. אבל  

בכל מקרה, בסדר? כל מכרז, או בכל תקציב. אם זו חריגה, אנחנו נגדיל. אני לא מכיר כרגע בעל פה 

מה נחתם איתו, יכול להיות שזה היה בהצעה אופציונאלית שחתמו איתו, יכול להיות שזה לא היה. 

  אני כרגע לא בהגדלה של ה...

 

 פה מספר מדויק על השקל. יש   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 ₪ בסוף.  45עם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

זה מה שיעלה. אז המישהו הזה צריך    –זאת אומרת, מישהו בא ואמר    מר תמיר בוקובזה: 

 לבוא, 

 

מכר  מר עידו ליבנה:  פעם אחת  זה  שזה,  למה  סיבות  משתי  זה  את  אגיד  כל  אני  זים, 

היום   לי  אמרו  הביטחון  צריך    –מומחי  גם  אני  אבל  פחות,  לנו  שיעלו  יודעים  שאנחנו  דברים  יש 

להשוות את זה למאצ'ינג של משרד הביטחון, אני שם את כל הסכום. כשאני אסגור את התב"ר, אני  
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של מה  אביא פה גם תב"רים לסגירה, אני הודעתי את זה להנהלה, אנחנו נעמיד את הסכום המדויק  

בירור,   לאחר  מחיר,  הצעות  לאחר  הוא  הזה  הסכום  כן,  אבל  מאוזן.  התב"ר  את  לסגור  כדי  שיצא, 

 מחלקת ביטחון השלימה את כל התהליכים המקדמיים. 

 

 ומה מצב הקרנות שם? יש לנו מאיפה להוציא את הכסף הזה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הבא יש,  אז עוד מעט יש דו"ח קרנות, בעמוד   מר עידו ליבנה: 

 

 אלף ₪.   28כבר    גב' דנה אדמון: 

 

אתם   מר עידו ליבנה:  נכונה.  שאלה  זו  קצר,  הדיון  את  נעשה  בואו  שאלה,  זו  חבר'ה, 

ביקשתם כהנהלה, זה עלה כמה פעמים, להביא את דו"ח הקרנות, הבאנו את דו"ח הקרנות. בסדר?  

   ישור. מי בעד?, אני מעלה את זה להצבעה, אם יש א2זה הכול נמצא. זה תב"ר 

 

 שמיל, איך היה בכנסת היום?    מר דודי אלון:

 

 בעד.  19   מר ניר ים:

 

 אתמול או היום, מתי היית?    מר דודי אלון:

 

 נמנעים אפס, מתנגדים אפס.    מר ניר ים:

 

שיפוץ מחסן חירום אשכול    –מועצה    –  1245בעד( לאשר את תב"ר     19: הוחלט פה אחד )החלטה

2019. 
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בסדר? אנחנו מביאים אותו זה תב"ר שאנחנו מביאים    –  1355תב"ר    עידו ליבנה:  מר

אותו בעקבות זכייה של המועצה, הגשה וזכיה בקול קורא על התייעלות אנרגטית. הזכייה שלנו כרגע, 

יחד,   הנושאים  שני  את  כרך  פשוט  הוא  הבנה,  אי  תהיה  שלא  כדי  המתקצב,  המשרד  של  שיטה  זו 

 נהל את זה תקציבית, אנחנו מנהלים את זה בצורה כזאת. שיהיה לנו נוח ל

אני מזכיר שאושרה פה הלוואה לפאנלים על המאגר, לצורך תהליכים אנרגטיים וחיסכון, זו הלוואה  

 שכבר מאושרת. 

זו האמירה של הקול קורא, חלק מהקול קורא    760,430קיבלנו את הקול קורא, כמו שאתם רואים,  

עלויות החשמל הוא באמת לא למאגר, האג והפאנלים הולכים למאגר, כדי להוריד את  ירת אנרגיה 

  שם. הצ'ילרים, זו שאלה לגיטימית,

 

 מה זה צ'ילרים?    מר איתן אהרון: 

 

בדיוק, אז אחד כבר אני אענה מה זה צ'ילרים, ולמה זה נמצא באותו   מר עידו ליבנה: 

וה אשכול נמצאים כרגע במצב שהמערכות  מקום. צ'ילרים זה פשוט מערכות קירור גדולות, שהיום נו

ומשהו מעלות, עוד לא הגענו לשיא הקיץ, ובצדק    30שלהם לא מספיקות, והקיץ עוד לא חם. אנחנו  

הם לוחצים. הם רצו לקדם את זה יותר מהר ממה שאנחנו הבאנו את זה, אבל זה הזמן שלקח לנו בין  

 הקול קורא, ללהביא למליאה.

ל מבקשים  בעצם  אנחנו  לנווה אז  ילכו  הצ'ילרים  צ'ילרים,  על  אחת  פעם  הזה,  התב"ר  את  הגדיל 

ילך  זה  האנרגיה,  אגירת  של  הזה  הנושא  את  שנייה,  פעם  המדינה.  של  השתתפות  פה  אין  אשכול, 

נרחיב  שאנחנו  להיות  יכול  שלמאגר  שוליים,  הערת  פה  כתבתי  ואני  תב"ר,  באותו  כלוא  זה  למאגר, 

הפאנלים של  בנושא  למיליון  לאיכות  מעבר  במשרד  אותו  להחיות  מנסים  כרגע  שאנחנו  מתקציב   ,

 הסביבה. 

יש לנו מספר מפגשים, כבר דודי היה במפגש, אני הולך למפגש, ואם נצליח להרחיב כדי להעלות את 

, אני מבקש  430,060,  1,760,000-ההתייעלות, זה לא נמצא כרגע, אנחנו רוצים להגדיל את התב"ר ל
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  זו שאלה, או...?להעלות את זה להצבעה. 

 

 לא, זהו.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 יאללה, מעלה להצבעה.    מר עידו ליבנה: 

 

 בעד, נמנעים? אין, מתנגדים, אין.  19   מר ניר ים:

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  את  לאשר  ופאנלים    –מועצה    –  1355בעד(  צ'ילרים  החלפת 

 סולאריים על מאגר קולחין

 

משרד הביטחון, צוותי צח"י, מתקצב אותם בציוד   –למליאה    4תב"ר    מר עידו ליבנה: 

 זה מגיע כל פעם, לפי ההחלטות של מחלקת הביטחון, ביחד עם האוגדה, פיקוד העורף. 

 

 צוותי צח"י, לא...    מר איתן אהרון: 

 

 ? 3מה,   מר עידו ליבנה: 

 

 צוותי צח"י.   מר איתן אהרון: 

 

 צח"י,   מר עידו ליבנה: 

 

 זה עבר נראה לי.    יתן אהרון: מר א
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 זה תב"ר נוסף.    מר מתן שטרית: 

 

 אוקיי.   מר איתן אהרון: 

 

הדבש    מר עידו ליבנה:  את  פה  מוציאים  באמת,  פה  מפיקים  אומר,  אני  השם,  ברוך 

 מהכוורת הזאת טוב טוב.   

 

 אל תגיד צוותי צח"י, זה כפל לשון.    מר דני ברזילי: 

 

 ן. זה נכו  מר עידו ליבנה: 

 

 צח"י עצמו, יש את המילה צוות.    מר דני ברזילי: 

 

אתה   מר עידו ליבנה:  כהערה,  זה  את  נכניס  אנחנו  כדי,  אבל  לשונית,  לנו  יש  פה  זה 

 צודק. 

 

 מי בעד?    מר דודי אלון:

 

 מי בעד? בסדר, פה אחד.    מר עידו ליבנה: 

 

 בעד. נמנעים אין, מתנגדים אין.  19   מר ניר ים:

 

 רכישת ציוד לצוות צח"י –מועצה  – 1356בעד( לאשר את תב"ר   19הוחלט פה אחד ) :החלטה
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 תודה רבה.  מר עידו ליבנה: 

 

 הלאה, תמיכות.  תודה עידו.    מר דודי אלון:

 

 לא רגע, שימשיך רגע עם דו"ח קרנות המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אסביר    מר עידו ליבנה:  אני    –אני  מועצה,  קרנות  עליו.דו"ח  אעבור  הזה   רק  הדו"ח 

עליו   לעשות  לא  כדי  מהמערכת,  אותו  מוציאים  אנחנו  שהוא,  כמו  אותו  מוציאים  אנחנו  מורכב, 

דברים   פה  יש  לכל המליאות הבאות. בסדר?  כזאת  בצורה  להביא אותו  כדי שנוכל  אינטרפרטציות, 

הנ כל  אותם,  להוריד  היא  הרגילה  ותשואותשהדרך  השקעות  בתי  ניהול  של  שאנחנו    ושא  קרנות 

 מפרישים להפרשים של עובדים והתחייבויות של המועצה.

בסדר? אבל אני חושב שמה שנכון שתסתכלו, כי כסף שעומד למועצה כרגע לעבודה, קרן הפיתוח, קרן 

עודפי תקציב רגיל וקרן ההשבחה, ושתי הקרנות האחרות, שזה היטל ביוב ואגרת ביוב, שזה למשק  

 סגור של הביוב והמים. 

להוציא  למליאה  הצעה  מביאים  שאנחנו  כרגע,  איתן  עובדים  שאנחנו  הקרנות  שלוש  למעשה,  זה, 

חישוב, מה להשבחה, מה  מהקרנות, אנחנו מנסים   עושים  גם אנחנו  והייעוד שלה,  לפי הקרן  לטייב 

יכול   לא  אני  לביוב,  מיועד  השבחה  היטל  נכון.  הכסף  את  לנהל  שנקרא,  מה  שנוכל,  כדי  לעודפים, 

 אותו לתקצוב של הצטיידות תמונות לגן ילדים.  להביא

 

 אלף ₪ יצאו מאיפה?  28-סתם, עכשיו ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

אלף ₪, אנחנו נביא אותם, אנחנו נעמוד על הקריטריונים שלנו,   28  -ה  מר עידו ליבנה: 

 נשתדל להביא אותם לפיתוח, כדי לא לגעת בקרן העודפים של התקציב.  

