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דבר ראשון אני רוצה להשתתף בצערה של מירב, מנהלת    מר גדי ירקוני: 

מפה אני רוצה למסור לה את  הייתה ההלוויה, וגםן. אמא שלה נפטרה ביום שישי, היום החוס

לתת לה חוסן, לפעמים תנחומינו, למנהלת החוסן. היא עושה את זה הרבה, אנחנו צריכים עכשיו 

 מתחלפות היוצרות.

את זה איך  , כל אחד יראה379מעלות, או  180דבר שני, אני רוצה להגיד פה, לתת מידע אחר לגמרי, 

בר איתו לפעמים בבית, אני מדל מאיר, בינתיים. אני ביקרתי אותו שהוא רוצה. את ההחלמה ש

וצה לאחל לו, גם מפה המשך החלמה מהירה בטלפון ואני שומע בן אדם חזק, בן אדם מבריא. אני ר

 ושנראה אותו בקרוב פה יושב, לידי וחוזר לפעילות. זה הדברים האלה. 

 

 המועצה עת ראשהוד – מידע. 1

 

לתת דיווח על שני דברים, ואחרי זה אני אתן הודעה י רוצה נא   מר גדי ירקוני:

י חושב שחשוב מאוד, שחברי המליאה, מי ונחליט. יש לנו היום סדר יום מאוד מאוד צפוף. כיוון שאנ

חינו שרוצה, אבל לדבר גם ביישובים, שמחר יש כנס פה בנושא בתי הספר, כנס מאוד משמעותי. ד

, אבל הכנס הזה, הוא בעצם שבועיים, ככה אנחנו חיים באזורינו אותו בגלל ההסלמה שהייתה לפני

מנהלות בתי הספר, את הדברים שהולכים גם הם, גם משה, גם אבי, גם כנס שגם מראה, יסבירו שם 

 להיות בפתיחת בתי הספר, איזה דברים אנחנו הולכים לעשות, את חלוקת אולי מה שנעשה, את

את זה, את הסעיף נה את חלוקת בתי הספר, אנחנו נעשה הדבר האחרון, אנחנו נראה פעם ראשו

חנו חושבים שעשינו את זה הכי אחרון. אנחנו בטוחים שזה, אפילו שאם עשינו את זה, אנ –האחרון 

טוב, בטוח יהיו פה, לכל אחד מאיתנו מה להגיד ומה לחשוב על זה, אז בגלל זה זה יהיה הסעיף 

 חרון.הא

כאן, אנחנו גם צופים להרבה אנשים, הולכים הזה הוא אירוע שאבל אני חושב שבאמת, האירוע 

ברים פה מהמליאה. אני רוצה להגיד לעשות את זה באולם של המועצה, ואני מקווה שיבואו הרבה ח

עוד משהו על נושא בתי הספר, בכלל על הקמפוס הזה. הקמפוס הזה נבנה, בינתיים, בקצבים 

ני, אבל יינתן להם בזמן. החינוך בזמן. תמיד אנחנו רוצים לפ חנו, לשביעות רצוננו. יינתן לצוותישאנ

 . ייה, ואני מקווה שככה נמשיךאין לנו בינתיים פיגור בבנ
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זה הכול בינתיים, אנחנו לא רואים חריגה. אמנם עברנו כבר יותר אני יכול להגיד גם, בינתיים, 

רואים חריגה, ואפשר להגיד  ט אולי שבעים אחוז מהבנייה, עוד לאמחמישים, חמישים אחוז, כמע

גיד חשוב להמקווה, עם תוספת מאוד מאוד קטנה. זה בינתיים המעקב, הולכים לסגור, אני שאנחנו 

כמו שאתם זוכרים, כל הפרויקט הזה, ₪, פה, מפני שזה באמת, עשרות מיליונים, מעל מאה מיליון 

 ינוהל כמו שצריך. זה בנושאים האלה.ואנחנו צריכים לראות שהוא 

אני רוצה לתת הודעה שלי ואחרי זה להתחיל. אני ומורדי הגענו להסכמות בינינו, שמורדי מסיים את 

יולי. ביוני הוא יעשה חפיפה. אני ומורדי עבדנו הרבה זמן ביחד, אבל הרגשנו תפקידו במהלך חודש 

נו. אני לא שינוי נעשה ברוח טובה ובהסכמה ביניש... אני הרגשתי שאנחנו צריכים לעשות שינוי. ה

שהמינוי הבא כבר שתנה ואיך זה הכול, אבל אני רוצה שפה במליאה תדעו, צריך פה להגיד איך זה י

 כיר, אלא יהיה מנכ"ל, מינוי אישי של ראש המועצה.לא יהיה מז

ל, מי צריך להיות בישיבה הבאה אני אביא, עוד אין, מפני שהוא צריך לעבור גם ועדה מיוחדת ש

עורך דין ועוד שני נציגים מהמועצה, על מנת שהוא יעבור את הוועדה  ד הפנים,נציג משר בוועדה?

 הזאת, ואז נוכל להציג אותו פה. 

 

 זאת הייתה תוכנית שלך לפני הבחירות?    זל ערוסי:גב' מ

 

 עה. מי ששאל אותי לפני הבחירות, ידע... זו לא הייתה הפת   מר גדי ירקוני:

 

 זאת כן הייתה הפתעה. שלחלק מאיתנו אני חושבת    גב' מזל ערוסי:

 

 לחלק גדול.   מר חנניה אווקרט:

 

בל ידעו שאני הולך לעשות את זה, וגם לחלק זו הפתעה ולחלק לא, א   מר גדי ירקוני:

  אחרי הבחירות. 

 

 כשהיית ביישובים לא דיברת על זה.   מר חנניה אווקרט:
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 איפה ששאלו אותי, דיברתי.    ני:מר גדי ירקו

 

 על מה ישאלו, אם לא יודעים?    גב' נעמי סלע:

 

ני הבחירות. גם אבל אני חושב שלא כל דבר גם הייתי צריך להגיד לפ   מר גדי ירקוני:

אנחנו רואים עכשיו שלא אומרים הכול לפני בחירות, מותר לי גם לעשות מהלכים אחרי בחירות, וזה 

 הולך לעשות. אני צריך,  המהלכים שאני

 

 יש שם מסומן?     הרון:מר אלי א

 

עדיין לא מסומן. כמו שאמרתי, עד שהוא לא עובר את הוועדה שהוא    מר גדי ירקוני:

נדרטים המחייבים, אין שם. ברור שלי יש מועמד כזה או אחר שאני חוב כבר, אני לא הולך עומד בסט

לפני כמה חודשים, נן את המהלך הזה, המהלך הזה תוכנן לעשות לי הפתעות, היות ברגע שאני מתכ

 ה אנחנו נציף אותו פה. זה בעצם, בהודעה שלי, ואנחנו סגרנו שככ

 

  סליחה רגע,   מר אלי שמעיה:

 

 כן?    ר גדי ירקוני:מ

 

מבחינת שמות, אני רוצה להבין דבר אחד, אנחנו במליאה פה, אני   מר אלי שמעיה:

ת מאנשים שבכלל, שואלים אותי, שיש אני במליאה, חד וחלק. אני צריך לדעבמליאה, אני מתבייש ש

למה  טרים אותו? אני לא מבין, אנחנו מה? אנחנו גלמים? מה, מה הסיפור?בכלל משהו? שמפ

יש טענות לראש המועצה, יש בעיות, אין שום סיבה, אף אחד לא זה קודם? מהמליאה לא יודעת 

כים לדעת מהבחוץ מה שהולך ... אבל ליידע אותנו, אנחנו לא צרימחזיק בקרנות המזבח להגיד שפה

אני ני צריך לקבל מזה? נכון שמפטרים את הזה? נכון מפטרים אותו? מה שהולך במועצה. אבמליאה, 
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לא יודע, ואני אומר אה, כן, מה, מו, מי, כאילו אני עושה הצגה שאני יודע, לא יודע. ופה, אני מאמין 

 י המליאה לא ידעו, זה לא טוב. ששמונים אחוז מחבר

 

 אני מקווה שלא ידעו. אני אגיד לך,    די ירקוני:ג מר

 

תבחר... ם בעיה, זו סמכותך, אתה ראש המועצה, כל הכבוד, אין שו  מר אלי שמעיה:

 תמכנו ועשינו והכול. אבל צריך להביא לעם, אנחנו, אנחנו נציגי העם. המליאה. 

 

אם אתה שואל אותי,  , הנושא הזה יצא החוצה.ב, אני אומרלצערי הר   מר גדי ירקוני:

תי מצפה שכולם ידעו אותו רק היום. בגלל שאני, לפחות, עד היום, שמרתי עליו בשתיקה כמה היי

אני מתכוון לעשות שינויים, לא  –לתי. שאלו אותי מקודם אם ידעו לפני הבחירות, אמרתי כן שיכו

עניינים לפני הבחירות, ד לזה.  מי שהיה צריך להיות בסוד האמרתי איזה, מפני שזה לא היה מכוב

 זה.ידע את 

 

 אבל אמרת שהיו אנשים ששאלו אותך וענית להם.    גב' נעמי סלע:

 

נכון, לא שיקרתי, לא שיקרתי. לא שיקרתי בגלל שאני טוען לא    מר גדי ירקוני:

  לשקר. אבל מי שלא שאל אותי, העדפתי לא להיכנס לסוגיה הזאת.

 

 אתה אוכל לארוחת בוקר? ך? לשאול אותך מה על מה לשאול אות  מר אלי שמעיה:

 

 אבל זה לא לדיון, חבר'ה, זה לא לדיון.    מר גדי ירקוני:

 

 מה זה לא לדיון?   ה:מר אלי שמעי

 

 זה לא לדיון.    מר גדי ירקוני:
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 אז אנחנו גם מורידים,   מר אלי שמעיה:

 

 תשמע,    מר גדי ירקוני:

 

מה? בשביל מה אנחנו הרים יד כמו טמבל? לחתום על תב"ר, ל  מר אלי שמעיה:

 קיימים? 

 

זה לציבור בחוץ, תקשיב, היום זו ההודעה הראשונה שאני מודיע את    מר גדי ירקוני:

 אפילו למנהלים. 

 

 אבל הציבור כבר יודע מלפני חצי שנה.   מר אלי שמעיה:

 

  דע. להיפך, להיפך,על מה שהציבור יואני לא אחראי    מר גדי ירקוני:

 

 מי שאל אותו? מי ידע?    גב' נעמי סלע:

 

  אולי החברים שלו שאלו אותו, לא יודע. לא יודע מי שאל.  מר אלי שמעיה:

 

אני אומר לך, אני, כל הקמפיין שלי אמרתי שאני לא אשקר.    מר גדי ירקוני:

ת זה. אני יה צריך לדעת ידע איט את זה. מי שהניסיתי לא להבל –במקומות ששאלו אותי, אמרתי 

נשים הקרובים אליי, כל מערכת הבחירות, ידעו. וגם ביררתי, לפני זה, וגם עכשיו, מפני חושב שהא

מקפיד על סמכותה של המליאה, מהי הסמכות שלי בנושא הזה ומהי הסמכות של שאני מאוד 

ת ת לעשות את זה, בגלל זה אני עושה אהמליאה. במקרה הזה, הסמכות שלי נותנת לי את האפשרו

 הסכמות, וכמה שיותר בזה שבאמת אני לא אפגע באף אחד.זה כמה שיותר מכובד, כמה שיותר ב

 פוגע. כמה שפחות אפגע, ברור שזה 
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אף אחד לא אומר שאין לך סמכות, ושזו לא סמכות שלך. אבל נראה   מר אלי שמעיה:

 ולך לקרות. לי ליידע אותנו, חבר'ה, רשימה, מה ה

 

 ידע היום. אני חושב, עוד פעם, זה הזמן הראשון. אני מיאז    מר גדי ירקוני:

 

  יש מכרז לתפקיד הזה?   גב' מזל ערוסי:

 

לא, אין מכרז. זה מינוי שלי שעובר ועדה, עורך הדין, תעזור לי שאני    מר גדי ירקוני:

זה רד הפנים, אחרי זה אני פה מביא את לא טועה. שעובר ועדה שלנו, ועדה שיש שם גם נציג ממש

 למליאה. 

 

 מה התפקיד שלנו? להצביע.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא צריך לאשר.    מר גדי ירקוני:

 

שור מליאה, זה חוזר לעניין של הסמכות שלך, והזכות שלנו ולא אי   גב' מזל ערוסי:

 לאשר. וזה אותו דבר, אתה מביא את זה עכשיו. 

 

 ת זה לידיעה. לא, עכשיו לא, עכשיו אני מביא א   מר גדי ירקוני:

 

 כי אתה זעקת עלינו, אתה יודע על מה אני מדברת, גדי.    גב' מזל ערוסי:

 

 י יודע, בטח שאנ   מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

2 
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 לא, זה היה בחדר אחר, אני לא רוצה,    מר גדי ירקוני:

 

 ר. אחר בחדר אח בסדר, חדר   גב' מזל ערוסי:

 

 אני, לפי מה שאני יודע, עוד פעם,    מר גדי ירקוני:

 

לא שמעתי את התשובה על סמכות המליאה, תפקיד המליאה  בדבר    גב' דנה אדמון:

 זה. ה

 

צריך לבדוק את זה עד הסוף, אבל לפי מה שאני יודע, הסמכות היא    מר גדי ירקוני:

כים את אישור רי שהוא עבר את הוועדה. אבל אם צרישל ראש המועצה לארגן את המינוי, אח

 ר המליאה. היום אנחנו לא מביאים שם. וא, השם והכול, יבוא הנה לאישוהמליאה, כמובן שזה יב

 

 וזכותה של המליאה גם להצביע נגד.    רוסי:גב' מזל ע

 

 אם המליאה צריכה לאשר, זו זכותה גם לא להצביע בעד.    מר גדי ירקוני:

 

 ס. אוקיי. ואז אתה לא תכע   וסי:זל ערגב' מ

 

 יכול להיות שאני אכעס, זכותי לכעוס.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, אני אומרת את זה על סמך זה,    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, אני מבקש ששיחות פרטיות לא יצאו פה.    מר גדי ירקוני:
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 ה. אבל בסדר, אוקיי. לא, זה לא היה פרטי, זה היה בהנהל   גב' מזל ערוסי:

 

 לה לא צריכים הכול להוציא הנה. ההנהמ   מר גדי ירקוני:

 

  אוקיי.   גב' מזל ערוסי:

 

 ... נהיה חברים, יש לנו יום ארוך, בואו  גב' כבי שקולניק:

 

 זה יותר חשוב מההצבעה של התב"רים.     דובר:

 

כשיו. חברים, אני הכול יותר חשוב מהכל, אבל זה לא יעשה הבדל ע  גב' כבי שקולניק:

 מציעה שנתקדם. 

 

 יש לי שאלה.    גב' נעמי סלע:

 

 בנושא הזה?    מר גדי ירקוני:

 

נה מהותית, מה ההבדל בין כן, בנושא הזה. לא פרסונאלי, מבחי   גב' נעמי סלע:

 מזכיר לבין מנכ"ל? מהן הסמכויות? מהם, מה הכול? יש איזשהו הבדל? 

 

מכויות שלו. זה אנחנו גם נביא את הס שר את המנכ"ל,בישיבה שנא   מר גדי ירקוני:

, יחד עם המנהלים של המועצה בונים אותן, שאני לא אבנה אותן לבד, יחד עם יועץ ארגוני. עכשיו

חודש, אנחנו מתכוונים להביא את זה הנה, שגם אתם תדעו מה הם התפקידים שלו כשעוד 

 והאחריויות שלו. 

 

 י בתפקידים? ידים? יש איזשהו שונההבדל בין התפקלא, אבל מה    גב' נעמי סלע:
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 יציגו את זה בעוד חודש.   גב' כבי שקולניק:

 

עכשיו להיכנס. זו רק הודעה  יציגו את זה בעוד חודש, אני לא רוצה   מר גדי ירקוני:

 עכשיו. 

 

אנחנו רוצים לתת תשובה מסודרת, אני יכולה... לא רוצים להגיד   גב' כבי שקולניק:

 וף. בשל

 

  בת בזה?איך את מעור   מר אלי אהרון:

 

 אני לא מעורבת.   גב' כבי שקולניק:

 

 מה את עונה בשמו?    מר אלי אהרון:

 

 מה קרה?    מר גדי ירקוני:

 

 אני לא עונה בשמו, אני רוצה לשמור על סדר היום של המליאה.   ב' כבי שקולניק:ג

 

  זה בכלל? זה בסמכותך? לא הבנתי, מה את מדברת על   מר אלי אהרון:

 

 אני רוצה לשמור על סדר היום של המליאה.   קולניק:גב' כבי ש

 

ות, מצפים אנשים, חברי מליאה, שואלים את ראש המועצה שאל   מר אלי אהרון:

 שיהיו פה תשובות. 
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 אלי, מה קרה לך, אלי?    מר גדי ירקוני:

 

 י, לא ידעתי, כמוכם. אני לא מעורבת בכלום, תאמין ל  גב' כבי שקולניק:

 

 אולי את החלפת את מורדי.    ני:מר גדי ירקו

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק:

 

יום, דו"ח הביקורת, נכון? אנחנו טוב, בואו נעבור לסדר היום. סדר ה   מר גדי ירקוני:

 עושים שינוי בסדר היום. בשמת, בואי שבי לידינו. 

 

 ם איתי. ונה אמרת שמתחיליגדי, במליאה האחר  :אדוארד קוברסקימר 

 

 יהיה, יהיה, לא הולכים הביתה בלי שמדברים על זה.   ירקוני:מר גדי 

 

 מה, עוד פעם?   :אדוארד קוברסקימר 

 

 לא הולכים הביתה בלי שמדברים על זה.    מר גדי ירקוני:

 

 עוד שעתיים, מדיניות, אתה...   :אדוארד קוברסקימר 

 

 עצה.מבקר המו 2017ביקורת  דיון על דו"ח. 6

 

טוב חברים, אנחנו נדלג על הנושאים הראשונים ונעבור לדו"ח   מר מורדי ביטון:

לפני כשבוע, את הדו"ח של ועדת קיבלתם את הדו"ח מזמן לזמן, קיבלתם גם  .2017-הביקורת ל

 הביקורת. ועדת הביקורת, יושב ראש פה? 
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 לא, אני היום אהיה ממלאת מקומו.   גב' מירב ברקאי:

 

נושא, או להתייחס לפרוטוקול, רוצה להציג את ה אז מירב, אם את  מר מורדי ביטון:

 אחר כך המבקר, אם ירצה להתייחס. 

 

  אני רק אתייחס,  גב' מירב ברקאי:

 

רגע, רגע, אני מבקש רגע, לפני מירב, לא יסתמו פה לאף אחד את    מר גדי ירקוני:

מורכב, כל אחד  ק מבקש, בגלל שהנושא הזה, הוא נושאהפה. אל תדאגו, יתנו לכולם לדבר. אני ר

יכול להיות פה סלט אחד שאף אחד לא  בור ונקשיב אחד לשני, מפני שאחרת,בואו נדבר ברשות די

 אחד.  –אחד. כל מי שיבקש רשות דיבור, יקבל. בואו רק נעשה את בסדר ואחד  יקשיב לאף

 

 הציג, סליחה, ניתן קודם כל למבקר ל  מר מורדי ביטון:

 

ס באופן כללי, רגע, ללוחות הזמנים. אנחנו, כמו וצה להתייחאני רק ר  גב' מירב ברקאי:

. בתקופה הזאת כבר היינו 2019בתוך , ואנחנו כבר די עמוק 2017וא של שאתם רואים, זה דו"ח שה

יו, . הסיבה שאנחנו מתעסקים עם זה רק עכש2018אמורים להתעסק, אולי, כבר אפילו עם הדו"ח של 

בקש, שהדיון יתנהל בצורה עניין הזה. אנחנו באמת, אני רוצה לזה בגלל שהבחירות דחו קצת את ה

את כל העבודה שהוא עשה, שהיא מאוד אוד מאוד טעון. המבקר יציג הכי מכבדת שאפשר, כי הוא מ

 מאוד מעמיקה ומפורטת, וכמובן שחשוב לי שגם בושמת תשמיע את התגובה שלה. סליחה. 

 

, נבדק אגף . הדו"ח מפרט1720וא על שנת דו"ח המבקר הכמו שאמרו   :זנטיודה מר יה

וי גזם בפסולת שנבדק הוא פינוי אשפה ביתית ביישובים, מחנות צהל ופינאיכות הסביבה. הנושא 

אריזות למחזור. עכשיו, לצורך ביצוע העבודה, אז האגף העסיק חמישה קבלנים, עם אתר דיה, זה 

ר א קבלן, הוא מקבל, בעצם, תמורה עבוה דיה נכלל ברשימה כקבלן, כי הוא לשישה בעצם. אם את
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 ...אז בעצם הוא לא צד ב ההטמנה, והתמורה הזאת עוברת למשרד לאיכות הסביבה.

תברואה, הקבלן מפנה אשפה ביתית ביישובי המועצה פעמיים בשבוע,  גאןבלן הראשון, זה קבלן הק

 גאןי מעמיק בנושא של מפנה כמות, בדו"ח בעצם יש פירוט ד חוזר לאותם יישובים פעמיים בשבוע.

ל תברואה, פעולות ציבור, פיקוח אחרי הקבלן, הנושא של עגלות האשפה ביישובים, עודפים, פערים, כ

 הדברים האלה.

מחנות צהל. מפנה בעצם  17 -הקבלן השני זה הקבלן ניר עד, הקבלן מפנה אשפה ביתית וגזם ב

 3מכולות בערך, זה יוצא בשבוע,  164 מים בשבוע, מפנה כל תדירות אחת, זהבתדירות של שלוש פע

 מכולות אשפה בחודש. 2100. בחודש זה יוצא בערך 164כפול 

נמצאו גזם גנני ביישובי מועצה,  איסוף מבצע ןן מקיבוץ כרם שלום, הקבלהקבלן השלישי, זה קבל

יש לנים ברואה נמצאו ליקויים, בכל הקבנמצאו ליקויים, גם אצל גאן ת אצל... שם ליקויים, גם

 קויים.לי

הקבלן הרביעי, זה קבלן נגב אקולוגיה, הקבלן מבצע איסוף ופינוי פסולת המיועדת למחזור. הקבלן 

ם, עבד ועשה דין לעצמו, פינה באיזה ימים שהוא רוצה, החליט ימים שהוא רוצה. הגיע הזה, בעצ

מטאטא את החמישי, זה קבלן מאי טיאוט, הקבלן לשימוע, עשה מה שרצה, ככה התנהל. הקבלן 

 מועצה. אלה הקבלנים.הרחובות והדרכים שבתחום ה

"חות שקילה שהפיק אתר דיה, הדו"ח בעצם מפרט, הדו"ח מעמיק, מתבסס בעיקר על מסמכים, דו

כתוצאה משקילה של המשאיות, מסמכים, מיפוי של העגלות ומכולות אשפה ממחנות צהל, 

 מאוד חמור.ם שנמצאים בים, ורוב הקבלנים, בעצם כל הקבלניהבסיסים, היישו

ועדת הביקורת התכנסה וכתבה פרוטוקול, התכנסו כמה פעמים, והיא סיכמה את הממצאים, בעצם, 

 דו"ח. את רוצה לפרט? מירב? של ה

 

לא, הפרוטוקול והממצאים, הכול נמצא בחומר הנלווה. אני חושבת   גב' מירב ברקאי:

 צגת. אני חושב שהתמונה די ברורה, ממה שהקריא באופן, כאילו, אחד לאחד, אבל שזה מיותר לה

 

 אוקיי, אני רוצה,   :זנטימר יהודה 
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 אם יש שאלות,   גב' מירב ברקאי:

 

תוך כדי עשיית  יראבהקבלן  יראבלהוסיף עוד פרט קטן. לגבי הקבלן   :זנטיר יהודה מ

לידיעת  באווהלידיעת היועץ המשפטי,  הובאוכיר, לידיעת המז הובאוממצאים, התגלו הביקורת, 

 ראש המועצה, בהחלטה משותפת, התמנה חוקר פרטי. 

צאים שלו הועברו לידיעת היועץ שלושה, הממ –החוקר הפרטי, עשה עבודה של שבועיים וחצי 

המשפטי, הועברו לידיעה של מורדי, ויש סיכום שלנו של הממצאים. הממצאים שלו תואמים את 

 הביקורת, אפילו יותר חמורים. עבודת

 

 איזה ממצאים אלה? פנימיים?   יה אווקרט:חננמר 

 

 אני לא יודע.   :זנטימר יהודה 

 

 מה זאת אומרת?   מר חנניה אווקרט:

 

תואמים, כלומר, אם אתה קורא את העבודה שלי, ואתה עושה חפיפה   :זנטימר יהודה 

  בין הדו"חות, זה אותו הדבר. 

 

 צרה. הדו"חות לא חולקו. לא קיבלנו את הדו"חות, ספר בק   ן:מר אלי אהרו

 

ועדת הביקורת לא רוצה להגיד כלום? אתם נתתם מסקנות, מה? למה    מר גדי ירקוני:

 ת דו"ח הביקורת? למה הוא נכון לפי דעתכם? אישרתם א

 

 אז אנחנו למדנו את דו"ח הביקורת בצורה מאוד מפורטת, וקראנו  גב' מירב ברקאי:

ם היועץ המשפטי של המועצה, וגם נו לנו שאלות ונפגשנו גם עאותו כמה פעמים ביחד, סיכמנו, ערכ

דו"ח החוקר הפרטי. יש פה, זה נושא  עם מנהלת האגף, בושמת. נפגשנו, קיבלנו גם את הממצאים של
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. מאוד מורכב, אנחנו מדברים פה על ממצאים מאוד מאוד חמורים, ברמה של שימוש בכספי ציבור

התייחס, באמת, לממצאים המאוד הו שלא קרה. אבל בשלא ישפך דם על משוהיה חשוב לנו 

, פשוט חוקר פרטי מפורטים שבדוח הביקורת, ביחד עם הדו"ח של החוקר הפרטי, שפשוט אישר

 שערך במשך ימים, 

 

 ראיתם את הדו"ח של החוקר? הוא אישר?    מר גדי ירקוני:

 

ימים שלמים החוקר הפרטי עקב במשך  חוקר הפרטי,דו"ח של ה  גב' מירב ברקאי:

ת והממצאים שלו תואמים את זה שלא הייתה עמידה בחוזה, שלא היה פינוי מכל אחרי המשאיו

 ים להיות מפונים. ובהתאם לזאת, אנחנו הגענו למסקנות שהגענו. המקומות שהיו צריכ

מון המון ממצאים לדו"ח הזה, באמת חושבת שביחד, חשוב לי להגיד עוד משהו באמת, היו האני 

חד, או בנשימה אחת. חלק מהממצאים, למשל, אני אתן דוגמא, כם אותם ככה במשפט אקשה לס

המשאיות. אז היום יש, הרבה מהדברים תוקנו. שלא  , אחרי התנועה שלGPS -שלא היה מעקב ב

וח המבקר הזה עשה הייתה מודעות לריסוק גזם ביישובי המועצה, אז היום יש, וזה פועל ויפה, וד

הנים מהם היום. יחד עם זה, היו גם ני חושבת שכולנו, כתושבי המועצה, נהרבה שיפורים, שא

 לא היו. זהו.  , שאני לא יכולה להגיד שהם ממצאים מאוד קשים

 

  אני רוצה גם להוסיף משהו בבקשה.  מר איתי ציפורי:

 

 תגיד שאתה בוועדת הביקורת.    מר גדי ירקוני:

 

דו"ח הזה הגיע יקורת. בסופו של דבר, האני גם חבר בוועדת הב  ציפורי:יתי מר א

רת, היא לשולחנך, אישרת אותו לפחות בקריאה ובהתייחסויות אליו. היכולת של ועדת הביקו

 להישען אך ורק על ממצאי המבקר שאישר אותם ראש המועצה. 

 

 . לא, לא, לא, לא אישרתי את הממצאים שלו   מר גדי ירקוני:
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ו חובת התגובה על הדו"ח שנחתם, גדי, לך את זכות, א שנייה. הייתה  מר איתי ציפורי:

 זה לא, לא סתם. 