 

הוועדה,   : מר תמיר בוקובזה לתביעות  פיצויים  הקרנות  פה,  שמופיעים  הכספים  שאר    כל 
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 לא שאני יודע מה זה, בתי השקעות, 

 

 אפשר להסביר, זה אם אתה תרצה, כן,    מר עידו ליבנה: 

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, אני אומר, אפשר להסביר. אנחנו מחויבים, בואו נגיד את זה פעם    מר עידו ליבנה: 

אנחנו מציגים פעם אחת, נציג פעם אחת שיכירו. אנחנו מחויבים, עד התקופה האחרונה, מול   אחת,

לנגב מערבי, להחזיק סכום כסף למקרה שמישהו  ועדת התכנון, ברגע שעשינו את השינוי משמונים 

שמעונים דאז, כדי שאם הוא יתבע, שיהיה לנו כסף כנגד. זו הייתה של    תראה את עצמו נפגע מהחלטו

חלטה, לדעתי משרד הפנים הוביל את זה אז, אני לא מתחקה אחורה, זה כסף שאנחנו מחזיקים  הה

 אותו, מה שנקרא לכל צרה. 

 

פה    מר תמיר בוקובזה:  לבנות  כבר  ההחלטה  את  אישרנו  כי  אחד  יום  לפה,  יעבור  וכשזה 

 את ועדת התכנון, אז אנחנו נצטרך להכניס עוד?  

 

א  מר עידו ליבנה:  מעריך,  נוגע,  אני  לא  שאני  הסיבה  גם  בעדינות,  זה  את  אגיד  ני 

אני מעריך שמישהו יעלה את זה,  שיפרקו את הנגב המערבי, בהכירי את המשרד כמה שנים, לא מעט.  

אנחנו נילחם כדי להוריד את ההחלטה הזאת להשאיר כסף בצד ל, אולי מישהו ראה את עצמו נפגע  

 מהחלטת נגב מערבי. אבל אם מפרקים,

 

 לא פירוק.   ר בוקובזה: מר תמי

 

 זה לא פירוק, זו היפרדות, זה לא משנה. אבל,    מר עידו ליבנה: 
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 אשכול יוצא מנגב מערבי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אנחנו    מר עידו ליבנה:  לכם,  אומר  כבר  אני  ההחלטות.  את  נראה  יקרה,  כשזה  אני, 

יגידו,   –נעשה כל מאמץ שזה... כמו שאתה אומר, נפרדנו, מה אתם רוצים   הוועדה עדיין חיה. אבל 

נוקטים   כרגע,  אנחנו,  אז  תביעות.  יהיו  אם  או  פה,  בחובות  לשאת  יכולים  לא  אתם  שם,  לא  אתם 

 במשנה זהירות, לזה אני מחויב גם אמרתי את זה בעבר.

 

הנקודות   מר תמיר בוקובזה:  שלוש  זה  בסוף,  שרלוונטיים  הכספים  שכל  אומר  זה  אז 

 י תקציב רגיל וקרן השבחה.  פיתוח, עודפ –שאמרת 

 

לנכון   מר עידו ליבנה:  נמצא  שאנחנו  ככל  כרגע.  איתו  עובדים  שאנחנו  התקציב  זה 

להעביר, לדוגמא, כמו שאתה אומר, יהיה שינוי בוועדה ולא נצטרך, משמעונים, יכול להיות שנחליט 

אז אחר,  לשימוש  אותו  ולייעד  מסחרי  מרכז  של  בנושא  שלנו,  עבר  החלטת  להשתמש    לשנות  נוכל 

 בכסף.

 כרגע יש כספים, מה שמופיע זה כספים שסגורים בהחלטות של המליאה.  

 

 אבל אם בא פתאום שני מיליון, כמו שרצו להביא אל דיה...?     מר אמיר פלג:

 

אני   מר עידו ליבנה:  בסדר?  בספרים,  עדכונים  הזמן  כל  עושים  אנחנו  אחת,  פעם 

ם עכשיו תהליך שהוא לוקח לנו, הסברתי את זה גם בהנהלה,  אתחיל מהסוף. פעם אחת אנחנו עושי

יגיע,   ואני מעריך שזה  וחלק מהמקרים,  עושים תהליך של בדיקת המקורות, בדיקת הספרים שלנו, 

אם לא במליאה הבאה, מליאה לאחר מכן, אנחנו מתחילים להחזיר כספים שנשארו. אתם החלטתם,  

החל שהמליאה  לי,  סלחו  הזה,  מהצד  מימון קיבלנו  כאמצעי  כעתודה,  שונים  בתב"רים  לשים  יטה 

 ביניים, כדי לקדם פרויקטים בעבר.

  –ואנחנו עושים עכשיו תהליך, מנסים להתחיל תהליך, זה תהליך שלוקח זמן. אנחנו עוברים תקציב  
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 תקציב, צריך לסגור אותו לפני שאני מחזיר את הקרנות למליאה.

יודעים היום, אנחנו צריכים   לגמור שם את הפרויקט, אבל לצורך העניין יש לנו פרויקט אנחנו כבר 

צריך  זה  אז  לקרנות.  חזרה   ₪ מיליון  כארבעה  ממנו  להחזיר  יודעים  שאנחנו  ספר,  בתי  שני  של 

להסתיים, בסדר? חתמתי היום על צו עבודה לסיום הפרויקטים, אני מקווה שתוך חודש וחצי אנחנו  

 ני אוכל להביא למליאה.  נראה את הסגירה של הפרויקט הזה, ואז א

אני לא אחזיר דקה לפני, כדי לא לטמטם אתכם, מה שנקרא, תחזירו לי ארבעה מיליון, רגע, עכשיו 

אלף, כי היה משהו בטיחותי, והיה צריך לשים הידראנט, או כל אלמנט כזה    300אני צריך מכם עוד  

לעשו צריכים  אנחנו  אבל  בזהירות,  זה  את  עושים  אנחנו  אז  אחר,  גם או  זה  כי  נכון,  וזה  זה,  את  ת 

החלטות שלכם. בחלק מהמקרים תקצובי ביניים, ואנחנו צריכים להראות לכם שאנחנו גם עובדים 

 הפוך בנושא הזה.   

 

היא   מר תמיר בוקובזה:  שאם  אשמח  אני  הזאת,  הטבלה  את  שמקבלים  הבאה  בפעם 

 לבין כל היתר שזה... תהיה מופרדת בין השורות שרלוונטיות לתקציבים שאנחנו מאשרים, 

 

לגיטימי, אמרתי בתחילת הדברים, אפשר להפריד. אנחנו הבאנו את   מר עידו ליבנה: 

 זה כמו שזה יוצא מהמחשב, כדי שאנחנו, גם אם אני לא נמצא פה, ויפה או...  

 

 שיהיה שתי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

שצריך    מר עידו ליבנה:  מי  אבל  בנות,  זה  שלי  במקרה  אחד,  שתקבלו או  להוציא, 

 באותו נוסח, שתוכלו לראות, תמיד להשוות. אין בעיה להוריד את השורות האלה, בשמחה. 

 

 לא להוריד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , 30.5-אז נכון ל   גב' דנה אדמון: 
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 לא, שאני אראה עכשיו את מה שאני יכול להשתמש בו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין בעיה.   מר עידו ליבנה: 

 

 מה שלא רלוונטי להשתמש בו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין בעיה.   מר עידו ליבנה: 

 

 כמה פה וכמה פה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שתי לחיצות באקסל, וזה יוצא ככה. בשמחה.    מר עידו ליבנה: 

 

  4-, היום, יש כ30.5-אבל בשביל להבין את הדו"ח הזה באמת, נכון ל   גב' דנה אדמון: 

 רנות שניתנים לשימוש מיידי,  מיליון ₪ בק

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 והיתר נמצאים או בקרנות ש...    גב' דנה אדמון: 

 

נמצא   מר עידו ליבנה:  הכסף  רוב  בעיקר,  כן,  ב...  או  אותם,  שייעדנו  בתב"רים  או 

 בתב"רים שייעדנו, או שהשתמשנו בשנים עברו, וכיוצא בזה. 

 

 הרבה, ביחס ל...  טוב, זה לא   גב' דנה אדמון: 

 



 רית אשכול אזומועצה 
 30.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 82 
 

לאשכול   מר עידו ליבנה:  שיחסי  אומר  תמיד  אני  יחסי,  זה  פעם,  עוד  אומר  אני  נכון. 

בשלוש שנים אחורה, אמרתי את זה גם בוועדה, יחסית לאשכול שלוש שנים אחורה, זה לא הרבה.  

יים, בסדר?  מצד שני, כמות הפרויקטים שקמו פה, והיו צריכים, בין היתר היו צריכים גם מימון בינ

עכשיו  ואנחנו  שלכם,  החלטות  בזכות  הרבה  קדימה,  דחפה  פה  המועצה  בסוף  מה...  אין  גדול,  הוא 

עושים את העדכונים התקציביים, אנחנו גם מחויבים כגזברות, להראות לכם שמה שהחלטתם, איפה 

 אותה.   זה עומד, לתת לכם תמונת מצב. אני חושב שזו דרישה שהיא נכונה, ואנחנו שמחים לעשות

 

 תודה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נקסט.    מר דודי אלון:

 

 2022אישור תמיכות מועצה  . 9

 

בדיון של  עבר  ,  2022-אישור תמיכות מועצה לאישור תמיכות מועצה.     מר ניר ים:

 הוועדה, עמוד,  

 

  24עמוד     מר אמיר פלג:

 

 . 12.5פרוטוקול ועדת תמיכות   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בטבלה, ואז מה שצריך נחזור אחורנית,    28-אנחנו רגע, אני אלך ל   ים:מר ניר 

 

 .  25 -זה מתחיל ב  מר איתן אהרון: 
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 זה הפרוטוקול.   25   גב' דנה אדמון: 

 

, הטבלה המרכזת של התמיכות אומרת שבסך הכול, שאנחנו 28עמוד     מר ניר ים:

לאשר   מהמליאה  מבקשת  אישרה,  לחלו  1,093,000הוועדה  בשנת  ₪  והעמותה 2022קה  סכום  כל   ,

שהוועדה ממליצה להפנות אליה. זה סכום שהוא נמוך בכמה, בחמישים ומשהו אלף ₪, ביחס למה ש  

 אושר בתקציב המועצה, אוקיי? זה בקווים הכי כלליים.