 

 נו?    מר גדי ירקוני:

 

פיעה פה תגובתך בתחילת הדו"ח. בסופו של דבר, חלק מהממצאים מו  מר איתי ציפורי:

, אבל שיש תופעות עם הקבלנים, שמופיעים פה, ואני אסייג את דבריי ואגיד לכאורה, לפני כל משפט

איך ת בעיקרן לרגולציה ופיקוח על הקבלנים, להבנתנו, של ו של דבר, הבעיות בדו"ח הזה, מגיעובסופ

, ואיך רואים שהם מבצעים באמת את העבודה שהם אמורים לבצע. אם מפקחים על הקבלנים האלה

הם לא מפנים אותן, אז איך  הם מפנים את כל מספר המכולות שהם התחייבו לפנות בהסכם, ואם

 ובים עליהן כסף?הם לא ג

כנ"ל לגבי שקילות, כנ"ל לגבי, גם בבסיסי צה"ל, וגם ביישובים, וגם בהקשר של פסולת גננית, של 

סה. אנחנו ראינו, בתוך הדו"ח הזה, ממצאים שבלי להיות מתמטיקאי דגול, או איש כלכלה, הגרי

? וזה עניין בהקשר כספים עבור עבודה שלא בוצעה, אוקיייכולים להצביע על זה ששולמו לקבלנים 

, ואני חושב שבסופו של אנחנו יודעים שבחלק מהדברים בוצעו תיקונים ושיפוריםשל כספי ציבור. 

מבקר המועצה נמצא כאן בוועדת ביקורת, כדי לכתוב דו"ח שאמור לקדם את המועצה, אוקיי?  דבר,

ום לא טופלו. עליהם, חלק מהדברים, למיטב ידיעתנו, עד היוזה טוב מאוד שיתוקנו חלק מהדברים. 

קנסות על כולל ערך בקרה, ות שלנו, ולהגיד בינינו, צריך אני יודע מה? להקים ממתבססות ההמלצ

בהקשר הזה. הדו"ח לפניכם, אתם יכולים לקרוא אותו,  יראבמדברים על הקבלן  מידת הצורךלן בקב

 ין בעיה לעשות את זה. אנחנו יכולים לעבור סעיף סעיף, א

פה כספים לקבלנים שהם שולמו שלא כדין, או שלא בצדק, אז צריך לבחון  ר, אם שולמובסופו של דב

ו כמועצה, זה אחד. ושתיים, בסופו של דבר, זה הדבר המרכזי את פעילות המועצה, את הפעילות שלנ

טי, כמו שאמר המבקר, הם שיש לנו יכולת להישען עליו, הדו"ח הזה וכמובן, ממצאי החוקר הפר

 ה. ן חמורה יותר ממה שכתב יהודה, בהרבטובים בלשו
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 טוב, תנו לי,    מר גדי ירקוני:

 

 מהדו"ח הזה,  אני בסופו של דבר לא מבין   מר נועם גל:

 

 אני רוצה קודם להגיב, מותר לי בתור ראש מועצה?    מר גדי ירקוני:

 

ה דה שאמורו"ח, לא קראתי אותו. יש ועאני לא מצליח להבין מהד   מר נועם גל:

את זה. הייתי מבקש להבין מה הפרעים, מה תוקן, מה עכשיו בטיפול בציר המשפטי, מה בציר לקרוא 

  ..המנהלי ומה בציר, ו.

 

 קראת את הדו"ח של הוועדה לפחות?   מר מורדי ביטון:

 

 מה?    מר נועם גל:

 

 מבקר, של הוועדה. של הוועדה, לא של דו"ח ה  מר מורדי ביטון:

 

 לא.    מר נועם גל:

 

אז חבל, זה שני עמודים. היית קורא אותם, היית אולי מקבל תמונה   מר מורדי ביטון:

 שלמה. 

 

 בסוף בסוף של החוברת, שלושת העמודים האחרונים של החוברת.   גב' מירב ברקאי:

 

 אני אתן לרויטל ואחר כך לראובן.   מר מורדי ביטון:

 

ר לאדון זנטי, קודם אה את הדו"ח, רציתי לומקודם כל, בתור מי שקר  :ג'אוויטל דרוויגב' 
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אוד מאוד כל, שהדו"ח מרשים מאוד ברמת הפירוט שלו וירידה לפרטים, והבדיקה באמת מ

 מרשימה. 

דבר שני, בהתייחס למה שאמרה מירב, צריך להפריד פה שני דברים, יש דברים ברמה תפעולית, 

 ואים את זה.ל, וזה מצוין וזה נכון, אנחנו גם רכון, תוקנו ובינתיים יצאו כבר לפועשאולי לא עבדו נ

, וזבים של הקבלניםמצד שני, יש פה קבוצה אחרת של טענות מאוד מאוד קשות, של דיווחים כ

 שצריכים בעצם לשלם על זה, תרתי משמע, גם ברמה המעשית, 

 

 אם הם נכונים.    מר גדי ירקוני:

 

של כספי ציבור ם, וכן, ופה נכנס העניין נכונים, בדוקים, מאומתי  דג'אווי: גב' רוויטל

ד חמורים. לא ששולמו לשווא וצריכים לחזור. צריכים לחזור לקופה. אנשים פה עשו כשלים מאו

עניין של חישוב לא נכון בתום לב, דיווחים כוזבים ברמה מתועדת, מספרית. לא נקנסו, לא נדרשו 

  ת את הדין, לדעתי. בתנאי הסכם שנחתמו, ועל זה צריך לתבעצם, לעמוד גם 

 

 ראובן?   מר מורדי ביטון:

 

הקבלנים, האם  רק דבר אחד, וזו שאלה ל... האם קיים בסעיף של  מר ראובן פרידמן:

אם כן, האם קיים  –כולם, כל הקבלנים שהדו"ח מתייחס אליהם, עדיין עובדים במועצה? זה א'. ב' 

 . ..אויזה סעיף שמתיר לנו לקנוס אותם, בחוזים שלהם, א

 

 קיים.     גב' דנה אדמון:

 

 אם לא הפעלנו.   מר ראובן פרידמן:

 

ה דברים על דיוקם, ואחרי זה שימשיך אני רגע, אני רוצה לשים כמ   מר גדי ירקוני:

ושב הדיון כמו שצריך. נראה פה כאילו שדו"ח הביקורת ודוח המבקר זה לוחות הברית. ואני לא ח
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קראנו אותו בעיון, וגם הלכנו והגבנו.  –לתי את דו"ח הביקורת, א' שזה ככה, לצערי, בגלל שאני קיב

 החוקר לא הגיע סתם, החוקר, 

 

 תה חושב שאם, א   גב' דנה אדמון:

 

 רגע, אבל תתני לי לראות,    מר גדי ירקוני:

 

 "ח המבקר, לא, יכול להיות שאנחנו לא מבינים מה זה דו   גב' דנה אדמון:

 

 אגיד לכם.  יכף אניאז ת   מר גדי ירקוני:

 

אני קראתי מה שכתוב בחוברת, אבל אולי תיתן כמה מילים על זה,    גב' דנה אדמון:

 דברים. מה התוקף של ה

 

אז אני תיכף אגיד. כשאני קיבלתי את דו"ח הביקורת, כשאנחנו    מר גדי ירקוני:

ותר מינוריים, אני רואים, יש דברים שתיקנו והדברים היקיבלנו אותו, ועל הדברים כמו שאתם 

תי, שהוא בבסיסי צהל. כל הסעיפים האחרים, יש דברים על הסעיף הבאמת משמעוחושב, כולם פה מ

, גם חלקם לא נכנסו וחלקם תוקנו, וחלקם יתוקנו בהסכמים החדשים, גם את של בסיסי תשובות

 צהל, שיפרנו להסכם הבא.

מו אותנו, דבר ראשון נו, ואומר לנו שריר שלנו, שעובד אצלכזה פער ובא מבק אבל, כשראינו שיש

, בלי שאף אחד בשקט, ובגלל זה גם לא הבנתי בזמן הבחירות, כשדיברו על זה, לקחנו חוקר פרטי

 ידע, באישור פרטי שלנו, שלי ושל מורדי ושל חי.

י, יש לנו עדיין ואני כבר הייתי והחוקר ההוא, אני לא חושב, שאחרי שהוא גמר את העבודה, לצער

ת הקבלן הזה ולהרוויח מיליונים על מיליונים פה, בגלל שאם הוא וח איך אני הולך לתבוע אבט

את מה שהמבקר הוכיח, והיינו תמימי דעים בזה, אז היינו הולכים  באמת, היינו מצליחים להוכיח

ח של החוקר הפרטי, וגם אחרי ותובעים את הקבלן במיליוני שקלים. אבל אחרי שנגמר גם הדו"
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 ענו למסקנה שאין לנו, הלכה וניתחה לנו את מה שקרה שם, הגשבשמת 

 

 איך?    גב' דנה אדמון:

 

נו לי לגמור. יש פה האשמות, אנחנו גם ניתן לכם לשאול רגע, רגע, ת   מר גדי ירקוני:

 יותר מזה,  שאין לנו קייס לתביעה. ועודשאלות. יש פה, הוצאת אותי מחוט המחשבה. 

 

 וצאת דיבה. בע על ההוא ת  מר אלי שמעיה:

 

הלכנו וכתבנו כתב תביעה, השקענו כסף בכתב תביעה, בשביל לראות    מר גדי ירקוני:

אני זוכר את ₪. אלף  900לנו. בגלל זה לא הגבתי בזמן הבחירות, כשצעקו עליי שגנבתי  איך הוא יענה

וא דו"חות, ולא הזדמנות שלי להגיב, שלא יודעים לקרכל מי שצעק פה ולא יכולתי להגיב. זו ה

לא באו הנה לדיון.  הנה, ולא בגלל הבחירות, הם 2018דו"חות שהגיעו לפני מחכים, אלא לוקחים 

כאלה חברי מליאה, שלקחו אותם החוצה והשתמשו בהם בבחירות, לפני שבכלל הוכח שזה  אבל היו

 נכון. 

המנכ"ל, אז אתם  ימאם אני לא אמרתי שאני הולך להגיד הלך, בכל מקום שהלכתם, ₪ אלף  900

 אני, לצערי הרב, אומר לכם פה,  ₪. אלף  900גנבו  –הלכתם, מי שהלך, ובכל מקום אמר 

 

 אלף?  900זה  מה    דובר:

 

אלף זה הסכום שהמבקר אומר, ואני לא כועס עליו, חבר'ה, אני  900   מר גדי ירקוני:

  ת עבודתו, לא כועס עליו, הוא עשה א

 

 איך? תסבירו.  מה? אזאז    גב' דנה אדמון:

 

 דו"חות השקילה זה אמת.   מר יהודה זנטי:
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 מה?    מר גדי ירקוני:

 

ר, דו"חות השקילה, זה הבסיס של העבודה, זה היסוד. אני אומ  מר יהודה זנטי:

 דו"חות שקילה זה אמת. אין אמת אחרת. 

 

שמת תיתן הסבר ה הסבר. עוד מעט ברי אנחנו ניתן לזאנחנו, רגע, ה   מר גדי ירקוני:

 חות השקילה ולכל דבר, ואתם בסוף... לא הכול. לדו

 

 אבל זה,    גב' דנה אדמון:

 

 ע, ובסוף. רג   מר גדי ירקוני:

 

 אבל זה הסדר של הדברים אבל.    גב' דנה אדמון:

 

  רגע, בשביל זה אני ביקשתי את רשות הדיבור.   מר גדי ירקוני:

 

 ם כתבו את הסיכום שלהם? דת ביקורת, בזמן שה... של בשמת, וע   מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 מקבלים את כל מה שכתוב בדו"ח. כי בסיכום הם אומרים, אנחנו    מר אמיר פלג:

 

נכון, נכון. אבל מותר לנו, עוד פעם, לבוא הנה ולהגיד, לנו יש דעה    מר גדי ירקוני:

 . אחרת
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 חד משמעית.    מר אמיר פלג:

 

 נכון. עכשיו, הכנו דו"ח תביעה, נתנו אותו,    גדי ירקוני: רמ

 

 הדברים,  אבל אם הדו"ח של החוקר לא מאשר את   גב' דנה אדמון:

 

 רגע,    מר גדי ירקוני:

 

 חבר'ה, די עם ההתפרצויות, נו.   מר מורדי ביטון:

 

 ו. א לא מאשר לפי דעתנאז אני אומר, הו   מר גדי ירקוני:

 

 אז למה הגשתם כתב תביעה?    מון:גב' דנה אד

 

ת תקשיבי למה, נבדוק עוד פעם, חבר'ה, זה משחק עם בין נותן שירו   מר גדי ירקוני:

למקבל שירות, ואחד שהולך לגמור את ההסכם, ולראות מה הוא יגיב על זה בכלל, מה הוא יגיב על 

ע שעכשיו, אחרי שאני אמרתי ני לא יודע לספור אותם. אז אני מציכתב התביעה של כמה עמודים? א

 אני אתן קודם לבשמת להסביר. את זה, 

 

 , בבקשה. רגע, אני רוצה לשאול שאלה לפני  מר איתי ציפורי:

 

רגע, אבל חבר'ה, התחלנו בדיון, יש פה עוד חברי מליאה שלא סיימו   מר מורדי ביטון:

 ר ואחר כך... לדבר. אז בואו ניתן להם לדב

 

 אשמח אם תכניס אותי לסבב של רשות הדיבור. ני א  מר איתי ציפורי:
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 כן, בסדר.   מר מורדי ביטון:

 

 ה. אין בעיה. אני אחכ  מר איתי ציפורי:

 

עדיף בסוף. אחרי תשמע את הכול, תרשום לך נקודות ותגיב בסוף,   מר מורדי ביטון:

 אחרת זה פינג פונג. אלי ואחר כך... 

 

יקורת בקדנציה הקודמת, במקרה, הייתי ועדת בקודם כל ככה, אני   מר אלי שמעיה:

מי שכתבה את הדו"ח, וקראתי את הדו"ח הזה מלפני, אני מכיר אותו. עכשיו, שמה יש דברים, או ש

או מי שעושה את הדו"ח, צריך לפטר אותו, כי זה דו"ח לא אמיתי וזה לא שווה, וצריך למצוא מישהו 

 ליו בצורה אמיתית.עשה דו"ח יותר אמיתי. או שנתייחס אאחר, שי

אי אפשר לבוא לפה ולשים בן אדם, עם משכורת, עם כסף של המועצה הזאת, מביא דו"ח, עובד כל 

שמע, הדו"ח שלך הוא לא בדיוק אמיתי, ואין לו עילה לתביעה. עכשיו, דבר  –וצריך להגיד לו השנה, 

מתקנים, זה לא גבורה  ת שעשו טעות, ויש ליקויים ומתקנים.שני, אני לא מקבל את הגרסה שאומר

ף שעשה טעות, הוא צריך לשלם על זה וביוקר ולעון הקהל, ועל חשבון כספי ציבור. מי לתקן על חשבו

שעות מהעבודה הזאת. זה לא שהוא תיקן ויש לו דו"חות, וקצת תקנו ופה ושמה, זה לא  24תוך 

ה הדברים נעשו, זו מרמה, לפי ושהוא לא שם לב, או שלא יודע מה. פדברים שנעשו בזדון, או בידיעה, 

תשע. ל כסף על עשר הובלות, ביצע ראתי, לפי מה שהיה כתוב. שבמקום, קיבל הבן אדם, קיבמה שק

 קיבל כסף.

דבר שלישי, איפה המועצה? איפה הפיקוח שלנו לכל הנושא הזה? לא יכול להיות שאחרי שנה נזכרים 

האלה.  פקח? שרואה? אני לא מבין את הדבריםכזה גדול. איפה? אין פה בן אדם שי פתאום שיש פער

תר? מה זאת אומרת? ין תשובות. עכשיו, מי שקיבל כסף, מה זה לוועכשיו, על כל הדברים האלה, א

אני לא מבין. זה צריך, מישהו פה סרח, זה לא משנה מי. אם זה אנחנו, או המבקר שלנו, או לא יודע 

ואת הסעיף תיקונים פה, ואת הסעיף הזה תיקנו, אי אפשר למרוח את זה ולהגיד, קצת  מי, אבל

 זהו. ההוא לא תיקנו ונמשיך הלאה. זה לא יעבוד.
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 מי. נע  מר מורדי ביטון:

 

כמה דברים, קודם כל נראה שהייתה פה עבודה טובה של המבקר, אני    גב' נעמי סלע:

 תי הוא צריך להיות...לא יודעת כמה זמן הוא פה, אבל מבחינ

, המבקר אמור להיות אובייקטיבי, בלתי תלוי, והוא אמור להיות פה כמו שזה נשמעאז קודם כל, 

שלו, אנחנו אמורים לדעת איך להתנהל ולהסיק מסקנות לצורך בקרה ופיקוח, ועל סמך הדו"חות 

שאלה ו שהייתה. לכאן או לכאן. אז אני רוצה להאמין שהדו"ח הוא באמת משקף את המציאות כמ

אנחנו אלה שכותבים את המכרזים, את תנאי המכרזים. אם צד שלא עומד  סון,חיימשיש לי, בשביל 

חרות. לפי מה שאני מבינה כאן, אנחנו עמדנו בתנאי המכרז, אמורות להיות סנקציות כאלה וא

ר הדרישות בהתחייבות שלנו, שילמנו עבור מה שהיינו צריכים לשלם, לא קיבלנו את התמורה עבו

כאן איזשהו משא ומתן, ולהגיע מורה עבור הדרישות, אז אמור להיות שלנו. אז אם לא קיבלנו ת

 ו דיון ולהסיק ממנו מסקנות.איתם, כך או כך לאיזשה

אני שומעת שאם כבר בוצע כתב תביעה, זה אומר שאנחנו הגענו לאיזה שהן מסקנות, וראינו שיש לנו 

היום אנחנו לוקחים צעד אחורה,  ח בה. עכשיו, אם הגענו למסקנה הזו,סיכוי טוב לתביעה וגם להצלי

זאת שאנחנו ים אותנו, כך או כך, בצורה ככי קרה משהו בדרך? זה כי ראינו שאנחנו איפשהו תופסזה 

לא יכולים לתבוע? זה נראה לא טוב, גם כלפי הציבור, גם כלפינו, במיוחד שאין לנו את כל החומר. 

 בטח על פי הדו"ח ודוח המבקר, דו"ח ל לראות, לפחות, את כתב התביעה, כיאני אשמח אם נוכ

לפחות חלק מה שהיה שם. אם נוכל לראות החוקר, אי אפשר לבסס על זה איזה שהן תמונת ראייה ל

 מהטענות שלנו, אולי נהיה יותר חכמים, ולדעת מה באמת היה שם. 

קבלן המבקר. זה שאם אנחנו טוב לנו עם ה ושוב, הדו"ח נראה באמת מאוד חמור, גם ההמלצות של

סים שלנו טובים איתו, זה מבחינתי לא איזשהו תנאי להסכם. עמדת בהסכם? אנחנו איתך הזה, היח

 עמדת בהסכם? מישהו פה צריך לקחת אחריות.לאורך כל הדרך, לא 

נו משחקים לפגוע בבשר החי, אנחנו צריכים לקבל מסקנות, אנחעכשיו, גם אם זה קשה, וגם אם זה 

, מצד שני, אלו שאמורים לקבל תמורה עבור שירותים ה כסף ואנחנופה בכסף של אנשים, ובהרב

כמו שצריך כתושב, גם שילמנו כסף עבור  שאנחנו משלמים כמועצה. אז אנחנו גם לא מקבלים שירות

ממש באים  שירות שלא קיבלנו, וגם, בסופו של דבר, גם הליקויים שאנחנו אומרים שטיפלנו בהם, לא
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, כי נראה לי מחימח לקבל תשובות יחה שזה נשמע כזה חורץ, אבל אני אשלידי ביטוי בפועל. אז סל

 שהוא ידע לענות עליהם הכי טוב. 

 

אני רוצה להגיד, היו פה כמה קריאות כיוון לגבי המבקר. יש לי  –א'    :מר אלי אהרון

ורת, אר. אז אני רוצה להגיד שעבודת הביקאיזו ההבנה בנושא ביקורת, גם עשיתי על זה אפילו תו

אני רוצה להגיד  ד אז, כשאנחנו קיבלנו אותה בקדנציה הקודמת,וקראתי באמת את החוברת שלו עו

ה יסודית, על פי כל כללי הביקורת, חבל על הזמן, על זה אני אומר לו שאפו. לכם, נעשתה פה עבוד

 עכשיו לגבי המהות.

תגובות. ברגע שהוא קרים לה למבורת שלו, הוא צריך להגיש את זכאשר הוא עורך את דו"ח הביקו

, מקבל את התגובות האלה, יחליטו, או בדיקה נוספת וכו', יכול להיות שהוא ימחק חלק מהסעיפים

או שהוא מקבל החלטה שהוא לא משנה דבר. מבחינתי, ברגע שאני קיבלתי את החוברת של 

ת, והוא החליט כמבקר, בדק את כל הזה, כולל התגובוהביקורת, מבחינתי זה אומר שהוא לפחות, 

 ריך להביא אותם.שאלה הנושאים שהוא צ

שב שיש איזשהו עניין שהוא לגבי הסיפור הפלילי פה, מישהו ניסה לתקוף אותו. ברגע שמבקר חו

בתחום הפלילי, צריך להעביר את זה ליועץ המשפטי קודם, ראש המועצה, ואם צריך, גם למשטרה. 

חובתו. בשביל  להתחיל להתעמק בנושא הזה, אבל זאת ה, הוא לא חוקר פלילי, הוא לא צריךמרגע ז

 הגיעו אליו, והוא דן בהם.ר, כי אני מאמין שהעניינים זה, הייתי מאוד רוצה לשמוע מה חי אומ

לי חסר, בכל העניין הזה, רק דבר אחד, וזה אני אומר לך, לפעמים בדו"ח הביקורת צריך להגיד גם 

ם את מנהלת האגף, עיה, בעיקרה בעיה של פיקוח, נשמע גטוב. אני אומר לכם, נכון שיש פה ב מה

ים לדברים האלה. אבל אני רוצה יות שאין לה מספיק כוח אדם וכו', צריך לבדוק ולתת מעניכול לה

להגיד לכם, שמבחינת שירות לאזרח, דרך המחלקה כמחלקה, אני, לפי דעתי, מהפניות שלי וכו', 

 ירות הוא שירות מצוין, מהיר.הש

 

 זה מצוין בדו"ח, אלי.    אדמון:דנה גב' 

 

 . מרימים טלפון, אני מקבל, אני אומר את דעתיאנחנו, כל בעיה,    מר אלי אהרון:
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 אלי, זה מצוין בדו"ח.    גב' דנה אדמון:

 

 זה כתוב בדו"ח.   מר מורדי ביטון:

 

 יפה מאוד.  זה מצוין בדו"ח בצורה   גב' דנה אדמון:

 

ות שאני לא זוכר, ואם זה נכתב, אז בכלל, מבחינתי, כול להיאז י   מר אלי אהרון:

ה שאתה אומר, גדי, זה עדיין לא אומר הדו"ח מושלם. עכשיו, זה לא אומר עדיין, ואני מסכים עם מ

 שאתה צריך להסכים למה שהוא כתב אחרי שזה, זה בסדר גמור. צריך לשמוע את זה, בשביל זה

 ר הצדדים.אנחנו מתכנסים פה גם, לשמוע את ית

אבל אני אומר, עבודת הביקורת שלו הייתה עבודה מצוינת, אפשר להתווכח על הפרטים, אם זה נכון, 

 ו', ומה קרה שם. לא נכון וכ

יש דבר אחד שאני לא הבנתי, וזה אני מבקש מחי לדעת מה קרה עם הקבלן ההוא. זאת אומרת, אם 

שלו מתאימים לממצאים של המבקר, אז , והמבקר אומר שאחד לאחד, הממצאים שמתם חוקר פרטי

 י, כנראה שיש לזה סיבות משפטיות. למה אין הוכחות? זה צריך לשמוע מח

 

עוד דבר אחד קטנצ'יק ששכחתי לומר, שזה לא רק שירות לתושב,    סלע:גב' נעמי 

את השירות עבור צהל, אנחנו בסכנה  אנחנו גם באינטראקציה עם צהל. זאת אומרת, אם לא ביצענו

 אן. תנו כספים. אז המצב שלנו לא טוב לא לכאן ולא לכשהם יתבעו אותנו, או שהם ידרשו מאי

 

 ה לקבל את הרשימה. אני רוצ   גב' דנה אדמון:

 

 עכשיו את.   מר מורדי ביטון:

 

 עכשיו כבר תורי? אבל איתי היה.    גב' דנה אדמון:
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 סליחה.   מר מורדי ביטון:

 

סעיפים, במיוחד בדו"ח שאנחנו כתבנו, שועדת  ל דבר, ישבסופו ש  מר איתי ציפורי:

על ידי , בג.א.ן תברואה, לא מונה הביקורת כתבה, יש סעיפים מאוד מאוד ספציפיים, אוקיי? לדוגמא

ם. כפי שצוין בהסכם, אוקיי? לטיפול בתלונות התושבים. זה דברים קונקרטיימנהל עבודה הקבלן, 

 טיים, אוקיי? הזה, את הדברים המאוד מאוד קונקר אנחנו השתדלנו להביא לתוך הדו"ח

פינוי שלהם. זו עובדה קיימת עגלות ביישובים, שגורמים לחיובי יתר של הקבלן עבור קיימים עודפי 

בשטח. הקבלן לא נכנס לכל הבסיסים בכל יום פינוי, בניגוד לכתוב בהסכם, וכנראה גם דיווח שהוא 

אומרת, זה לא  כשהתחייב לעבוד עם שתי משאיות. זאתכן נכנס. הקבלן עבד עם משאית אחת, 

שנה, מדובר כאן על  שתי משאיות למשך חודש, למשךבקטנה. משאית אחת ביום עבודה, במקום 

 משהו שהוא דרמטי, לא איזה משהו בקטנה.

רך שבועיים וחצי, או עכשיו, זה חלק מהממצאים האלה, הם ממצאים שחוקר פרטי הגיש, לאו

ישמח, שצריך לעשות בדיקה לאורך יותר זמן.  ד, וגם כתב בדו"ח שלו, שהואשלושה שהוא עב

מעניין אותי למה המועצה לא בחרה.  –ן, אז אחד המועצה בחרה לא ללכת לבדיקה שאורכת יותר זמ

היה מצליח להוכיח?  רגע, לא הצלחנו להוכיח, אז אולי אם הוא היה עובד יותר זמן, –כי אם אומרים 

לא נכנס לכל הבסיסים, שהקבלן לא פינה את כל , הדו"ח שלו מראה שהקבלן עובדתית, בפועל

ה שהמבקר אומר, על דו"חות השקילה, כן נכון, לא המכולות. עובדתי, לא מתוך, נניח שאומרים, שמ

 נכון, כן זה. 

משהו זה. עכשיו צריך להגיד, אני  חברים, בן אדם שעבר עם אנשים, הסתכל, צילם, ראה. לא איזשהו

האגף ולא עם אף אחד. אנחנו, בסוף, התפקיד של ועדת ביקורת, הוא לשבת ין לי שום עניין, לא עם א

, להסתכל עליו, לנתח אותו, להבין את המצב. זה עכשיו על האגף הזה, ובשנה מול דו"ח, לראות אותו

התפקיד  אמיתיים עם עצמנו, ונראה לי שזה גםהבאה על אגף אחר, אוקיי? ולהיות כנים עם עצמנו ו

מוכנים לקבל על עצמנו סיכוי שיש יד, האם בסיטואציה הזאת, אנחנו של כל חברי המליאה פה ולהג

 וכנראה לא יחזרו. פה כספים שהלכו

שוב, אני לא משפטן, אני לא יודע למה לא הוגשה תביעה, או למה כן או למה לא, ומי כן יודע שיש 
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אין דו"ח של חוקר פרטי. אבל יש כאן משהו טי, או חוקר פרהקבלן כן יודע שיש דו"ח של דו"ח, אם 

וד מאוד מאוד ארוכה, שהוא לא בקטנה. הקבלן הפעיל משאית אחת ולא שתיים, לאורך תקופה מא

שדיווח על שתיים, ובהסכם שלו כתוב שתיים, וקיבל כסף עבור שתיים. ועוד יותר, יותר מזה. עם 

בד רק עם ? כנראה שהוא גם לא פינה. כי הוא עמכולות בכל יום פינוי, אוקיי 164, משאית אחת

 משאית אחת.

זה בהיגיון הבריא שלנו. בלי להיות  יש כאן דברים שאי אפשר באמת להתווכח עליהם, זה לא, כאילו,

 נהג משאית של מכולות זבל. 