 

 בקווים כלליים, שאלה.    גב' יהודית מימון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 לגשת לבקשה לתמיכות? כל אחד יכול   גב' יהודית מימון: 

 

 כל מלכ"ר,    מר ניר ים:

 

 כל עמותה?   גב' יהודית מימון: 

 

 עמותה,    מר ניר ים:

 

 רק העמותות.     גב' דנה אדמון: 

 

כן, זה מותנה בשני דברים, זה מותנה בזה שזו עמותה, שלושה. שזאת    מר ניר ים:

 דו"חות כספיים, אישור פעילות,   –עמותה, זה מותנה בזה שיש לה את כל האישורים המתאימים 

 

 , 29עמוד   מר תמיר בוקובזה: 
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 יש יותר,   29עמוד    גב' דנה אדמון: 

 

 מה שאתה מקריא,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ועומדת בקריטריונים. זה הרעיון,    מר ניר ים:

 

 לא משנה, זה הקריטריונים למי שיכול להגיש, זה מה שהיא שאלה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אוקיי, אוקיי. זה בסדר, כל אחד והדרך שלו, הדרך שלי היא ככה, זה     מר ניר ים:

 הגיב על הקריטריונים, עוד לפנינו.  בסדר גם. כי ל

 

 אוקיי.   גב' יהודית מימון: 

 

 יש לי שאלה,    מר אמיר פלג:

 

 אלף ₪?  54-מה קורה עם ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ממתינים,    מר ניר ים:

 

 של מה?    אדמון: גב' דנה 

 

 אל תשכחו שיש משהו בדרך, יכול להיות ש... משהו בדרך,    מר ניר ים:

 

 ? 22הוועדה תתכנס שוב לגבי   מר תמיר בוקובזה: 
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כן, יש כסף פנוי, אז מאוד יכול להיות. ואם לא יצוץ, ואם לא יידרש     מר ניר ים:

 שימוש, אז נשאר בתקציב. 

 

שו    מר אמיר פלג: לא  עם  אני  שיחה  לנו  הייתה  גם  ביקורת,  בוועדת  כשהייתי  אל... 

אלף ₪ למועצה, שהרבה זמן מנסים לגבות   800כבי, והיא אמרה שמכינת עוצם, נמצא איזה חוב של  

 אותו? 

 

 הנושא הזה נסגר.     מר ניר ים:

 

 וזה נסגר בסוף.   600  מר עידו ליבנה: 

 

 הנושא הזה נסגר,     מר ניר ים:

 

 נסגר באיזה מובן? שהם שילמו את החוב?      מר אמיר פלג:

 

 הם לא שילמו את כל החוב, הוא נסגר בפשרה.     מר ניר ים:

 

נחנו עכשיו גם מתקצבים אותם לעוד... אם... אני לא כל כך  למה אאז      מר אמיר פלג:

 מבין את הדלת המסתובבת הזאת. 

 

 . 15בעוד    מר משה טל:

 

בים כל כך הרבה כסף למועצה, אתם אומרים פשרה  אם הם היו חיי    מר אמיר פלג:

 לא ידעתי על זה, המליאה לא ידעה על זה, אבל בסדר. 
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 כל אלה שנשארו חייבים, אף פעם לא תקצבו.  על מי מדובר?   מר יובל בר:

 

 מה?     מר אמיר פלג:

 

 זו כנראה פעם ראשונה ש...    מר יובל בר:

 

 לא.   גב' דנה אדמון: 

 

 אבל ויתרו להם על חוב.      מר משה טל:

 

 לא, לא לוותר על חוב.     מר יובל בר:

 

 מה הקשר?     מר אמיר פלג:

 

 ממש לא בטוחה.     גב' דנה אדמון: 

 

אני בכלל שם לב שיש כאן איזושהי מגמה, שאני לא פוסל אותה, אבל     מר משה טל:

מגמה   כאן  היא    –יש  מהמועצה  לסטודנטים  שתמיכה  רואה  דברים  ₪  3000אני  להמון  ותמיכה   ,

בטוח   לא  שאני  עשירים,  מאוד  יישובים  על  מדובר  אבל  חשובה,  שהיא  תורנית,  בתרבות  שקשורים 

 שהם צריכים את זה כל כך, זה הרבה הרבה יותר גבוה. 

 ,₪6000 בלבד, כשרשום סך הכול  3000תמיכה לסטודנטים תושבי האשכול, זה 

 

 איזו שורה זאת?     מר דני ברזילי: 
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 שורה ארבע.    משה טל: מר

 

 ארבע?    מר דני ברזילי: 

 

 דיון והחלטות, רגע.     מר משה טל:

 

 לא, תסתכל בטבלה, משה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

. איחוד 3000, אישרו להם  6000הם ביקשו    –  8אוקיי, איפה זה? סעיף     מר משה טל:

 . 50,000יקשו והצלה לישראל, אני חושב שהם עושים עבודה מאוד טובה... הם ב

 

 מי?   מר תמיר בוקובזה: 

 

רק     מר משה טל: וקיבלו  שביקשו  כמה  כאן  כתוב  הצלה?  בעוד  5000איחוד   .

שהעמותות מדרשת נצרים, וכל זה, עמותות שמיישובים בריאים, הלוואי ויהיו הרבה כאלה, ביקשו  

יות10000, קיבלו  100000 ר, או שצריך קצת  . השאלה אם צריכים לבקש הרבה הרבה בשביל לקבל 

כאן  ויש  כאן,  ההחלטות  לפי  וההחלטות,  הדיון  לפי  עברתי  אני  כאן,  רואה  אני  הדברים.  את  לאזן 

 חוסר פרופורציה, אני חושב, 

 

 תסתכל בטבלה המסכמת.     מר דודי אלון:

 

 מה?    מר משה טל:

 

למטה,     מר דודי אלון: המסכמת  הטבלה  על  רגע  חינוך,  תסתכל  לדת,  החלוקה  עם 

 רווחה, בריאות, תרבות. תסתכל שנייה על הפרופורציה הזאת, ולדעתי זה מסדר את המשוואה.  
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 רגע, אני לא... כן, אבל דת זה חינוך, חלק מהדברים הם דרישות ל...     מר משה טל:

 

 זה גם לא דת.    גב' דנה אדמון: 

 

נצ   מר משה טל: עמותת  של  תמיכה  בקשת  עדיין.  זה  אבל  דת,  לא  זה  רים,  לא, 

אלף. פעולה... התיישבות, ציונות, הכרת   45נצרים, הלוואי ויהיו לנו הרבה יישובים כמו נצרים, הינה  

 . זה מופיע בתור דת, או בתור משהו אחר? בתור משהו אחר. 10,000המסורת וכל זה, 

 

 מדרשת נצרים?     מר דודי אלון:

 

 אני מתכוון, זה יישוב עשיר.    מר משה טל:

 

 המדרשה היא עמותה עצמאית, אין קשר ליישוב.     לון:מר דודי א

 

'מוזיאון ימית', שהוא משהו   אוקיי, אצלנו, בדקך קיים מפעל שנקרא   מר משה טל:

 מאוד... של המדינה בכלל. 

 

 הוא דרך עמותת שלום.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 וחבל שלום?    מר משה טל:

 

 לא הגישו.   גב' יפה בוקובזה: 

 

 אבל איפה... זה משהו חסר פרופורציה.     מר משה טל:
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אני אגיד לך, משה, יש כמה בעיות עם העניין הזה. מי שיכול להגיש,     גב' דנה אדמון: 

 זה רק מי שיש לו עמותה וניהול תקין של עמותה.  

המבנה הארגוני של המוסדות האלה, הם שלצד המוסדות החינוכיים הם מקימים עמותות, שדרכן  

ף תרומות, וזה בעצם הצינור שעליו אנחנו מדברים. אני, כשראיתי את הדבר הזה לפני יכולים לאסו

מנהלות יקרות,    –שנים, הכרתי את זה לראשונה, מיד פניתי למוסדות החינוך פה ואמרתי להם    3/4

 למה אתן לא מגישות, תקבלו עוד תמיכה מהמועצה בנושאים... אין עמותות במוסדות החינוך.  

 

לזהבה    מר משה טל: הציע  הוא  אריאל,  שלכם,  ביוזמה  שאולי  מציע  הייתי  אז 

מנהלת המוזיאון, אותם... אבל הוא הציע לה לפנות לעמותה למוזיאון שימור פינוי קטיף, שהם יתנו 

  אלף ₪. אז אולי פה, אחת העמותות שמתייחסים אליהן   30-לה כסף. והיא קיבלה מהם, אני חושב, כ

 בסלחנות, 

 

 נעשה בדיקה לשנה הבאה,    מר דודי אלון:

 

 שהיא תוכל,    מר משה טל:

 

 לא,    מר דודי אלון:

 

 אבל אם הם לא מגישים?    גב' יפה בוקובזה: 

 

מה זה לא מגישים? זו לא עמותה. היא עושה את זה בהתנדבות, שכל     מר משה טל:

 הארץ באה לבקר שם.  

 

 על עידוד,    גב' דנה אדמון: 
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להם  עיד    מר אמיר פלג: אין  באשכול  יישובים  כי  עמותות,  להקים  המועצה  של  וד 

 עמותות, והם לא מודעים בכלל ליכולת הזאת. 

ופועלים, אבל אז זה שם את שאר היישובים, עם  נגיד לזכות החלוציות, שהם בהחלט   מודעים לזה 

 חוסר יכולת אפילו להגיש את הבקשות.

 

 אבל עוד פעם, זה לא יישובים.   מר עידו ליבנה: 

 

 זה לא יישובים, אבל...     גב' דנה אדמון: 

 

השולחן הזה,   –תראו, בואו, בסופו של דבר, רגע, חברים, דקה. אחד     מר ניר ים:

המלבן הזה, כנראה שיש לו כמה תפקידים בחיים. אחד התפקידים בחיים, זה לקלוט את המסרים, 

 וגם להעביר אותם הלאה לקהילות שכל אחד מאיתנו בא משם.

וככה הדברים האלה  זאת   ומבינים שזאת הטכניקה,  פה  יושבים  לצורך הדוגמא אנחנו  אומרת, אם 

זאת  מתפקידנו.  חלק  וזה  הקהילות,  בתוך  נכון,  שימוש  בזה  לעשות  יכולים  שאנחנו  ככל  עובדים, 

למועצה   ולהגיד  ליזום  לפנות,  המועצה  יכולה  הנכונה    –אומרת,  הדרך  וזו  עמותות  תקימו  חבר'ה, 

 , ויכול להיות שגם אנחנו, כל אחד בביתו, צריך לדחוף את הדבר הזה. לגייס כסף

 

 יש פה,    מר משה טל:

 

בסופו של דבר, רגע, דקה. אני רוצה להגיד רק שני דברים. בסופו של     מר ניר ים:

שיש   כמובן,  דברים,  גם  יש  הבקשות,  כל  על  חומרים  גם  ושמעה  הוועדה,  ישבה  תירוצים  דבר 

מקום, יש פעולות שהעמותות האלה עושות, שהמועצה מאוד מעריכה אותן, או   הובהיסטוריה באיזש

ופועל לטובת תושבי  יישובים, זה דבר שנתפס כחיובי ומבורך,  בתרומה, אפילו בשיעורי דת במספר 

המועצה. יש חלק שפועלים לתרבות, יש חלק מהדברים שפועלים לעזרה הדדית בתוך המועצה, וזה  
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 ה נכון.מה שהוועדה חשבה שז

קיבלה  לא  כספי,  פער  איזשהו  שם  היה  באמת  קיבלה,  לא  עוצם  בעוצם,  אחת  שנייה  רק  נוגע  אני 

הקורונה,   בתחום  האחרונות  בשנתיים  רבות  שפעלה  עמותה  זאת  עוצם  ואגב,  האחרונות,  בשנים 

נמצאה  ובהחלט  מזה,  יותר  לא  אם  שעות,  מאות  פה  השקיעה  אנשים,  גייסה  מתחמים,  פה  הקימה 

אותנו  ראויה   משמש  בגדול,  הכסף,  של  רובו  רוב  הכסף,  רוב  הכסף,  רוב  אוקיי?  הזאת,  לתמיכה 

 בעמותה לקידום אשכול.  

 

כמה      מר אמיר פלג: עוצם?  מבחינת  הפשרה  הייתה  מה  היו,  עוצם  של  מהכסף  כמה 

 כסף? 

 

 אני לא זוכר להגיד, אבל אפשר לקבל את הנתון הזה.    מר ניר ים:

 

 תי זה נערך? בחודשים האחרונים? מ    מר אמיר פלג:

 

 יש לי שאלה, האם אפשרי שהמועצה, ...    מר משה טל:

 

 לא כל כך משנה, כי אם אמרו סגור, אז זה דף חדש אתה פותח,     דובר:

 

 אלף...   400דף חדש, אני רוצה לדעת אם זה     מר אמיר פלג:

 

דקל, זה מפעל שלמעשה  תראו, מוזיאון ימית זה לא מפעל של מושב     מר משה טל:

 מביא הרבה אוטובוסים של מבקרים למועצה האזורית אשכול.

לזה   והקדישו  פינוי סיני למשל,  לציין את  לחגוג,  זה  יודע אם  לא  זמן, המועצה החליטה,  לפני כמה 

כמה עשרות אלפי שקלים. אז אולי, באיזושהי דרך המועצה, דרך אחת המחלקות שלה, יכולה לקחת  

המוזיאון הזה שם. אני חושב שזהבה עוד מעט תפרוש. זה משהו שנמכר בכל הארץ,  תחת חסות את  
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נח במושב דקל.  וצריך לשמור עליו. זה לא מפעל של המושב, זה מפעל של המועצה צריך להיות, שמו

 אז אולי תקבלו את עצמכם לדאוג להם, שזה יהיה...

 

למוזיאון     מר דודי אלון: האסטרטגיה,  בין  הדוק  קשר  מייל  יש  ראיתי  היום  ימית. 

ספציפית על חיילי צה"ל שנכנסים עכשיו לסיורים, ועוד כמה פעולות של המוזיאון פתוח, תקציבית.  

דווקא אני חושב שהשנה, במיוחד, גם זהבה כתבה שהיא רוצה עוד להמשיך, וכבר להתחיל לחפש את 

 הדור הבא שילווה. אני חושב שכרגע יש כתובת.  

 

 אולי המועצה תיתן לזה חסות אבל.  אבל    מר משה טל:

 

 משה, אפשר להעלות את זה לדיון?   גב' דנה אדמון: 

 

 אין שום בעיה.     מר דודי אלון:

 

 תבקש מהמליאה... ונעביר.    גב' דנה אדמון: 

 

 אז בסדר, שמי שיעשה את זה. שלחו אותה אז לניצן לבקש כסף מהם.     מר משה טל:

 

לזה, גם מרכז מורשת בגין, חיברנו אותם בשנה האחרונה משה, מעבר     מר דודי אלון:

 למוזיאון, ו... 

 

 העניין הוא,    גב' דנה אדמון: 

 

קשר    מר דודי אלון: גם  פה  יש  בסוף  הרי  זרוע.  גם  זו  בסוף  כי  תקציבית,  אולי  גם 

 ישיר, 
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דברים    גב' דנה אדמון:  בצאלים,  החדש  המוזיאון  את  יש  ימית,  מוזיאון  את  פה  יש 

אתרים ש שתעודד  תיירות,  שתעודד  בצורה  המועצה,  של  המטריה  תחת  נכנסים  איך  לראות  אפשר 

 היסטוריים. 

 

חושב   מר עידו ליבנה:  ואני  תמיכות,  שוועדת  נוסף.  אחד  פן  שנייה,  רק  אשים,  אני 

שצריך להעלות את זה להצבעה, אם יש עוד שאלות נעלה. ועדת תמיכות זה גוף שאני, גם אני אגיד  

מבחינתי, בסדר? אני לא נבחר, הוא גוף מאוד רגיש, בסדר? אנחנו מכירים את זה ממקומות,    את זה

וכרגע   ברור,  שיותר  כמה  זה  את  לנהל  מנסים  אנחנו  אחרים.  לדברים  שימשו  שהדברים  רשויות, 

ימשיך   שזה  וראוי  שנים,  כמה  כבר  ככה  זה  מסכמת,  ועדה  רק  לא  הפרוטוקול,  כל  את  גם  מצרפים 

 הדברים נמצאים.  בצורה כזאת.

 29אם אין התנגדות, אני רוצה להביא את הרשימה ככללותה, ואת הקריטריונים שנמצאים בעמוד  

 להצבעה ולאישור של המליאה. 

 

 שאלה,   מר אריק דניאל: 

 

 כן?   מר עידו ליבנה: 

 

בקשה, יותר נכון. אני הייתי שמח אם ועדת תמיכות, כשהיא הייתה   מר אריק דניאל: 

בכל נושא של תקציב    ת המסמך הזה, לפחות את הטבלה המרכזת, אולי ננהג כמו שנוהגיםמגישה א

ככולם  רובם  טוב,  זוכר  אני  זה שמות שאם  כי  כזאת,  עמותה  כל  להראות שנה אחורה כמה קיבלה 

 חוזרים משנה שעברה ומלפני שנתיים, 

 

 נכון, חלק גדול,    מר עידו ליבנה: 
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 נו מול העיניים, לפחות שיהיה ל  מר אריק דניאל: 

 

לי   מר עידו ליבנה:  אז  לא מכיר את העמותות,  גם  אני  מזיכרון בראש,  אני אומר רק 

אבל אין לנו בעיה לעשות את זה.    ?קל לבוא נקי, אולי עוד שנתיים אני גם אכיר אותם אישית, בסדר

תות שהוועדה,  אנחנו, זה מגיע לוועדה שהיא דנה בדברים, כדי שהיא גם תראה, יש כאן לא מעט עמו

מקום   ראתה  הוועדה  עליהם,  מסתכל  שהוא  איך  אחד  כל  הנתונים,  בגלל  או  האלו,  הנתונים  בזכות 

היסטוריים   ודברים  היסטוריים,  דברים  היו  יודע,  אתה  כי  הזה,  את  מהעמותות  לחלק  לצמצם 

 נמצאים בירידה.  

 לידיעה, ו...  עניין טכני, אפשר תמיד להביא, מה שנקרא, ונכון שנעשה. אפשר גם לשלוח

 

  אפשר שאלה?   גב' דנה אדמון: 

 

 אישרנו גם יתרה?    מר דודי אלון:

 

כדי    מר עידו ליבנה:  אבל  משהו.  לא  זה  המליאה,  של  בפרוטוקולים  נמצא  זה  לא, 

נדע,   אנחנו  נרשום,  אנחנו  הוועדה,  את  לרכז  לנו  עוזרת  מרכזת,  יפה  לדאוג,  יכולים  אנחנו  להקל, 

ביא, אבל זה גם נמצא בפרוטוקול, אני מעריך, של מאי או יוני שנה שעברה, כמובן, בשנה הבאה לה

 באותו תאריך.  

 

פה    מר תמיר בוקובזה:  מאה    4יש  הן  חלק,  מכיר  אני  שלהן,  הפעילות  פי  שעל  עמותות 

מסלן   זה  סקטורים.  שום  בלי  הרחב,  לציבור  הצלה    –אחוז  איחוד  מינית,  תקיפה  לנפגעי    –שזה 

סיוע לילדים חולים ופעמונים, שמסייעים סיוע    –אי פה בכל המועצה, לתת תקווה  שנותנים מענה רפו

 כלכלי, 
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 הם עובדים גם עם הרווחה שלנו וגם עם הגבייה.    מר עידו ליבנה: 

 

 כולם ביחד,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 וגם כן את מולכו שנותן תמיכה לכל הסטודנטים.   גב' סילביה גרין: 

 

אלף ₪ בסך   21סתי. אבל הארבעה האלה שהקראתי, ביחד קיבלו  פספ  מר תמיר בוקובזה: 

 הכול. יש גופים אחרים, שהם יותר סקטוריאליים, שקיבלו על מצטבר הרבה הרבה יותר. 

 

   עשרות אלפי שקלים.   מר משה טל:

 

מוסדות שעיקר פעילותם בתחום   –  7.1זה רשום בקריטריונים, סעיף      דובר:

 "  15%מסל התמיכות. מראש  85%ם את רוב תושבי המועצה, יקבלו השיפוט של המועצה, משרתי

 

גם את הקריטריונים אפשר, שנייה, אני לא בא עכשיו לפרק את    –א'    מר תמיר בוקובזה: 

 קדימה,   כל מה שהוועדה החליטה, ולגבי זה. אני בא כן כדי להתייחס

 

 מליאה, מליאה.    מר אריק דניאל: 

 

 זה הוועדה.  לא, לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא לא, ועדה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה הוועדה החליטה.     גב' דנה אדמון: 
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בזה,   מר עידו ליבנה:  אגע  רק  אני  האלה,  העמותות  לגבי  לב  לשים  רק  צריך  אבל 

לנו היום, אנחנו    -רק כדי לדייק. לדוגמא, פעמונים   בסדר? עמותה שהיא פועלת ארצית, אנחנו אין 

שה כאלה  אבל  יודעים  עליהם,  להצביע  יודעים  שהרווחה  נתונים  יש  באמת,  יודעים  לא  אנחנו  פנינו, 

ישתמש או לא ישתמש, ואנחנו לוקחים במשנה זהירות, כי זו עמותה שלא   –בסוף כל אחד פונה פרטי  

 יושבת פה, אנחנו מאוד משתדלים...