 

 דנה.   מר מורדי ביטון:

 

ועד סופו. אני ל הדו"ח, מתחילתו י בפירוט רב את כקודם כל, קראת   גב' דנה אדמון:

התרשמתי שהוא דו"ח מאוד מפורט, מאוד מקצועי. אני לא כל כך מבינה את האמירה שלך, גדי, גם 

ייחסים לזה כמו לוחות הברית. אנחנו מתייחסים לדברים בלשונם. מהקריאה שלי, רוב שאנחנו מת

 ה. לים אותם, את רוב הסעיפים שהוא העלהסעיפים שהעלה המבקר, בתגובת האגף, הם מקב

 

 לא את הסעיף המרכזי.    מר גדי ירקוני:

 

ונאמר גם רשום שהם מקבלים את רוב הסעיפים ויש הסכמה והבנה    גב' דנה אדמון:

שיעשו שינויים ויתייחסו לדברים. לא ראיתי באף אחד מהסעיפים איזושהי התנגדות נחרצת או 

 חות לעיניי, מאוד מאוד אמין.ותר נוטה להבין שהדו"ח הזה הוא, לפמשהו כזה, ולכן אני עוד י

חתי אותי מאוד מעניין מה מידת הגמישות של הסכמים, כי אחד הדברים הבולטים ביותר שאני הצל

באמת לדלות מהדו"ח, זה מופיע, אפשר לחזור, אני יכולה למצוא, הכול מודגש אצלי פה, ישבתי 

 ימים.

ל המנהלים לאכיפת ומה הסמכות ששל ההסכמים, ותי, מה מידת הגמישות אבל אני באמת מעניין א

סכם, ההסכמים האלה. כי עולה מהדו"ח, הרבה פעמים, שהתגובה של האגף, זה שנכון, זה רשום בה

אבל זה לא נדרש אז לא גבינו. צורת המחשבה שלי אומרת, שאם ניגש למכרז קבלן, כשהוא מתמחר 
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 את כל מה שהוא צריך לתת למועצה.את המכרז, הוא לוקח בחשבון 

ה ואנחנו גורעים דברים במהלך השירות שלו, מההסכם, זה שווה כסף. השאלה איפה הכסף נחבה

 הזה? זאת שאלתי.

שאני ארגיש שזה סגור, המבקר מתרשם שמרבית התלונות מטופלות על ידי מזכירת  אלי, רק בשביל

כירה על ם. משבח פה גם את המנהל וגם את המזהאגף, או עובד האגף באופן מיידי, עוד באותו יו

 הפניות לתושבים. 

 

 אז לכן אמרתי שזה מושלם.    מר אלי אהרון:

 

ו בדו"ח עצמו, הוא יסודי ועל אני לא אחזור על כל מה שאמר   מר יובל בר:

קודם כל, יש פה שני עניינים, אחד זה העבר, מה שרואים  –האחריות שצריך לקחת. אבל שני דברים 

לו. לדעתי, זה קצת כסף שברח לנו כבר. ייתן את חוות הדעת ששהיה בדו"ח, עליו יש מי שיגיד פה ו

א יברח יותר בעתיד, כדי שנוכל היותר חשוב, זה מה שעכשיו יהיה והאלה. זאת אומרת, מה של

 לשים, להיות עם ביקורת ממש יומיומית ולדווח על דברים, ולדעת על הדברים בפועל, כדי שלא נשב

מוכנים ליום הזה, ואנחנו ביקורת כזה. ואני לא בטוח שאנחנו  פה בעוד כך וכך שנים, עם עוד דו"ח

 ם במקום טוב."ח, הכול תוקן ואנחנו נמצאיהגענו למקום שראינו את הדו

אני גם לא בטוח שכל הקבלנים האלה, הם עכשיו מחליפים אותם. הקבלן של האשפה, ברור לי שהוא 

ל הולך להישאר יכול להיות שדרך אשכו לא הולך להישאר דרך מועצה אחת, הואהולך להישאר, הוא 

תי לטובה, ויגידו גם עו אותי לטובה, יגידו לי שלא. שיפתיעו אומועצות, אבל אני  לא אגיד זה, שיפתי

שמישהו הולך לשפר את המצב הזה. ואני מכיר את המצב הזה, כי אני נמצא בעסק הזה אולי יותר 

ונכנסתי שהתחלתי את המהפיכה הירוקה בבארי  שנה, מאז 12ליאה, כי אני מתעסק בו מכל חברי המ

 כמעט לכל תחום.

העבודה היומיומית מול יהם. ותחומים שלא היו בכלל, לא במועצה, ולא במדינה, הגעתי אל

המעשיות, מול הנהגים, אני מכיר את כולם, היא מראה תמונה עגומה, גם מעבר להסכמים וחוזים. 

תם אנשים בשנה האחרונה, כמעט לא פגשתי את אולא יודע כמה אתם פוגשים, אבל אני  אני

הדברים שהקבלן בעיה אחת, כי הם לפעמים עושים את שעובדים מאחורי המשאית. משם מתחילה 
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אפילו לא יודע שהם עושים, ולך תילחם בזה. אז בסוף, אני כן התחלתי לדווח, ובאמת חל שיפור, כי 

קית, אבל ול להצליח בזה. אבל הייתה הצלחה חלורים אחרים, חשבתי שאני בכלל לא יכסיפרו לי סיפ

סוג העבודה הזה. זה  הבעיות האלה לעתיד, גם בגללקשה לי להאמין שאנחנו הולכים לפתור את כל 

לא איזה הסכם שאנחנו עובדים מול מישהו שנותן לנו עבודה משרדית, או משהו כזה. זה מן סוג 

אצלו אני לא בטוח שיש קשר לאלו שעובדים חרת, שקצת אפילו אני אגיד, לקבלן, עבודה קצת א

  .מאחורי המשאית, והוא יודע עד הסוף מה הם עושים

 

 דודי?  תודה.  מר מורדי ביטון:

 

אני גם קראתי היטב את הדו"ח, מספר  –מספר דברים, דבר ראשון    מר דודי אלון:

של פרשנות משפטית  שאני בעצם שם לב אליהם, זה העניין פעמים. אחד הדברים המרכזיים ביותר,

אגף, מגיע לי חמישים עגלות, אבל אני לא צריכה, לא לקחתי. כמה זה חמישים השל מכרז על ידי 

איזו הטבה זה נותן לקבלן. זאת אומרת, אני לא בא בכלל כרגע להגיד על הדברים, כפול , עגלות

בצורה מלאה עם  בר על הדברים שבהם, בעצם, יישרו קושאולי יש עליהם מחלוקת. אני דווקא מד

ן יש שיטת תמחור, הייתי רוצה ה שתוקן זה נהדר, אבל עדיין, אם לצורך הענייהמבקר, נושא ה... ז

, 164האם במכרז הנוכחי, שיטת התמחור היא אותו הדבר, פר מכולה, או פר שלושה ימים כפול לדעת 

ת התפעול של המכרז, תרשם שבעצם כל שיטת התמחור, או שיטאו שזה פר כניסה לדייר. האם, אני מ

 היא רשלנית.

לעקוב, וכמו בעצם, היא גורמת גם לאגף, להערכתי, להסתבך, תוך כדי תנועה, ביכולת לפקח, ביכולת 

 פירצה קוראת לגנב.  –שאומרים 

לעצמו  , לשים מחשב באגף ומישהו מאפשרGPSזה שיש הוראה במכרז, לקחת מנהל עבודה, לשים 

 זה.   לא לבצע את

 

 לתקן פחים.    פלג:מר אמיר 

 

לתקן פחים, במקום, מה שנקרא, לקבל ממנו. אני רוצה להבין איפה    מר דודי אלון:
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נות של מכרז, או אכיפה, כהלכתו, ולראיה אין קנסות. זאת אומרת, סליחה בשמת, הגבול בין פרש

ם להשית אמת בעדינות, מי שמך לקבל החלטה האאבל בסוף זה כספים של כולם, אני אומר את זה ב

תשמעי, בדקת? הוא לא עמד? תקנסי. כאילו,  –כרז בעצם אומר לך קנס או לא להשית קנס? כשהמ

הראשונה, בפעם השנייה, הם גם יתיישרו. יש לי תחושה שיש, מה שנקרא, רכות יכול להיות שבפעם 

אבל  זה בעצם שהדברים יזרמו כמו שצריך, וקלות, וזה אולי נהדר ביחסי עבודה עם קבלנים, כי

 לא יודע, את טוב ליבך, או את הרצון שהדברים יעשו. לצערי, נראה כאילו ניצלו, אני

מו שצריך הרבה פעמים, ונכנסו יום אחרי יום, אז יש פחות זבל. כאילו, דרך אגב, ברו לי שגם פינו כ

חיר. פה אתם צריכים לנתק את הדבר אין קורלציה בין שביעות הרצון מהעבודה בשטח, לבין המ

וא יכול והתלוננו, לבין זה שבסוף הוא הגיש חשבונית על מה שהזה. זה שעבדו, ופינו, והיום תקלות ה

ל מה שבאמת הוא עשה. ופה יש איזושהי קלות, שאני מבקש לדעת, האם היה הכי הרבה, לא ע

במכרז הזה, הסעיף המרכזי הזה של המכרז, אני מבין שאותו קבלן ממשיך לתת שירותי כרגע, האם 

  כרז?כולות השתנה מהותית, או שזה אותו מהמ

 

 חנניה, אחר כך אריק.   מר מורדי ביטון:

 

י את הדו"ח, אבל אני רוצה להתייחס למה שמשתמע אני לא קראת  מר חנניה אווקרט:

וניקיון, הוא אחד ממנו. אני רוצה להגיד לציבור פה, אם לא מודעים, שהנושא הזה של פינוי אשפה 

קוח והכי פחות מתגמלים. ואני לא יודע עד לביצוע, הכי בזויים, הכי קשים לפי הנושאים הכי קשים

שים. בכל התחומים שקשורים לעבודת כפיים, לא כל שכן יודע עד כמה קשה להעסיק אנ כמה הציבור

 בפינוי אשפה וניקיון.

היא  חות מארבע מאות שקל והוצאות נסיעה,עובדת ניקיון שבאה היום למשק בית לשלוש שעות, פ

אין עובדים לעשות עבודות כפיים. אני נכנס לרופא שיניים, נשכב לטיפול, והאחות נכנסת  לא זזה.

ייב להפסיק את הטיפול, כי האינסטלאטור הגיע, והוא לא יכול לחכות. זו להגיד לו, אתה ח

 המציאות, רבותיי. 

מיליון, והוא  150-ים מהאחוז Xינוי, שמגיע פרויקטור, מקבל זה גם לא פרויקט של בית ספר של ב

שלב נמצא ולקבל יכול להציג מצגת, מה נעשה בחודש הזה ובחודש אחרי זה, לאן הגיעו, באיזה 
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יאות כפיים. אין פה מחיאות כפיים. זה פרויקט שמתבצע על מרחב ענק, על כל מרחב המועצה, מח

עובדים. גם הקבלנים  ולכים וגדלים, בגלל בעיות העסקה שלודורש תקציבים הרבה יותר גדולים, ה

תה לא תראה אותו מחר. הוא אמר, אף עובד שהלך מאחורי המשאית, שהלך היום, אחנוקים, כפי ש

 ועל מזדמן. הוא פ

 

 מה הקשר?   מר אלי שמעיה:

 

 רבותיי, בסדר, תנו לי להגיד את דעתי, זו דעתי.   מר חנניה אווקרט:

 

 לא הדיון. אבל אתה אומר את דעתך, אבל זה   ה:מר אלי שמעי

 

אני חושב שלנושא הזה צריך להסתכל קדימה. המסקנות הן שצריך   מר חנניה אווקרט:

הרבה יותר גדול של אנשי המועצה, עם תקציבים יותר גדולים, כי האשפה  פיקוח, מערך פיקוח הרבה

 יים, בית החולים ייקבר תחת האשפה. מהם, יומ 70%נערמת. אם עובדי ניקיון בסורוקה ישבתו, 

 

 אבל פה קיבלו כסף עבור הפינוי הזה.   מר אלי שמעיה:

 

תקציבים לנושא הזה, לא תן לי, אבל, בלי פיקוח יומיומי והקצאת   מר חנניה אווקרט:

נוכל להתקדם, רבותיי. והפרצוף של המועצה בקרב התושבים, הוא על ידי עקרת הבית. יוצאת בחוץ, 

המועצה עושה לי כל השנה? רק פינוי אשפה היא לא ה מ –ת פח האשפה לא פנוי, היא אומרת רואה א

 עושה.

להתייחס אליו בהתאם, ואנחנו ולכן, אני חושב, ככל שהנושא הזה כל כך קשה ובעייתי, צריך 

  צריכים, כולנו, להירתם לנושא הזה, רבותיי. זה לא נושא קל. 

 

 אריק?   מר מורדי ביטון:
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דו"ח הזה בפרספקטיבה קצת יותר בר על הרוצה לד אני, ברשותכם,  דניאל:ריק מר א

אני לרגע לא מקל גדולה. כי אנחנו, לצערי, ככה מסתכלים מתחת לפנס, רואים בדיוק את מה שהואר. 

ראש באירוע הספציפי הזה, נושא הפינוי והקבלנים, אבל לאור הדברים שגדי אמר, ומעורבות של 

ם אני אני חושב שהנושא הזה מוצה. עוד פע קר, והגשת כתב תביעה, אני מבחינתי,יועץ משפטי, וחו

ב, אני מבחינתי, לא הפרעתי לאף אחד. אני חושאומר, אני לא מקל ראש פה בהערכת, שנייה, אני 

 חושב שיותר חשוב לקחת את הדו"ח הזה, וללמוד ממנו, משהו הרבה יותר עמוק. 

לא מצליח לכסות גם קר, , מבהמבקר יסכים איתי, כי בדרך כללמה שהדו"ח הזה, אני מניח, וגם 

מכל הפעילות. הוא דוגם דברים מסוימים, וזה מה שצף כלפי מעלה. הדו"ח הזה, מבחינתי,  100%

ול ללמד אותנו שכנראה מערכות פיקוח ובקרה, באופן כללי, זקוקות לאיזה שינוי מאוד משמעותי יכ

להתמקד בו. ועוד פעם אני  , זה הנושא המרכזי שאנחנו צריכים2019 -במועצה, ואני חושב שהיום, ב

 אותו. סליחה, שמיצו כבר את ור מה שנאמר פה, הנושא הספציפי הזה, אני מבין שמיצואומר, לא

העניין הזה, ולמרות שנשמעים פה עוד פעם, ובואו נעשה ככה ונעשה ככה, אני לא יודע כמה זה יהיה 

 אפקטיבי. 