על ידי, בין היתר, גם    גם מסלן לדוגמא, אתה מבין את הרגישות? זו עמותה שפועלת ארצית, נתמכת

שלא   רוצה  לא  אני  זה...  את  אעשה  אני  למה,  אומר  ואני  שאם,  לי  וברור  ממשלה,  משרדי  ידי  על 

בשתי   במקרה,  האוכלוסייה,  בקרב  גדולים  מספרים  פה  לראות  רוצה  לא  אני  מסלן,  ולא  פעמונים 

אות שיש לנו, אני העמותות האלה. ומתוך הזהירות הזאת, גם ביחס למה שהם הגישו, גם לגבי הווד

זה גם לא נכון, למרות שההחלטות הן לא שלי בוועדה, לעמותות    –גם לא רוצה שהוועדה, ואני אומר  

פה   תרומה  להם  להצביע, שיש  יכולים  שאנחנו  לפרופורציות  מעבר  או  מדי,  יותר  להגדיל  גם  כאלה, 

 לנושאים שלנו.  בקהילה 

 

יוד  מר תמיר בוקובזה:  ברחבה  המועצה,  אצל  ברפואה  ...  פה,  פועלים  מסלן  כמה  עים 

 יודעים כמה...  

 

תמיר, לגבי איחוד הצלה, לצורך העניין זה דווקא משהו שהתעסקתי    מר דודי אלון:

בו, בגלל הסיפור של בית המתנדב, שאולי יעלו במקלט, ואנחנו נעשה להם הקצאה של כיתה, זה לא  

 בחומרים כרגע בסוף. 

יי? עכשיו, לפעמים יש הבדל בין הסניף המקומי, לבין האיחוד הצלה חבר'ה, תגישו, אוק –אני אמרתי 

יודע, איפשהו בארץ,  יודע אם התמיכה שלך תלך להקמת בית מתנדב עכשיו, לא  הארצי, ואתה לא 

גם   צריכים  בעיה, שאותם מפעילים מקומיים,  גם  כאן  יש  זאת אומרת,  פה.  ישירות  שילך  ולא כסף 

איזושהי עמותה מקומית, שהתמיכה יכולה להיות ישירה אצלם,  או שהם בעצמם מקימים    –לראות  

מהמועצה   תמיכה  מקבלים  הם  שאם  ארצית,  זה  את  שמרכז  הגדול  האח  או  האבא,  מול  לוודא  או 

נלקח   זה  גם  אז  היום.  לעשות  יודעים  לא  שהם  מה  וזה  אליהם,  מגיע  ישירות  זה  אשכול,  האזורית 
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 בחשבון. 

 

אלף ₪ לעמותות שכל מה שהן עושות, זה    21סוף שמנו  אני אומר שב  מר תמיר בוקובזה: 

 לעזור לתושבים במועצה. זה חלק זניח ומזערי מתוך כלל התמיכות.  

 

 אבל זה הולך לעמותה בכלל, לא לעמותה...      מר אמיר פלג:

 

הכסף    מר תמיר בוקובזה:  את  לצבוע  אפשר  שאי  מבין  אני  פה.  פועלות  הן  אבל  בסדר, 

 א לאשכול, ולהגיד שהשקל הזה ב

 

 זה מתאים לקריטריונים שנקבעו.    מר יובל בר:

 

 ואני אומר, בסדר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ואנחנו עדיין תומכים בהם.    מר יובל בר:

 

אתה תומך בהם, לא יודע. אנחנו עכשיו, עוד רגע נצטרך לאשר אותם    מר תמיר בוקובזה: 

שאישרנו לפני חודש וחצי,    22את הקריטריונים של    בסדר, זה תואם  –. ואני מתייחס לזה ואומר  23-ל

לקראת   אנחנו  ועכשיו  כמה,  זוכר  לא  או  אולי  23חודשיים  הזאת,  התוצאה  את  רואה  וכשאני   ,

את   לאשר  וכשבאים  לזה,  לב  לשים  שצריך  חושב  אני  שקבענו,  הקריטריונים  של  התוצאה 

יודעת   והמועצה  שירות,  באמת  שנותנות  העמותות  יודעים   –הקריטריונים,  במועצה,  יושבים  הם 

עם   וגם  וגם עם הריבית  פעמונים  עם  וגם  וגם עם מסלן,  גם עם איחוד הצלה,  פה,  בדיוק מה קורה 

 מולכו שאני פספסתי אותה פה.

ואולי כן יש לנו את הקריטריונים, כדי לאפשר פעילות רחבה יותר, ואם שאר התקציבים, ואם גופים  

  ים סכומים הרבה יותר גדולים, אולי כן לשנות את זה. אחרי שהם יותר סקטוריאליים מקבל
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 אני רוצה רגע להתייחס במשפט אחד, ה...   מר עידו ליבנה: 

 

 שנייה, אני,    מר דני ברזילי: 

 

 כן, דבר דני.     מר ניר ים:

 

אנחנו חוזרים אל הדיון הזה כל פעם וזה בסדר, כל אחד הבן יקיר לו,     מר דני ברזילי: 

 ברים שחשובים לו. יש לו את הד

אני זוכר, כשאשתי הייתה מתנדבת במסלן לפני שלוש שנים, אז אני עשיתי מלחמה בשבילם, ואחד  

הקריטריונים.   על  להסתכל  צריכים  מובן.  וזה  טבעי,  נורא  וזה  גמור,  בסדר  וזה  את...  לו  יש 

 הקריטריונים שלנו, אני חושב שהם נכונים לגמרי.  

יות לעמותות שפועלות פה במועצה, והרבה פחות לעמותות ארציות המשקל הגדול והחשוב צריך לה

שנכון שגם חלק מתושבי המועצה נהנה מהם, אבל הרוב המכריע של התושבים שלהם, הם לא תלויים 

נותנים,   אנחנו  אז  אחרים.  מכיוונים  מיליונים  הם  יש  נותנים,  שאנחנו  אלפים  בכמה  בתרומה,  בכל 

ם גם אצלנו. אבל להגיד שזה מה שיקבע או ישפר את הפעילות של  סמלית, את חלקנו, כי אתם מטפלי

 איחוד הצלה, או של פעמונים בגלל זה? זה די זניח. 

אתם יודעים שזה חשוב לנו, ואנחנו יודעים שאתם    –אנחנו נותנים פה, למעשה, תרומה סמלית להגיד  

ככה זה מופיע, אז קודם  ואכן  מטפלים בכמה אנשים אצלנו, ואנחנו שמים משהו. אבל הרוב הגדול,  

לחלוטין תלוי  שהוא  אשכול,  נווה  בתרומה    כל  לחלוטין  שתלוי  התיאטרון  כך  אחר  שלנו,  בתרומה 

 שלנו, אחר כך דברים נוספים, אבל זה לגמרי הגיוני,  

 

 לדעתי, דני סיכם את זה בצורה מלאה.    מר דודי אלון:

 

 לום.  אני מציע להישאר בזה, ולא לשנות כ   מר דני ברזילי: 
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 תודה. באמת, סיכמת את זה נהדר, אני מסכים עם כל מה...   מר דודי אלון:

 

 בעיניך.     מר אמיר פלג:

 

 הצבעה בבקשה.     מר דודי אלון:

 

 רגע.    מר דודי אלון:

 

 רוויטל ביקשה לדבר.  רגע,    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, אנחנו שומרים עליה.   מר ניר ים:

 

לא  : יעקב רוויטל דג'אווי בן אם  לשיקולנו.  לשיקולכם,  בעבר,  שהצעתי  משהו  להציע  רק 

להוסיף לקריטריונים, לתעדף עמותות שמעסיקות תושבים מהמועצה, ובעצם לתמרץ אותם להעסיק 

 אנשים, כדי להגדיל את הסיכויים שלהם לקבל תמיכה. 

 

 זה כבר עברת סעיף.     מר דודי אלון:

 

 ריטריונים,  בסעיף של הק  מר תמיר בוקובזה: 

 

רובן     מר דודי אלון: מקומיות,  שהן  בעמותות  תומכים  שאנחנו  זה  מכורח  רוויטל, 

לא   שהם  יש  עובדים  כמה  אשכול,  בנווה  פרודקט.  ביי  זה  מקומיים,  עובדים  מעסיקות  ככולן 

 מהמועצה? 
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 מעט מאוד, שניים שלושה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 אנחנו עכשיו בדיון,     גב' דנה אדמון: 

 

 רוב העובדים בנווה אשכול, הם במועצה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 אני אומר, זה יוצא ככה.     מר דודי אלון:

 

 רוב הנהנים זה מהמועצה.    מר אלי שמעיה: 

 

 מה?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 אני אומר, הנהנים זה אנשי המועצה.   מר אלי שמעיה: 

 

 העובדים הם תושבי המועצה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 מה שאלת?    מר דודי אלון:

 

 ביחד עם הטבלה? או שצריך, דנים...    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 יש לי הערות, עכשיו?     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע.    מר ניר ים:
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 לקריטריונים?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא. זה לא.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 ה יהיה בסעיף הבא.  ז   מר ניר ים:

 

 מה לגבי העמותה לקידום תושבי אשכול? זו עמותה של המועצה?     מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

היא     מר ניר ים: עצמאית.  עמותה  היא  ככה,  לה  קרא  תיאורטית,  עמותה,  זו 

 עמותה שנחשבת עמותה פרטית בהגדרה. זה שלנו, בגדול. היא פה אצלנו, מתחת ל... 

 

 מי מנהל אותה כרגע?      מר אמיר פלג:

 

 קרילי.    מר ניר ים:

 

 נכון, מתנהלת יפה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

מחלק את האנשים בדירקטוריון, עכשיו יש שם את פול קליין, יש שם     מר ניר ים:

ם, זה ... על ידי מאיה גונן ודני וילר. ובכל זאת, זו עמותה שמגייסת כספיאת אושרה, זאת העמותה ש

דווקא יש המשך כרגע במרכז הקהילתי, וכל  חלק ממערך גיוס הכספים שדיברנו עליו מקודם, ולמה  
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 הכספים שהיא מגייסת רק חלק קטן קטנטן המועצה שמה. בסופו של דבר, הכול רק... 