כנס למליאה. איך המשמעותי שצריך להימבחינתי, זה הנושא ר, שורה תחתונה עוד פעם אני אומ

כבישים, או אני אנחנו מתמודדים, עם כל הנושא הזה של ביקורת על קבלנים, אם זה קבלני בניה, או 

 לא יודע מה.

 900 -או ב₪, אנחנו מדברים פה, כרגע, על אירוע ספציפי שמסכמים אותו, אני אקרא לו, במיליון 

ויש פה עוד אינסוף אם אני לא טועה, ₪ מיליון  140 -ב מהצד השני יש לנו פה בית ספר₪, לף א

 ים שמסתובבים ועושים עבודה במועצה .תודה .קבלנ

 

 חינתך גם... האם מב   :מר אמיר פלג

 

 אמרתי, אני לא מקל ראש,   מר אריק דניאל:

 

 לא, אני שואל.    מר אמיר פלג:
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 So -מיצו את ההיבט המה שנאמר פה, אני מבין שכבר  לאור אבל  מר אריק דניאל:

called  ,משפטי / פלילי / תביעה 

 

 אני לא שמעתי שנאמר כלום.    גב' דנה אדמון:

 

 חברים, אז בואו,  ון:מר מורדי ביט

 

 כתוב שמשכו את התביעה.    גב' דנה אדמון:

 

 איפה זה כתוב?   מר אריק דניאל:

 

 ת. ים, בואו נקשיב שנייה, בסבלנו, חברטוב  מר מורדי ביטון:

 

לענות על כל השאלות, אני כמובן הייתי מוכנה  טוב, אני אשתדל  :בשמת גליןגב' 

ות הטיוטא שיש לי, אבל אני מניחה שזה קצת יהיה ארוך מדי. לעבור פרט פרט בדו"ח המבקר, לפח

ת הביקורת, ובהרבה יותר אני אדבר באופן כללי, ואני אתייחס קצת יותר מפורט לפי דו"ח ועד

אז ב. אהפיקוח והשני זה פעילותה של חברת יר נושאים עיקריים, האחד זה הנושא של מפורט לשני

צה ,הוא כמובן קיבל את כל החומר, ולאורך תקופת הביקורת באופן כללי, כשהגיע אליי מבקר המוע

ל אותם. וגם קיבל תשובות. שלו, הוא ביקש עוד ועוד חומרים משלימים, וככל שהוא ביקש, הוא קיב

 א נכללו בדו"ח. מהתשובות שנכללו בדו"ח, ובות, נכללו בדו"ח וחלק מהתשובות לחלק מהתש

 

 שנתת לי נכנס לדו"ח.  של מה 100%אני אומר   מר יהודה זנטי:

 

 בוא, תן לה לדבר,    מר גדי ירקוני:
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 מבקש. לא, אבל לא להגיד דברים לא מדויקים,  אני   מר יהודה זנטי:

 

 ת, היא טוענ   מר גדי ירקוני:

 

לא להגיד דברים שלא, למשל, לא הכנסתי את כל התשובות. כל   מר יהודה זנטי:

 התשובות בפנים, באופן מלא. 

 

אוקיי. אחד הדברים שנענה, זה היה הנושא, למשל, של המשקל באתר   שמת גלין:גב' ב

ת זה שזה עדכון למבקר, ומשום מה אני רואה א דיה, עוד בתקופת הביקורת הנושא הזה טופל, הועבר

דיה, כרגע יש משקל ועדת הביקורת. אגב, מאז הוחלף המשקל באתר נמצא כרגע שוב, גם בדו"ח 

, בדו"ח הביקורת הייתה צריכה להיות נענית בזה שיש לנו כבר ביקורת על חדש. אז ההערה הזו

 המשקל הישן ובתוך ועדת הביקורת, שיש משקל חדש. 

הותיים, כמו למשל וך כדי, חלקם הם ליקויים יותר מקויים שבאמת נמצאו, והם תוקנו תלי היו

נתי שאני צריכה את זה, כי מערכת המעקב אחרי הקבלן יראב, זה עודכן תוך מספר ימים, אחרי שהב

אני לא ראיתי את זה. אז זה עודכן ומאז אחד משומרי המסך שלי זה האיתוראן של חברת יראב, 

 הזמן.  ת גאן תברואה ואני עוקבת אחריהם כלחר זה האיתוראן, או הפוינטר של חברהמסך הא

 

 ? GPS-כמה זמן זה נעשה בלי ה   מר דודי אלון:

 

 שאני ביקשתי, מהרגע  גב' בשמת גלין:

 

, כמה זמן GPSני כבר מתחיל את המכרז, עד שהיה לא, מהרגע שא   מר דודי אלון:

 עבר? 

 

 ה ומשהו. ושבת שנאני ח  גב' בשמת גלין:
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 תודה.    מר דודי אלון:

 

 הייתה דרך אחרת לעקוב אחריהם?    גב' דנה אדמון:

 

ועניין. היו ליקויים שתוקנו אני אענה על יראב, אני אענה לכל דבר   גב' בשמת גלין:

תוך כדי, למשל הנושא של לקבל את הפירוט המסודר מהיישובים שמקבלים שירות מכרם שלום, אז 

ישורים של בל היום, יחד עם החשבון, מגיעים האו היום גם אחורה, כמה שאפשר היה, איש לנ

זה תלוי מכרז. למשל, מרנו, אנחנו נתקן אותם, כי היישובים על העבודה שלהם. היו ליקויים שא

הנושא הזה של לשים שבבי זיהוי על כל הפחים, גם הפחים שבמחנות צהל, וגם הפחים של המועצה, 

תי, גאן ידי אשכול הרשויות לפינוי אשפה בי חייבת להפתיע אותך, במכרז שהוצא עליובל, אני 

, נראה מה יקרה ראה, לא ימשיכו לפנות אצלנותברואה קנו את החוברת ולא הגישו. אז הם, כנ

 באשכול הרשויות.

והיו ליקויים שאמרתי למבקר, תשמע, זו באמת בעיה, אני אתמודד עם זה. למשל, הנושא של מה 

רים על זה נעשו שני דב ו חוסר פחים שיש לנו במקום אחר, אזנקרא עודף פחים שיש לנו בישובים, אש

 אני על זה דיברתי עם ועדת הביקורת.וגם 

בכל מקום שיש פחות מדי פחים, אנחנו כמובן השלמנו, ובמקומות שיש יותר מדי  הדבר הראשון, זה

רת ליישוב אני הרגשתי לא נוח עם זה שאני אומ פחים, אנחנו עשינו גם איזושהי עבודה נוספת. כי

אני צריך את כל הפחים. עשינו עבודה, שהתוצאה של  –היישוב אומר לי שיש לו יותר מדי פחים, ו

נת ליבם של אנשי איכות הסביבה, היא שאני צריכה להוסיף פחים. משום, שאם עד העבודה, למגי

ודה נק 13דש למועצה האזורית אשכול הוא עכשיו התקן לתושב היה עשרה ליטר ליום, התקן הח

שיש  קומות שיש עודף, העודף הוא כנראה קטן יותר, במקומותמשהו ליטר אשפה ליום. ולכן, במ

 שלימים.חוסר, אנחנו הולכים ומ

אז זה, ככה, לדבר בגדול. מהדו"ח של ועדת הביקורת, אז יש לנו מנהל עבודה בגאן תברואה, נושא 

נחיות גם ליישובים פעם נוספת וגם ים על פי הנחיית האגף, אז הועברו הסוגי הפסולת שלא מפונ

באופן  , עובד האגף מסתובב2019-חנו עושים מעובדי הקבלן, ובנוסף לזה, כחלק מהשירות שאנל
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אקראי בין היישובים ובודק שבאמת מה שיש בפח צריך להיות בפח. ואם מישהו הוציא את הקרטון 

 את זה לקרטוניה. ו שצריך, הוא לוקח את הקרטון ולוקחמהפח כדי לפנות את הפח כמ

תלונות על תושבים, על אי פינוי, מישהו אמר כאן שאנחנו לא נותנים קנסות, זו הפעם הראשונה 

ים אותי בטוב לב, אני לא ידועה בזה. אנחנו נתנו קנסות גם לגאן תברואה וגם לנגב שמאשימ

. גם אם זה יכים את הדבר הזה לבסס באופן מסודראקולוגיה, כדי להוציא מכתב קנס, אנחנו צר

האישור של לתת קנסות, אני צריכה לעשות את זה בצורה שתעבור את כתוב בחוזה שאני יכולה 

גם לפני וגם אחרי ניתנו קנסות. על יראב אני אענה נסות לשני אלה, עודפי עגלות, חיימסון. ניתנו ק

 אחר כך. 

 

 על יראב. היא לא מדברת    מר גדי ירקוני:

 

 גב אקולוגיה. ברת על נאני מד  גב' בשמת גלין:

 

 תשימו לב שהיא אומרת שהיה פה מפקח.    מר גדי ירקוני:

 

 בר, על יראב אני אדבר בנפרד. רגע, תיכף אני אד  גב' בשמת גלין:

 

 היה מכרז...    מר אמיר פלג:

 

 הם מציינים שלא היה מפקח.    מר גדי ירקוני:

 

ה, אבל זה היה במכרז. לא היה באמת, חלק מהזמן וחלק הי   מר אמיר פלג:

 , המינימום שיש

 

 לא מפקח, אלא מנהל עבודה.   גב' בשמת גלין:
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 מנהל עבודה.  היה כל הזמן   מר גדי ירקוני:

 

 יש מנהל עבודה, מנהל העבודה החדש הוא יורם,   גב' בשמת גלין:

 

ב מנהל שלא היה, לא בגאן ולא בירא פה זה חשוב להתעכב, רשום   גב' דנה אדמון:

 האם היה? עבודה, 

 

 יש.   גב' בשמת גלין:

 

 ? 2017בשנת    גב' דנה אדמון:

 

 יש. עכשיו יש.   גב' בשמת גלין:

 

 , לא על עכשיו. 2017לא, הדו"ח הוא על    ה אדמון:גב' דנ

 

 אני ממשיכה לגבי,   גב' בשמת גלין:

 

 וע, חברים. ייה, אי אפשר לשמבואו נמשיך, שנ  מר מורדי ביטון:

 

לגבי הנושא של מערכת בקרה אלקטרונית, אותם הצ'יפים, אז אנחנו   גלין: בשמתגב' 

נו במסגרת אשכול רשויות לפינוי אשפה ביתית. לגבי נכניס את זה, כמובן בהסכם החדש שיהיה ל

 יראב, או הפינוי במחנות צהל, אני תיכף אתייחס. אתר דיה, 

 

 לא, חייב להסביר.    ן:גב' דנה אדמו

 

 אני אתייחס, אני אתייחס.   גלין:גב' בשמת 
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 היה. הצ'יפים לא היו.  GPS -ה   מר גדי ירקוני:

 

 שונים, אני אסביר.  זה שני דברים  גב' בשמת גלין:

 

 זה למשאית, וזה לפחים.    מר גדי ירקוני:

 

כלי נוי קבועים ועדיין יש גזם גנני, זה כנגד אקולוגיה, יש ימי פי  גב' בשמת גלין:

 בנושא הזה, ניתנו גם התראות וגם קנסות.  א מפונים. גםאצירה של

רת, זה שנושא הפיקוח והבקרה על מה שעולה, גם מדוח המבקר וגם מוועדת הביקו –נושא כללי אחד 

חנו כל הקבלנים, ויש לנו הרבה מאוד קבלנים, צריך להשתפר. אני, באמצעים שיש לנו בתוך האגף, אנ

קרה, הן פעולות שנעשות קוח ובקרה. חלק מפעולות הפיקוח והבהוספנו לפעולות שלנו פעולות פי

ה ממחנות צהל, וחלק גדול מהפיקוח, שעוקב אחרי פינוי אשפה ביתית ופינוי אשפ GPS -מהמשרד, ה

ים הוא כמובן מה שקורה בשטח. זה אומר, שבנוסף לכל הדברים האחרים שאנחנו עושים, אנחנו עוש

ה מארב על משאית לך ובודק מה קרה בפחי האשפה, או עשגם את זה. ברור שאם יש עובד שהו

 בר אחר.האשפה, אז הוא באותו זמן לא עושה ד

משימה, אנחנו עושים את זה במסגרת כוח האדם. אני מאוד אשמח, אם אחת זה מטיל עלינו עוד 

ו ל כל הקבלנים. יש לנו, מסתובבות לנהתוצאות של דו"ח מבקר המועצה, יהיה שצרי להיות מפקח ע

מהן  חמש או שש משאיות אשפה. לא אשפה, משאיות שונות, חלקלשירות של האגף שלנו, בין שלוש ל

זם, מסתובבים. אין ספק שעוד מישהו, שזה מה שהוא עושה בשטח, זה אשפה, חלק מהן זה ג

 הנושא הזה. בתוכנית עבודה מסודרת, אבל אקראית, תשפר את המצב. אז זה לגבי

עשה טעות ואני אסביר למה הוא עשה טעות. הוא  את זה בצער, אבל המבקרלגבי יראב, אני אומרת 

ושהי מסקנה, שהדבר היחיד שאני יכולה להגיד לקח שני סוגי נתונים, שם אותם ביחד, הגיע לאיז

 אני אסביר, עליה, ובעדינות, שהמסקנה הזאת היא מופרכת. 
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 לה, תנו לה.  , תנורגע  מר מורדי ביטון:

 

אני אסביר את זה במדויק. חברים, באמת שאנחנו למעלה משנה,   :גב' בשמת גלין

כל הכבוד לכולם, אני חושבת שעכשיו שאני עולה למועצה. עם ₪, אלף  900השם שלי מסתובב עם 

 הגיע שתשמעו אותי. עם כל הכבוד גם למבקר המועצה. 