 

 .  20:15הבטחת להם    מר דודי אלון:

 

 לרווחת התושבים, יש לי עוד ארבע דקות.     מר ניר ים:

 

 דודי.    דנה אדמון:  גב'

 

 סתם, סתם.    מר דודי אלון:

 

לרווחת תושבי אשכול. אני מעלה להצבעה לאשר את טבלת החלוקה,    מר ניר ים:

 כמו שהוצעה על ידי הוועדה. מי בעד? ירים את היד.  

 

 אם יש יתרת תקציב, למה לא לשים אותה, נגיד, בעמותה...     מר אמיר פלג:

 

 אפילו ב...    גב' דנה אדמון: 

 

 אם זה לרווחת תושבי אשכול, למה להשאיר חמישים אלף בחוץ?     מר אמיר פלג:

 

 בעד, נמנעים? אין. אחד. מתנגדים? אין.  14תיכף נסביר את זה.    מר ניר ים:

 

 השיטה מעצבנת אותי.     גב' דנה אדמון: 

 

 2022מועצה הות תמיכ( לאשר את נגד 0נמנע,  1, בעד 14) ברוב קולות: הוחלט החלטה
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תראה, זה מה שהוועדה חשבה, לשים את זה בצד. בסך הכול אנחנו     מר ניר ים:

 נמצאים עכשיו ביוני, יכול להיות שדברים יצוצו, יכול להיות שיש איזשהו צורך באמת...

 

שזו     מר דני ברזילי:  חושב  אני  הזה.  הכסף  את  להוציא  אבל,  לכם,  ממליצים  אנחנו 

 אל תשאירו את זה לשנה הבאה.  רוח הדברים פה. 

 

 אוקיי, רוח הדברים תיכתב בפרוטוקול,     מר ניר ים:

 

 זה לא יישאר לשנה הבאה, זה יבלע בתקציב.     גב' דנה אדמון: 

 

 בדיוק, שלא יבלע בתקציב, תוציאו אותו.     מר דני ברזילי: 

 

יודע, אפשר לקבל החלטה, להעלות הצעה, לקבל ה   גב' דנה אדמון:  חלטה שאם  אתה 

 לא יצוצו דברים לאורך השנה, זה יתחלק באופן שווה, 

 

 או שיתווסף לשנה הבאה.     מר דני ברזילי: 

 

 לא יכול. באופן יחסי, זו הכוונה שלי, באופן יחסי על כל העמותות.    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו, לסיכום, לא ניקח את זה כהחלטה, אבל הסיכום הוא להוציא     מר ניר ים:

, וכמובן, כשנכין את הדבר הזה, זה כמובן יבוא לאישור המליאה, זה  2022הכסף הזה עוד בשנת  את  

 לא כסף שיצא על דעת אף אחד. 
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  2023אישור קריטריונים לתמיכות . 10

 

לנו,     מר ניר ים: כדאי  אם  לשמוע  כדי  לקריטריונים,  ברשותכם,  עוברים,  אנחנו 

 אנחנו רוצים... בבקשה, דיון פתוח.  עדיין, שיישארו בתוקף, או שיש משהו ש

 

נציגות     גב' דנה אדמון:  אין  הזאת,  הוועדה  של  החברים  מבחינת  הראשונה,  השאלה 

 ציבורית?

 

 כל שנה אנחנו שואלים את זה.     מר אמיר פלג:

 

 כן, וכל פעם אני לא מבינה איך זה...    גב' דנה אדמון: 

 

כי   מר ניר ים: אותי,  לא  שואלים,  שנה  הזה.  חלא    כל  הדבר  את  מה  פרתי  אבל 

 שאני יודע, זו ועדה שהיא... אבל אני לא, לא אומר את זה באחריות.  

 

 אם אפשר להציב משקיף, או חבר מליאה?      מר אמיר פלג:

 

 אנחנו תיכף נביא את הספר.    מר ניר ים:

 

 אני לא חבר, דרך אגב, והייתי כמשקיף שם.     מר דודי אלון:

 

 בואו תמשיכו את הדיון, אני אביא את הספר.     מר ניר ים:

 

 באמת?    מר דודי אלון:
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 כן, למה לא.    מר ניר ים:

 

קודם כל, אני רוצה להגיד כל הכבוד שזה הגיע בשלב הזה של השנה.    מר תמיר בוקובזה: 

 בדרך כלל זה מגיע לקראת סוף שנה, בספטמבר בשנה שעברה. האישור של... 

 

 ם בטאבלט את המדריך לנבחר, ואז ניר רוצה להביא את הספר. שי   מר דודי אלון:

 

הקריטריונים,    מר תמיר בוקובזה:  של  האישור  שעברה  שנה  בספטמבר  הגיע  זה 

, והשנה זה כבר מגיע 21ובאוקטובר או נובמבר, האישור של הטבלה שעכשיו אישרנו, וזה היה לשנת  

 .  22, במהלך 23, את הטבלה של 23במאי, זה אומר שנספיק לאשר את 

 

 זה בדיוק התיקון שנעשה עכשיו, כדי לשנה הבאה,     מר דודי אלון:

 

 אמרתי, אני רוצה לברך, כל הכבוד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 על מה דנים עכשיו?      דובר:

 

את     מר דודי אלון: להביא  הלך  ניר  בבקשה.  להוסיף?  משהו  למישהו  יש  דנים.  לא 

 בוועדת התמיכות.   המדריך לבוחר, כדי לראות מי

 

 דנים בקריטריונים, רוצים לשנות אותם. אני רואה שיש מה לדון.   מר אלי שמעיה: 

 

שרוצה    מר דודי אלון: מישהו  יש  הקריטריונים?  על  לדון  שרוצה  מישהו  יש  חבר'ה, 

 להעיר הערה, או להוסיף משהו בקריטריונים? חברים? 
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 אני רוצה רגע, דודי.     : דורון צמחמר 

 

 כן, בבקשה.    מר דודי אלון:

  

אני בעבר הייתי בסניף פעמונים באשכול, אני גם לא באופן ישיר, אבל     מר דורון צמח: 

הבקשות שלנו תמיד... היו מסומנות באשכול. בדרך כלל, זו הייתה הכשרת מלווים, פעמונים, לסניף 

י לפעמים יש לנו, אנחנו עבדנו  אשכול. כל המתנדבים בארגון פעמונים, אני לא אומר במאה אחוז, כ

 בתוך אשכול. 

מההתנדבות שלנו הייתה בתוך אשכול, ואני   90%מדי פעם יצא שהיינו באזורים אחרים, אבל בגדול,  

חושב שכן נכון יהיה לבקש ולהגיד, נכון שבאיזשהו אופן זה חוסך מהעמותה למעלה, כאילו, לתת את 

איזה תרומה אתם    –למוסדות הארציים, להגיד להם    ההכשרה הזאת, אבל אני חושב שכן יהיה נכון

  רוצים, ועבור מה באשכול. 

 

אני מקבל את מה שאתה אומר, ואגב, פעמונים היו שנה שעברה,    –א'     מר דודי אלון:

הבקשות,   את  שמגישים  נציגים  לאותם  שלנו,  ההנחיה  גם  וזו  שקלים,  אלפי  בכמה  עלה  אפילו  זה 

 שר ישיר, והם מקבלים תמיכה באשכול. לוודא באמת מול הארצי, שיש ק

 

 לפני שנה לפעמונים היה פחות, אם אני זוכר נכון.     מר דני ברזילי: 

 

 ₪ לדעתי.   3000-נכון, ב   מר דודי אלון:

 

 זה עלה, כן.    מר דני ברזילי: 

 

מתוך    מר תמיר בוקובזה:  אותו  יוציא  שהוא  הגוף  מול  הזה,  שהסכום  לקבוע  דרך  יש 
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 המועצה? 

 

אז אני לא יודע אם יש דרך, מה שנקרא, לקבוע מולם, אבל בדיוק מה     דני ברזילי:  מר

שכרגע דורון אמר, זה בעצם בסנכרון שהם מגישים תוכניות של המועצה דרך הגורם הארצי שלהם,  

 ובעצם ידוע שזה נתמך וחוזר חזרה. 

 

אחרת    מר תמיר בוקובזה:  זה  את  אומר  אם    –אני  צובע,  אתה  עכשיו  לוקח אם  אתה 

ופעמונים, הסניף המקורי    5000/8000עכשיו   ולא מעביר,  פעמונים, אבל משאיר אותם אצלך  ₪ של 

 ₪ לטובת... ומתוך התקציב הזה.   ₪2000, או  1000עכשיו אני צריך  –בעצם, פונה למועצה ואומר לה 

 

רשמנו    מר דני ברזילי:  שגם  לי  נדמה  שכן,  מה  אבל  אפשרי,  זה  אם  יודע  לא 

במועצה של אותו    טוקול, שבעצם אנחנו לפעילות במועצה של אותו גוף. התמיכה היא לפעילותבפרו

 גוף. זאת אומרת, התמיכה היא לפעילות של פעמונים ומועצה אזורית.  

 

לגוף    מר תמיר בוקובזה:  הולך  שהכסף  שאומרת,  שעלתה  הטענה  על  להתגבר  מציע  אני 

 הארצי, ואין דרך לוודא לאן הוא הולך.  

 

לו     ר דודי אלון:מ תעביר  איך  רשומה,  עמותה  לא  והוא  מקומי,  גורם  הוא  אם  אבל 

 כסף? אתה חייב להעביר את זה, 

 

הסניף    מר תמיר בוקובזה:  עכשיו  אם  אבל  הארצי,  הגוף  דרך  יעבור  שזה  בעיה  אין 

ורים  ₪ להביא לך את האיש  5000אני צריך עכשיו    –המקומי, מנהל סניף מקומי פונה למועצה ואומר  

 דרך הגוף הרשמי, אין בעיה. 

 

אומרים    מר עידו ליבנה:  אנחנו  אחת  שפעם  מסיבות  יהיה.  לא  שזה  אבקש    –אני 
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גם  שיש  מלגות,  יש  אם  לדעת  רוצים  במועצה,  פועלים  שאתם  לדעת  רוצים  במועצה,  תוציאו 

של  עמותות  יש  באלה.  וכיוצא  זה  על  לפצות  הבאה  שנה  השנה,  לא  ואם  מהמועצה,  א  סטודנטים 

יכולות לעשות את זה, כמו מסלן, בסדר? המוקד נמצא בבאר שבע, המתנדבות עובדות שם, ואני לא  

להם   זה   –אגיד  לרוב  טוב,  הכי  השירות  את  יקבלו  שהבנות  עדיף  בסוף  מאשכול,  מתנדבות  תיקחו 

 נשים, יקבלו את השירות הכי טוב, לא כל כך משנה מי המתנדבת, לצורך העניין.

זה על השולחן, יש גם סיכון מסוים שאם לא אנחנו, אז מישהו אחר בעתיד, גם אם  וגם, אני שם את  

זה בעוד עשר שנים, יתחיל להביא עמותות, להגיד להן מה לעשות עם כסף שנותנים להן, זה לא נכון.  

עמותות מתנדבות עושות את העבודה, אנחנו מוודאים שהתושבים מקבלים שירות, צריך, אני חושב,  

 זה בשלב הזה ברמה הזאת.  להשאיר את 

 

 אני לגמרי מסכימה.     גב' דנה אדמון: 

 

 הלאה.    מר דודי אלון:

 

קטעים     מר ניר ים: כאילו  קורא  אני  תמיכות.  ועדת  על  קטנה,  ועדה    –פאוזה 

ועדת חובה, בכל סוגי הרשויות המקומיות. מהות הוועדה, הוועדה ממליצה בפני מועצת  מקצועית, 

תמ בקשת  על  למטרות הרשות  ואינם  רשותיים,  או  ממלכתיים,  שאינם  שונים,  בגופים  כספית  יכה 

 רווח, לטובת הציבור.  

אין זו ועדה סטטוטורית, אך בלא המלצתה, ידרשו ... לתמוך בתמיכה ישירה ובתמיכה עקיפה, בכל  

ת  מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשו  –גוף שהוא. ... הרכב הוועדה  

המקומית, גזבר הרשות או נציגו, היועץ המשפטי לרשות, או נציגו. מנכ"ל הרשות יקבע את זהותו של  

 יו"ר הוועדה.  

 

 שלושה חברים?     גב' דנה אדמון: 
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 שלושה.    מר ניר ים:

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

 תודה רבה. כנגד מה מעבירים את הכסף לעמותות? פעילות?   גב' דנה אדמון: 

 

 פשוט תמיכה, אין חשבון.    עידו ליבנה: מר 

 

 מקבלים צ'ק?    גב' דנה אדמון: 

 

 הם נתנו את כל המסמכים שם.   גב' יפה בוקובזה: 

 

לא, לא כנגד מה חשבונית. אנחנו לא דורשים לראות דו"ח פעילות, או     גב' דנה אדמון: 

 משהו כזה. 

 

 לא לא.   מר עידו ליבנה: 

 

 בירים כסף.  אנחנו מע   גב' דנה אדמון: 

 

 זו לא תמיכה ממשלתית.    מר עידו ליבנה: 

 

וכל    מר דודי אלון: ספרים  ניהול  שהיא  שלה,  הניירת  את  מביא  שהעמותה  ברגע 

 הדברים הרלוונטיים, אפשר... 

 

החלטנו לשנות משהו בקריטריונים? זאת אומרת, יש המלצה לשנות     מר ניר ים:
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מ קריטריונים?  אותם  שנשארים  או  לשנת  משהו?  הקריטריונים  את  לאשר  בעד  בבקשה 2023י   ?

 בעד, נמנעים? אין לנו. מתנגדים? רק רוויטל. טוב, תודה.   14להרים את היד. 

 

 2023קריטריונים לתמיכות הבעד( לאשר את  14: הוחלט פה אחד )החלטה

 

אוקיי. יש עוד הרבה דברים. בריכת צוחר אנחנו לא דנים, הספיק לנו     מר ניר ים:

 וא, באמת תקראו את הדף שצורף לחומרים.  לקר

 

 מליאה הבאה נהיה יותר חומרים ונביא את הנתונים כמו שצריך.    מר דודי אלון:

 

 אז בואו נרשום את זה למליאה הבאה.   מר ניר ים:

 

 הסכם שימוש איחוד הצלה )מתחם הבשור( . 12

 

הדפסנו את זה שמונה הסכם שימוש איחוד והצלה, עוד אין לנו? לא...     מר ניר ים:

 פעמים ממליאה למליאה.  

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 הרעיון.    מר ניר ים:

 

 ו...  בואו נאשר את זה עקרונית.   מר דודי אלון:

 

 ככה, תסביר, נשמע את זה מסודר, ונחליט.   מדובר   מר ניר ים:
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הבשור   מר דודי אלון: במתחם  במקלט  היום  נמצאים  הצלה  איחוד  יש  בסדר.  שם   ,

 להם כיתת לימוד שהם עושים את ההכשרות,  

 

 למה דילגנו על...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כי אין לנו את הנתונים, ויהיה לנו את זה רק במליאה הבאה.    מר דודי אלון:

 

כי לא הקשבת, ורק עכשיו הוצאת את האף מהאייפד, אז עכשיו את     גב' דנה אדמון: 

 תנו אחורה... שואלת, את מחזירה או

 

היום נגמר ההסכם של המפעיל הקודם, יכנס הבודק בימים הקרובים,     מר דודי אלון:

  ייתן לנו דו"ח מסודר, ונהיה יותר חכמים לבוא לפה.  

 

 יש לנו עוד יום.    מר עידו ליבנה: 

 

ב   מר דודי אלון: צודק,  שאמרתי  31  -נכון,  כמו  הצלה,  איחוד  היום   –.  נמצאים  הם 

במתחם הבשור, אחד החדרים במקלט הוא כיתת לימוד, ששם עושים את הקורסים, רענונים במקלט  

 והכשרות, וחדר אחד זה ציוד וכדומה. 

זה פחות היום נוח לכולם, כי בעצם לאט לאט יש פעילות במתחם גילדה, היה שם מועדון נוער, רוצים  

בכולו בו,  להשתמש  אפשר  שיהיה  ביטחון,  לצרכי  ריק  יהיה  חירום, שהמקלט  ובעיתות  לאירועים   ,

כמובן. וגם נכון שיהיה לנו חלון ואוויר, בזמן שעושים הכשרות. אנחנו מעוניינים לתת להם את אחת  

ששם   המתנדב,  בבית  שלהם  הלימוד  כיתת  להיות  שהפכו  כלום,  היום  בהם  שיש  הריקות,  הכיתות 

 דברים,  יוכלו לשבת, להתכנס ללמוד. יכול להיות שאפילו הם יעשו עוד כמה 
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 יספרו את התרומות,     מר ניר ים:

 

יספרו את התרומות, אולי יביאו איזה אמבולנס קטן שיהיה שם בצד     מר דודי אלון:

לפעמים, אז זה גם נכון לתת להם את הכבוד הראוי על העבודה הטובה שהם עושים, ומבקשים את 

סודר כמובן, בהסכם שכירות,  אישור המליאה, לאשר להם את השימוש במבנה הזה. נעשה את זה מ

 בהתאם לנוהל.  

 

בעד, נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין,    16אוקיי? מי בעד? יש שאלות?     מר ניר ים:

 תודה.

 

 הסכם שימוש איחוד הצלה )מתחם הבשור(בעד( לאשר את  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 השלמה לוועדות המועצה. 13

 

 

 . 31ד השלמת ועדות, עמו   מר דודי אלון:

 

 ,  31השלמת ועדות בעמוד    מר ניר ים:

 

 יש לי, אני רוצה...      מר אמיר פלג:

 

 בבקשה, אמיר.     מר דודי אלון:

 

 רגע, אולי שיציגו קודם את הנושא.    גב' דנה אדמון: 
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 לא, אין בעיה, תציגו. אני פשוט רוצה להעלות נושא בדיון.     מר אמיר פלג:

 

 יד, אז בבקשה.  הרמת    מר דודי אלון:

 

 , על זה אתה רוצה לדבר, אמיר?  31עמוד    מר ניר ים:

 

 כן, אלא אם כן אתם רוצים לפתוח...     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, אין מה, כולם קראו, כולם מכירים.     מר ניר ים:

 

חברים, אני    6,7,8ועדת מכרזים, יש אני חושב כבר    –שני דברים. א'      מר אמיר פלג:

 ין למה צריך עוד חבר, או חברה.  לא מב

 

 כי לא מגיעים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

יותר      מר אמיר פלג: לפני  דודי,  הוועדה  ליו"ר  פניתי  אני  להגיד,  רוצה  אני  בזה  אז 

משנה, ועוד לפני זה, לפני דודי, ואמרתי שזו ועדה שמורכבת אך ורק מחברי מליאה. וחברי המליאה,  

 זה אין לנו ברירה,    מה לעשות, רובנו עובדים,

 

 לא במועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, אבל אני עובד.      מר אמיר פלג:

 

 במועצה עובדים, ללא תמורה.    מר דודי אלון:
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 בדיוק.     מר אמיר פלג:

 

 חוץ מהעבודה הזאת, יש את העבודה כאילו...    מר תמיר בוקובזה: 

 

הוועד    מר אמיר פלג: מיו"ר  ביקשתי  ערים ולכן  מול  בדיקה,  עשיתי  אגב  שכמו,  ה, 

ועדת מכרזים   וראיתי ששם אחרי  אחרות, מול מועצות אחרות, אני לא מביא דברים סתם, בדקתי 

 ואילך, כי מבינים שאנשים עובדים. 17:00/18:00מתכנסת בערב. 

עוד   גם החלטה של ועדת מכרזים על זה, אבל היא דופדפה. אז במקום להוסיף  העכשיו פה, אגב היית

פה   עוד מעט תשימו  ביום חמישי    30חבר,  רגע,  כי בטח תדוגו שלושה שלא עסוקים באותו  חברים, 

 בשתים עשרה בצהריים, או בשתיים. 

 

 שתיים.    מר דודי אלון:

 

בשעה      מר אמיר פלג: מתכנסת  המכרזים  שוועדת  החלטה  נעביר  בערב,   18:00בואו 

אני בטוח שתמיר, ואני, ונעמי וסילביה, כולם רוצים להגיע כמו ברשויות אחרות. ואז נגיע אליה, כי  

 אליה, לא  סתם נבחרנו אליה. 

 

 אני מגיעה.   גב' סילביה גרין: 

 

את     מר אמיר פלג: להגדיל  צריך  אתה  חברים,  מוסיף  אתה  אם  אגב,  זהו.  ואחרים. 

 א כל כך מבין את ה...  הקוורום, אז בעצם אתה צריך עכשיו כבר איזה חמישה חבר'ה שיגיעו, אז אני ל

 

נוחות     מר ניר ים: מטעמי  באמת,  נעשה,  זה  להגדיל.  צריך  לא  הקוורום  את  לא, 

 שהיום זה יכול, מחר ההוא לא יכול. 
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 אבל לא יכולים מהסיבה שאמרתי כרגע.      מר אמיר פלג:

 

 הקוורום הוא יחסי.     גב' דנה אדמון: 

 

  תנאי פרמננטי,אתה מדבר על    מר ניר ים:

 

 הקוורום גדל בהתאם למספר החברים.     מר אמיר פלג:

 

 אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני...    –לדעתי, רגע. לדעתי, א'    מר דודי אלון:

 

גר     מר אמיר פלג: והוא  עסוק  שהוא  ואמרו  חיימסון,  על  דיברו  דבר,  עוד  אגיד  אני 

 , אז גם את זה פתרנו. רחוק וזה בסדר, אבל מאז הוא עולה בזום כבר מלא פגישות

 

חמישי,    מר דודי אלון: שימי  הזה  הרציונאל  שבאמת,  להיות  שיכול  אומר,  אני  לכן 

עורך הדין נמצא במועצה, וזה מה שנקרא איזשהו הרגל שהיה פה קבוע, ובאמת ככל שעם הקורונה  

שנעשה להיות  יכול  מרחוק,  המשפטי  הייעוץ  את  לקבל  באמת  אולי  שאפשר  וראינו  זה    וכאלה,  על 

לפני, אפילו מליאה כדי לחבר את זה מבחינת   וחצי  יודע, שעה או שעה  איזושהי חשיבה, אפילו לא 

 לוחות זמנים,

 

 כמה ישיבות ועדת מכרזים יש?   מר איתן אהרון: 

 

 יש כמעט כל שבועיים.     מר דודי אלון:

 

יכ  מר איתן אהרון:  יועץ משפטי, אחד העובדים שלו במשרד,  ול להגיע פעם בשבועיים 
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 בשש בערב. 

 

השבט     גב' דנה אדמון:  זקני  יעידו  טובות,  שנים  כמה  לפני  עד  סוד,  לכם  אגלה  אני 

 שכבר פרשו רובם, המליאות היו גם בשעות עבודה. ושוד ושבר, חברי המליאה ביקשו, 

 

 והחוק קובע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לפחות עשור.  נכון, העבירו אותן.   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן, לוקח את זה ברצינות עוד פעם, נעשה על זה עוד פעם חשיבה.     דודי אלון: מר

 

 ... עובדים פה עם אנשים עובדים.    גב' דנה אדמון: 

 

 מקבלים את ההערה,     מר דודי אלון:

 

הקודמת     מר אמיר פלג: במליאה  ונאמר  דיברתי,  כבר  אם  להמשיך,  רוצה  ואני 

חר חבר או חברת מליאה, וזה לא יוגדר מגדרית ויפלה את הגברים, או  במפורש שלחברה הכלכלית יב

 ת מליאה.  -יפלה את הנשים, ולכן אני מבקש לתקן, ולכתוב כמו באחרים, עם המקף הזה, אחרי החבר

 

 מצטרפת לבקשה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 צודק. לא מכוון, אוקיי?     מר ניר ים:

 

 וסיף סלש לפרוטוקול. חבר'ה, נא לה   מר דודי אלון:
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 לוכסן ימני אבל, לא שמאלי.    גב' דנה אדמון: 

 

 טוב. מעבר לזה, חברים, הערות?    מר ניר ים:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 אין צורך להחליף את זמירה בדוד, כי הם לא חברים בוועדת חינוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 ועדת חינוך כמשקיפים, זאת החלטת המליאה. הם חברים בו   מר ניר ים:

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 נו מה לעשות.    מר ניר ים:

 

 אנחנו נגיע ב...     גב' דנה אדמון: 

 

 הם נבחרו על ידי המליאה,    מר ניר ים:

 

 יש לך טעות, ניר.     גב' דנה אדמון: 
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עדיין     מר ניר ים: הם  משקיפים,  לדרג  ירדו  הם  בוועדה,  שינויים  היו  כך  אחר 

 חברים בוועדה, כמשקיפים. זו ההגדרה הסטטוטורית שלהם. 

 

 זו לא ההגדרה הסטטוטורית.    גב' דנה אדמון: 

 

 יוזמנו/לא יוזמנו, יבואו/לא יבואו...    מר ניר ים:

 

זו לא ועדה סטטוטורית,  זו לא יכולה להיות הגדרה סטטוטורי   גב' דנה אדמון:  ת, כי 

יהיו   שהם  רוצים  אנחנו  האם  על  דיון  לנהל  רוצים  אתם  אם  בעיה,  שום  לי  אין  נכון.  לא  זה  ולכן 

משקיפים בוועדה או לא, בבקשה. במליאה הבאה אנחנו נביא את סיכום החצי שנתי שלנו, של ועדת  

אבל הם לא חברים בוועדה, והם    החינוך, אנחנו גם את ההרכב, את הכול, אנחנו נעדכן את המליאה.

 לא בעלי תפקידים בוועדה, ולכן אין צורך. אם אתה רוצה לעשות את ההחלפה הזאת לשם שמיים... 

 

 אבל אנחנו בחרנו את הוועדה.    מר יובל בר:

 

 לא, מאז שינינו את ההרכב.     מר אמיר פלג:

 

 גם השינוי...    מר יובל בר:

 

בחרנו,     מר ניר ים: כך אנחנו  אחר  הוועדה,  את  בחרנו  אנחנו  זה.  את  מכיר  אני 

אנחנו שינינו וגם בהחלטת מליאה, ואנחנו הורדנו אותם לדרגת משקיפים, כדי לאפשר רוב של חברי  

 מליאה בתוך הוועדה. זה הסטאטוס. ככה לדעתי נכון שזה יישאר,  

 

 בפועל הם לא משקיפים.     גב' דנה אדמון: 
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מ   מר ניר ים: לא  ממש  רשום  זה  אם  חינוך,  ועדת  מבחינת  רשום  אם  שנה, 

כמשתתף זמירה, או רשום דוד, לא אני אחראי להזמין אותם, או להתייחס להגעה שלהם, ולכן אני  

חושב שזה ממש משני, ולא כל כך רלוונטי להתנהלות העניינית של ועדת חינוך, ולכן הייתי פשוט עוזב  

 הות, במה שאת אומרת.  את זה, משאיר את זה ככה. כי אין לזה שום מ

 

לא    גב' דנה אדמון:  אני  אבל  לזה,  תסכים  אם  יודעת  לא  אני  אז  מהות,  לזה  אין  אם 

 אבזבז את הזמן.  

 

 חסרה לי פה ועדת הנהלה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא. לא חסרה, כי ידידיה מבחינתנו, עדיין לא פרש מהמליאה.    מר ניר ים:

 

 מכתב.   אבל הוא שלח  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא לא יכול.    גב' סילביה גרין: 

 

וגם    מר ניר ים: בבירור,  כרגע  הזה  הנושא  כל  אומר,  אני  לכן  למי,  יודע  לא  אני 

אליהו אוזן, שאני עוד לא סופר אותו, זה עוד לא סגור. זה יהיה סגור... מה כל אחד  התנצלתי בפני  

 אומר, אני... 

 

 ידיה שלח מכתב שהוא נבחר לוועד מקומי. לא, עזוב אומר, יד  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא יודע, לכן אני אומר, כיוון ש...    מר ניר ים:
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 אבל הוא שלח מכתב.    גב' סילביה גרין: 

 

 הוא נבחר לוועד מקומי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא יודע, לכן אני אומר,     מר ניר ים:

 

 מה זה לא יודע?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא יודע, ולכן,     מר ניר ים:

 

 המועצה יודעת.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא יודע.    מר ניר ים:

 

 אני יצאתי בחמש.     מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא יודע. אגב, גם לא קיבלתי את ההודעה הזאת.    מר ניר ים:

 

 אדוני המנכ"ל, זה לא הגיוני שנציג המועצה אומר שלא יודע, כשנבחר   גב' דנה אדמון: 

 נציג לוועד מקומי. שני הכובעים הם תחת חסותכם.  

 

 לכן אני אומר, אני צריך,     מר ניר ים:

 

 הוא נבחר ליושב ראש הוועד המקומי,    מר דודי אלון:
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 זה לא משנה, יש זהות וועדים.    גב' דנה אדמון: 

 

 יכול להיות שהוא בזהות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא בזהות.    גב' דנה אדמון: 

 

חברי    מר ניר ים: שמות  רשימת  את  עכשיו  לקבל  זה  הזה,  במקרה  שלי,  תפקידי 

 הוועד, הוועד החקלאי, הוועד הקהילתי, הוועד המקומי, 

 

 אני מבקש שהדו"ח על הוועדות יועבר בפעם הבאה.      מר אמיר פלג:

 

הם עוד שני  אין בעיה, נציג אותו בשבוע הבא. אבל כן, ניר, שנייה רגע,     מר דודי אלון:

 בורחים פה החבר'ה, בואו לפחות גם, 

 

 אתה לא יכול, אין לך קוורום.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 שנייה,    מר דודי אלון:

 

אני   גב' דנה אדמון:  רציני,  לא  אני    זה  אבל  אתכם,  מכבדת  לא  שאני  מצטערת 

 ני לא מוכנה לזה. מתקפלת, כי אין פה קוורום, ועם כל הכבוד, א

 

 אני רק רוצה,     מר דודי אלון:

 



 רית אשכול אזומועצה 
 30.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 122 
 

 דנה!    מר ניר ים:

 

 תני לו לסיים לדבר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ירוק    מר דודי אלון: אור  תנו  אומר  רק  הוועדות,  נושא  כל  את  בצד  שנייה  שם  אני 

 לקולות קוראים החוצה, לסיפור של אמא של...  

 

 תם.  זה אני לא שואל או   מר ניר ים:

 

 זה הכול.    מר דודי אלון:

 

 זה לא להצבעה, רק לידיעה ולהערות ולתגובות.     מר ניר ים:

 

 מעולה. תודה רבה.     מר דודי אלון:

 

 תודה לכם. לא שברנו את השיא, קחו את זה בחשבון.    מר ניר ים:

 

 אבל עדיין אנחנו במגמת שיפור.    מר דודי אלון:

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 מנכ"ל המועצה 
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