גיד לכם, שבלי שום הבא על אי עמידה בזה. אז אני רוצה ללגבי הנושא של התביעה האפשרית של הצ

קשר למה שהמועצה עושה, יש לנו פיקוח שוטף והדוק על פינוי האשפה ממחנות צהל. פיקוח שנעשה 

די משרד הביטחון והצבא. ואיך הוא נעשה? קודם כל, בנושא של מכולות האשפה שנמצאות על י

שעובד מטעמו, יש רס"ר, לכל מוצב יש קצין, או מישהו בבסיסים, ובמוצבים השונים, בכל בסיס יש 

מקבלים מיידית טנים, וכל מכולת אשפה שמעזים לא לפנות אותה, אנחנו מוצבים קצת יותר ק

ני מקבלת את הטלפון, או שדבורה מקבלת את הטלפון, או שאילן מקבל את הטלפון, טלפון. או שא

לפון, שרד הביטחון והצבא, הוא מקבל את הטאו שניסים קטן, ניסים קטן הוא הבן אדם מטעם מ

 ים מיידית.הוא מתקשר אליי ומגיעים ומפנ

י אם עושים רק ארבעים אין מצב שלא יגיעו למכולה, לפי החשבון, המבקר, לא מגיעים למכולה, כ

? אין מצב שלא יפנו שלוש פעמים מכולה. יש מקומות שמפנים 165-ביום, אז איך אפשר לעשות את ה

בא, יש מפקדים אסביר. אין מצב כזה. יש תברואן לצ י התוכנית, ויש לפעמים בעיות, ואניפחות, לפ

הם חותם ניסים קטן. אם ישה את החשבונות לצבא, שעליבצבא, יש פיקוח לצבא ואני אחרי זה מג

הייתי, אם לא הייתי מקבלת את השירות הזה, אם היו תלונות, הוא לא היה חותם, משרד הביטחון 

לגבי  לא קיים.ו מגיעים לפיצוץ. אז זה חד משמעית שלם, והרבה לפני מבקר המועצה, היינלא היה מ

 האם מפנים, 

 

 זה נשמע כמו...     דוברת:

 

רגע חברים, אני אסביר. לקח המבקר שני נתונים, נתון אחד, הוא רגע,   גב' בשמת גלין:

מכולות והכפיל אותן בנפח, לקח את המשקל שמגיע לאתר דיה, ונתון שני, הוא לקח את מספר ה

ה מעט מאוד אשפה. כאשר לוקחים את הנתונים של ה שהגיע. חד משמעית, לאתר דיה מגיעוהגיע למ



 אזורית אשכולמועצה 
 7.4.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 43 
 

אחוז מהנפח שהן יכולות  13-היו מלאות, משהו בין שמונה לה, מגיעים באמת, כשהמכולות אתר די

לה, המכולה נגיד, מכולה של להיות מלאות. קצת ככה הסבר, זה יותר לוח עם לוח אקסל, יש לנו מכו

מגיע משקל, יש נוסחה שהופכת את המשקל, את הנפח אלף, לאתר דיה  4.5ר הקיבולת שלה, ליט 4.5

 ל.למשק

אתר דיה, לא למשך שבועיים, ולא למשך שנה, אלא למשך שנה וחצי,  אני עברתי על המשקלים של

ם, ובאמת, אנחנו רואים שזה, כמעט שנתיים, נתתי את כל המספרים וסכמתי כמה לקחו בכל מקו

פחות משקל, ממה שהיינו מצפים שיהיה כשמגיע  לא תואם לנפח. כלומר, יש לנו הרבה שהמשקל

  , שהמכולות הן לא מלאות. ה. זו עובדה אחת. הסיבה לזהלאתר די

 

 בגלל שהמיפוי של המכולות,    גב' דנה אדמון:

 

 אני אסביר,   גב' בשמת גלין:

 

 להיות, יש יותר מכולות ממה שהיו אמורות    גב' דנה אדמון:

 

 המכולות לא יכולות להיות מלאות, כי יש יותר מדי מכולות.   גב' בשמת גלין:

 

 . 2017 -אומרת. לא היה מיפוי ב זה מה שאני   גב' דנה אדמון:

 

היה מיפוי, יש יותר מדי, אני יודעת בדיוק כמה מכולות יש בכל בסיס.   גב' בשמת גלין:

נה, ואני יודעת בש אישית, אני מבקרת אותן פעמיים שלושרק שאני יודעת, אני גם מכירה אותן לא 

שאנחנו נותנים להם שירות, משום איזה מכולות לא מלאות. לא ניתן היה למשוך את המכולות האלו, 

 שיש הסכם בין המועצה לבין הצבא, על מספר המכולות.

י מנהלת שאנ לים בוויכוח שלי מול משרד הביטחון,אחד הכלים, וזה תודה רבה למבקר, אחד הכ

 אותו כבר יותר משנה, 
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 זו תשובה שהמבקר קיבל?    גב' דנה אדמון:

 

 תנו לי לדבר.   גב' בשמת גלין:

 

 אני,     ' דנה אדמון:גב

 

 סליחה, תנו לי לדבר.  גב' בשמת גלין:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

ולם. אחד אני לא אענה לכ ט המחשבה, ואחרי זהאתם קוטעים את חו  גב' בשמת גלין:

שהיה לי מול משרד הביטחון, להוכיח שיש יותר מדי מכולות ויש לצמצם אותן, וגם חלק מהן הכלים 

שהשירות יהיה גם זול יותר, היה תראה, עובדה, אתה רואה? יש מעט מדי  – 1100להחליף בפחי 

א גם כולה, חוץ מזה שהיא אוספת אשפה, היאשפה להרבה יותר מדי מכולות, וזה לא טוב, כי מ

 מהווה מפגע תברואי.

 . הקשר, המסקנה מזה שבגלל שיש לי מעט מדי אשפה באתר דיה... המסקנה היא מסקנה שגויה

 

 רגע, בשמת,    אמיר פלג:מר 

 

 לא, לא, אני חייבת להמשיך, כי אני אשכח.   גב' בשמת גלין:

 

 ת כל יום. ... פינה את המכולו   מר אמיר פלג:

 

המסקנה שבגלל שיש ח אחרי זה מה אני רוצה להגיד. אמת אשכאני ב  גב' בשמת גלין:

יו פה ושם מכולות שלא פונו. אגב, לי מעט מדי אשפה ביחס לנפח, היא שגויה. עכשיו, יש לגבי, ה

 הראשונה שיודעת שהמכולות לא פונו, זו אני, כי אני מקבלת את הטלפון. 
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ש.ג. לא נתן, -לבסיס, כי האפשר היה להיכנס הגיעו לבסיס, אי ות לא פונו, כי כשעכשיו, חלק מהמכול

אחרי זה לעשות פינוי  כי התחלף, כל מיני דברים כאלה. בכל המקרים, חד משמעית, בוודאות, הגיעו

 השאיר את האשפה בצבא, זה התברואן.או באותו יום, או ביום למחרת, כי אי אפשר ל

 

 חד יומי,  א מקרהזה ל  מר אלי שמעיה:

 

זה נראה לי קצת הזוי שהוא נכנס ויוצא תוך  י,"רבע שעה לבסיס מל   גב' נעמי סלע:

שרק להיכנס פנימה לוקח רבע שעה. אז רבע שעה. כולנו מכירים את מל"י ויודעים שזה בסיס 

כשהחוקר אומר שרבע שעה לקח למשאית מהרגע שהיא נכנסה לרגע שהיא יצאה, קצת נראה לי 

 ה, גם... תמו

 

ר עכשיו על הנושא של הזמנים, בסדר? הבסיס האחר אני אדב אוקיי,  גב' בשמת גלין:

וב שוב, סליחה, מופרך, כמה זמן מכולות, היה חיש 165 -להחלטה, שלא ניתן היה לפנות את כל ה

לוקח להפוך מכולה. אני מזמינה כל אחד מכם לעמוד מאחורי משאית האשפה, ולראות כמה זמן 

קות, כאשר ממש ד 2-3-4-5ת מיומן, לוקח קצת יותר, להפוך פח אשפה. מכולה, על ידי צוו לוקח

שהו מישהו יודע דבר, ו בדו"ח. שהם התבססו על איזנתקעים עם השרשראות. לא הזמנים שנקבע

 אותי לא שאלו כמה זמן לוקח להפוך מכולה. אולי יובל יודע כמה זמן לוקח להפוך מכולה. 

דקתי האם וד דבר, באני הלכתי ובדקתי ע , הגיעו למה שהגיעו.ני הדברים האלוכאשר לקחו את ש

משאיות. האם ניתן באמת ניתן, ביום עבודה לפנות את כל המכולות, אני צריכה לענות גם לגבי שתי 

 70-ל 60לפנות את כל המכולות, וחד משמעית כן. נסע אחד הפקחים, במהירות של משאית, קרי בן 

לזה ולה. וראינו כמה זמן זה לוקח לו, וועשה את כל הסיבוב, כאילו שהוא מכ קילומטר לשעה,

בין שמונה לעשר לנו במספר המכולות וראינו שהוספנו את הזמן האמיתי שצריך להפוך מכולה, והכפ

 שעות עבודה, ניתן לעשות את זה.

היום, כשאני  עכשיו, היום כשאני רואה כבר מהחורף שעבר, כבר למעלה משנה אני רואה את זה.

הן נכנסות, אני רואה מתי הן מתי ת את זה, אני רואה אותן, אני רואה רואה את המשאיות מפנו

ך שם את הזה ברבע שעה, זה לא מתאים לך, אבל יוצאות. נעמי, אולי לך קשה להיכנס למל"י ולהפו
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 כנראה שהנהג הזה כן מתאים לו. משום ש, 

 

 את כל העבודהס? רבע שעה הוא מסיים רבע שעה את כל הבסי   גב' נעמי סלע:

 בבסיס? 

 

 אני לא יודעת למה אתם קוראים מל"י,   גב' בשמת גלין:

 

 בקר. זה מה שכתב החוקר, החוקר, לא המ   גב' נעמי סלע:

 

 לשמחתי, אני לא ראיתי את דו"ח החוקר.   גב' בשמת גלין:

 

 אז אני ראיתי את דו"ח החוקר,    גב' נעמי סלע:

 

 בסדר .  גלין: גב' בשמת

 

 מש ציין שם בכל... שזה לא בהלימה. וא מה   גב' נעמי סלע:

 

 סליחה, המילה לשמחתי הייתה צינית, אתה צודק, אני אשתחרר  גב' בשמת גלין:

 מהציניות. אתה צודק, אני מתנצלת.

בפרק  אין שום בעיה וכך קורה שלוש פעמים בשבוע, לפנות את כל המכולות, כאשר צריך לפנות אותן,

 ני רואה את זה, הזמן בין שמונה לעשר שעות. א

 

 סליחה,   מר אלי שמעיה:

 

 אני לא מבין, באמת.    מר גדי ירקוני:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 7.4.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 47 
 

 ? מה אתה לא מבין  מר אלי שמעיה:

 

 אתה רוצה שנלך הביתה? נלך הביתה.    מר גדי ירקוני:

 

תוב בפירוש, או אין טעם לכל השיחה הזאת. פה יש בדו"ח דבר אחד כ  מר אלי שמעיה:

  זה לא, בוא נקרא אותו,או שהדו"ח ה שאני עוד פעם חוזר,

 

 אבל היא מסבירה לך למה היא חושבת שהדו"ח לא נכון.    מר גדי ירקוני:

 

 אבל מה שהיא אומרת, זה לא תואם.   י שמעיה:מר אל

 

 בגלל שלא הכניסו את זה.    מר גדי ירקוני:

 

 ר מספר הובלות, שהוא קיבל כסף עבופה כתוב בפירוש   מר אלי שמעיה:

 

 אז מה, אז המבקר עשה,    גב' רוני קיסין:

 

קר הפרטי. גם אנחנו הגענו למסקנות אחרות, בעקבות הדו"ח של החו   גב' דנה אדמון:

 תגידו, למה צריך, ... את כל הזמן. 

 

המליאה לא תוכל לאשר את דו"ח המבקר, לפי המצב. זה מה שהולך     :דובר

  מן.ומסת

 

 ה? נהימשה עבודה לא מאז המבקר ע   גב' דנה אדמון:

 

מה לא מהימנה? מהימנה מאוד, אבל שונה. הסבירו לך פה, שזה עניין   גב' כבי שקולניק:
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לות. המבקר הסתכל על דו"חות השקילה, בשמת מסתכלת מנקודת מבט אחרת. ומשתי של הסתכ

 נקודות המבט, מגיעים למסקנות שונות. 

 

מבקר  –יד ה הזאת, יש במקום לבוא ולהגאני חייב להגיד שבסיטואצי  ציפורי:מר איתי 

מוטעות, או לא כתב דו"ח. יכול להיות, אני לא חושב ככה, אבל יכול להיות שחלק מהמסקנות שלו 

נכונות. אבל זה קצת מרגיש כרגע, כאילו יש פה איזושהי התגוננות, מתוך דו"ח, שבסופו של דבר, 

 גלות, דות הקבלן. לא היה, מי שתיקן את העתיקון עגלות שנגרם להן נזק עקב עבוהקבלן יחוייב ב

 

 זה שאתה צועק, זה לא אומר שאתה צודק.    מר גדי ירקוני:

 

כשהיו פה, גם הדברים שתוקנו, במשך שנה  ... היה עובד של המועצה.   רי:מר איתי ציפו

-כל ה חד, אוקיי? עם משאית אחת, לפנות אתוחצי, לא תוקנו. אם הקבלן יכול לעשות את זה ביום א

וקיי? אז צריך לעשות מכרז, על משאית אחת, ואין לי מושג מה, א , כולל כניסה למל"י לנסוע164

ולגלות את זה בתחילת העבודה, לא אחרי שנה שהוא עובד, או שנתיים,  164-שההנדסה תעשה, ל

 א. זה ללמה הודה אומר, עכשיו מחפש סיבות לאה, עכשיו גילינו, כי פתאום י –כשהמכרז נגמר להגיד 

 

 , אני רוצה גם להגיב  גב' בשמת גלין:

 

שמת לא סיימה, רגע, בוא אני אגיד לך, בשמת לא סיימה, שנייה, ב  מר מורדי ביטון:

תנו לה לסיים, שנייה. בשמת לא סיימה ועוד לא שמעתם את עו"ד חיימסון, אז סבלנות. לא נקיים 

 , את הויכוח עכשיו

 

י רק רוצה לא לבזבז לנו את הזמן. אם ים פה ויכוח, אנאנחנו לא עוש   גב' דנה אדמון:

מקום לתביעה, ושהכול  באמת, דו"ח החוקר הפרטי, לטענתכם, מביא אמירה חד משמעית שאין

 התנהל כמו שצריך, אז תסבירו איך. 
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 הנה, אז מנסים להסביר.   מר מורדי ביטון:

 

 שיו מסבירה לך, מת עכבש   מר גדי ירקוני:

 

לא, בשמת מסבירה מה היא עשתה באגף, שזה יפה ומבורך ואני מאוד    ון:גב' דנה אדמ

י דיוקים שהיא טוענת שקיימים בדו"ח הביקורת. מכבדת את זה. מאז דו"ח המבקר ואילך, וגם על א

 יהם, זה בסדר וזה יפה. אבל אנחנו מדברים על הדברים הגסים, שאנחנו מנסים להגיע אל

 

 גס. זה הדבר ה   מר גדי ירקוני:

 

 היא משקרת,  –הוא משקר, הוא אומר לי  –נו,  היא אומרת לי    גב' דנה אדמון:

 

 י מבקש.לא, רגע, אנ   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

 אתה תדבר כמה שאתה רוצה.    מר גדי ירקוני:

 

 . תן לה לסיים, תן לה לסיים, שנייה  מר מורדי ביטון:

 

דו"ח הזה, היא קיבלה אותו, היה ד משהו מהותי, האני רוצה להגי  מר יהודה זנטי:

א לא אמרה את זה בתוך לרשותה חודש ימים לכתוב את התגובה שלה. מה שנאמר לגבי י.ר.א.ב, הי

הדו"ח. התגובה שלה בתוך הדו"ח, היא לא סתרה את הדו"ח והדו"ח של י.ר.א.ב האמין שבאמינים, 

כן פה או ימינה  כלי אובייקטיבי, אין לי שום עניין ם עניין נגדך, אני אובייקטיבי, אניאין לי שו

 ר.שמאלה, אין ימינה ושמאלה, יש רק יש

וח של החוקר הפרטי מאשר את הדו"ח, או אומר שם, או לא נכנס לכל ולכן, הדו"ח הזה אמין וד

ארבע בסיסים. יש מכולות  –לוש הבסיסים. כל בסיסי צהל הוא לא נכנס, לכל הפחות היה נכנס ש
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כמה תאריכים הוא נותן, שהיו מכולות מלאות שלא פינה אותן, ת שהוא לא פינה, באופן רציף, מלאו

 חודש, כאילו פינה את כל המכולות. וזה שקר אחד גדול.  18תקופה של והוא הגיש חשבוניות לאורך 

 

ע התשובה שלי, אני עוד חייבת טוב, אני עוד חייבת, סליחה, אני באמצ  גב' בשמת גלין:

לשתי המשאיות או משאית אחת, ולחמישים המכולות שאני ביקשתי לקחת אותן. אלו סות התייח

כון שבהסכם, הוא צריך היה להציג שתי משאיות. בשום מקום שני דברים שהם בחוזה של י.ר.א.ב. נ

בשבוע. למה ביקשנו  לא נאמר שהוא צריך להפעיל את שתי המשאיות יום יום. או שלוש פעמים

שאיות, שהוא יוכל לעשות אותן. אם הוא שאיות? כדי שאם יידרש, שיהיו שתי משיהיו לו שתי מ

 165-ניעה. בסוגריים, היו פעמים, שהיו יותר מת זה במשאית אחת, אין שום ממצליח לעשות א

 איות.מכולות, בכל מיני מקרי התחממויות כאלה ואחרות, ואז באמת עבדו במועצה שתי מש

סמכי המכרז, שהוא צריך להחזיק חמישים מכולות, היו תוב במאכן כ –לגבי החמישים מכולות 

ירום הוא יוכל לקחת אותם. צריכות להיות כאן מאחורי המחסנים של התברואה, כדי שבעת ח

המכולות היו שם, אבל עם הזמן, הן הפכו לגרוטאות ברזל. ואז ביקשתי ממנו, שיבוא ויתקן אותן, 

 וב הפכו לגרוטאות ברזל. ן אותן, סידר אותן, צבע אותן והן שתיק

 

 מכולות של י.ר.א.ב?    גב' דנה אדמון:

 

 א.ב. מכולות של י.ר.א.ב, אני ב י.ר.  גב' בשמת גלין:

 

 הוא רשם שהוא לא הביא אותן בתחילת ההסכם.    גב' דנה אדמון:

 

 אז אני מסבירה,   גב' בשמת גלין:

 

 . חבר'ה, תקשיבו לה, אתם לא מקשיבים   מר גדי ירקוני:

 

 היו שם, היו שם, הפכו לגרוטאות, תיקן,   גב' בשמת גלין:
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 העבודה?  מכולות בתחילת 50הוא הביא, העביר    גב' דנה אדמון:

 

 כן, כן, כן. היו,   גב' בשמת גלין:

 

 תקשיבו לה עד הסוף רגע.    מר גדי ירקוני:

 

 ות ברזל, הפכו לגרוטא  גב' בשמת גלין:

 

 ו, הקשבנ   גב' דנה אדמון:

 

 היא עוד לא גמרה.    מר גדי ירקוני:

 

פכו אני אומרת שוב, תקשיבו למשפט מתחילתו עד סופו. היו, ה  גב' בשמת גלין:

לגרוטאות ברזל. ביקשתי שיבוא ויתקן אותן, בא תיקן, צבע, שוב הפכו לגרוטאות ברזל. משום 

לחכות, הן הופכות למפגע  ת שם, ואין בהן שום שימוש חוץ מאשרשהמכולות האלו, כאשר הן נמצאו

את כל המכולות, אני רוצה לא לפתרון לעת חירום. לכן אני אמרתי לו, תעיף מכאן תברואי, ו

ישארו כאן עשר מכולות שיהיו במצב טוב, ואת השאר אני לא רוצה כאן, אני לא צריכה כאן, כי שי

יט את ההחלטה הזאת. לא הייתה לך סמכות להחל –המבקר  מראו אני לא צריכה משהו שהוא מפגע.

 ה שהמבקר אומר. זה מ

 

נאמנה, אני לא מוכן לקבל את הגישה ש... המבקר עשה את עבודתנו    מר אלי אהרון:

כפי שהוא מבין אותה. נכון הוא שיש הרבה דברים שהם עניין של פרשנות, וטוב שאת מציגה את זה. 

  צר הרושם, כאילו הוא שיקר או רימה,אבל אני לא רוצה שייוו

 

 אני לא אמרתי.   גב' בשמת גלין:
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 היא לא אמרה את זה.     דובר:

 

 .. אני לא אמרתי אף מילה אחת ש.  גב' בשמת גלין:

 

זה לא מעניין  –אני רוצה לדעת רק דבר אחד, גם את וגם גדי אמרתם    מר אלי אהרון:

 ה? איך הגעתם לז? ₪אלף  900או נרמז, שמישהו מכם לקח אותי לשמוע, האם בדו"ח המבקר נאמר 

 

 לא, לא בדו"ח המבקר.    מר גדי ירקוני:

 

 אז איך הגעתם לזה?    מר אלי אהרון:

 

 בבחירות, זה מה שאמרו.    מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

 אמרו בבחירות. –לא הקשבת לי, אמרתי    מר גדי ירקוני:

 

 תגיד לי?  וא אשם,מה ה   מר אלי אהרון:

 

 לא, לא באתי אליו, באתי בטענות לחבר'ה פה, שצעקו.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, בסדר.    מר אלי אהרון:

 

א... אני עשיתי את העבודה שלי, ... שיתנהל בצורה להדו"ח הזה   מר יהודה זנטי:

 אחרת. למשל, לאשר חשבוניות באופן אוטומאטי, זה לא יכול להיות.  
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 באופן אוטומאטי. אני לא מאשרת חשבוניות   לין:שמת גגב' ב

 

מנגנון הקנסות לא עבד בכלל, בכלל לא עבד. בכלל לא עבד. אני רוצה   מר יהודה זנטי:

 ת אחת שקוזזה מקנס. לראות חשבוני

 

 אני אראה,   גב' בשמת גלין:

 

 תראי לי חשבונית אחת.   מר יהודה זנטי:

 

 שנייה,  אני הראיתי,  גב' בשמת גלין:

 

 . 18 אחת, לא  מר יהודה זנטי:

 

 שנייה, שנייה,   גב' בשמת גלין:

 

ית אחת, חשבונית אחת שאת קיזזת כספים, בגין זה שגם לא המשא  מר יהודה זנטי:

  שלו נתקעה בדרך, ולא נכנס, לא פינה, אני רוצה...

 

 לגבי,   גב' בשמת גלין:

 

בשביל  ת, והוא בוחר להשתמש באחת,סוכם עם קבלן שתי משאיו   גב' מזל ערוסי:

 ה? מ

 

 בואו נמשיך.   מר מורדי ביטון:

 

 זה לא סוכם.   גב' בשמת גלין:
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 למה לא סוכם?   מר יהודה זנטי:

 

 תקשיבי למה היא אומרת. אתם לא נותנים...    ני:מר גדי ירקו

 

 הקבלן התחייב לשתי משאיות,    גב' מזל ערוסי:

 

 זה לא נכון. א אומרת שאבל הי   מר גדי ירקוני:

 

בטח שזה נכון, היא לא אמרה שזה לא נכון, היא אמרה שהוא חייב    מון:גב' דנה אד

 להעמיד את המשאיות, הוא לא חייב להשתמש בהן. 

 

 בדיוק, בדיוק.   גב' בשמת גלין:

 

 זה לא שזה לא נכון. אני רוצה לשאול,   גב' דנה אדמון:

  )מדברים ביחד(

 

, אחרי שגם חי ידבר, כדי שלא שנייה, שנייה, תשמרו את השאלות  ן:מר מורדי ביטו

 ו עוד פעם שאלות על שאלות. יהי

 

להפעיל שתי משאיות. אני רק הערה קטנה, אמרה שלפעמים צריך    גב' דנה אדמון:

אומרת, למשל, ימי הפינוי היו צריכים להיות ראשון, שלישי וחמישי, והם היו שני ושלישי, התגובה 

לישי מגיעים ם לא מספיקים לפנות את הכול, אז בשומה פה, זה שאת אמרת שבגלל שבשני השרש

 ותו יום?משאיות? אם הם לא הספיקו באשוב, אז למה לא הפעילו בימים האלה שתי 

 

 כי לפעמים הם לא מספיקים, בגלל שלא נתנו להם להיכנס לבסיס.    גב' בשמת גלין:



 אזורית אשכולמועצה 
 7.4.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 55 
 

 

יודע שהוא  ו? מה זה משנה? קבלןמה הם לא הספיקמה זה משנה ל  מר איתי ציפורי:

 וד בבסיס צבאי, יש בעיות... זו לא שיחה סבירה. זה לא דיון סביר.  הולך לעב

 

 שאנחנו לא משלמים על משאית, אנחנו משלמים...  רק תזכרו  גב' בשמת גלין:

 

 בוודאי. אבל אם נתמחר,    גב' דנה אדמון:

 

נו משלמים. שתי משאיות, אז אנח אם מתמחר הקבלןלא, אבל גם    גב' דנה אדמון:

 א ניגש למכרז? חבר'ה, אבל כשהו

 

  יי.בסטנד    מר גדי ירקוני:

 

צריך להעמיד לרשותנו שתי משאיות, ולא  הוא לוקח בחשבון שהוא   גב' מזל ערוסי:

 משאית אחת. מה הוא פראייר? באמת. סטנד ביי? מישהו שיש לו משאית, 

 

 אני רוצה עוד להשלים.   גב' בשמת גלין:

 

בואו, שנייה, עד שבשמת תשלים וחי ידבר, אחר כך אני אתן עוד פעם   ביטון: מר מורדי

 היום. חבר'ה, בואו, לאט לאט.  סבב שאלות, קצר. כי לא נגמור, לא יסתיים

 

אני רוצה רגע להשלים לגבי הנושא של קנסות ובדיקת חשבונות. אין   גב' בשמת גלין:

גם הועבר למבקר, קרה אחד, שאני עכשיו זוכרת, שחשבון שולם ללא בדיקה. היה לפחות ממצב שבו 

חשבון מתוקן, אלא  שהחשבון היה שגוי. אבל מי שכותב חשבונות יודע, שהוא לא יכול להוציא

 בחשבון שבא אחריו, אני קיבלתי את הזיכוי, 
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 אבל לא מדברים פה על חשבון שגוי...    גב' נעמי סלע:

 

על חשבונות וקנסות,  י, אני אמרתי, אני אענהשנייה, אני עונה. נעמ  מת גלין:בש גב'

התראה ושינויים היו גם לפני נכון? אז הנה, אני עונה. אין מצב שבו היה, תוקן. לגבי הקנסות, מכתבי 

 לבדוק.  כן, אני כרגע לא זוכרת, אני מוכנה לבדוק, אם היה קנס לפני כן. אני לא זוכרת, נו. אני יכולה 

 

, יש חצי שנה, שבהם מפורטים ימים שבהם לא היה 17 -ו 16 ודיםעמ  גב' רוויטל דג'אווי:

ב ששולמו כל ימי העבודה האלה. אז למה פינוי ביישובים, בחלקם או בכולם. ובסופה של פסקה, כתו

 מלכתחילה הם שולמו? 

 

זה לא נגד עיניי, אז  , בתור מזהה מקום זה בסדר, רק17-ו 16עמודים   גב' בשמת גלין:

  אם אפשר...

 

בשמת, ... את אמרת שהעניין תוקן, וזה בסדר, סימן שהמבקר עשה    מר אלי אהרון:

 דר גמור. די, יועץ משפטי. את עבודתו נאמנה, ואת תיקנת וזה בס

 

אני רוצה לתת לכם איזושהי סקירה משפטית קצרה של הדברים,   עו"ד חי חיימסון:

מאוד הולכים. כמו שאתם שמים לב, יש פער כדי שתבינו את הכיוון שאליו אנחנו איפה הם עומדים, 

ראית על כל דול, בין עמדתו של המבקר, לבין עמדתה של בשמת, כמי שהיא מנהלת האגף, ואחג

 הפעולות שנעשו.

אני רוצה לתת את המידע, בעיקר, בנוגע להחלטה שקיבלנו, בכל מה שנוגע לניהול הליך משפטי, כנגד 

 לי שהם הגיעו לו.קר עולה שלכאורה הוא קיבל אותם, מבהקבלן, לשם השבת כספים, שמדו"ח המב

אם אנחנו מגישים תביעה, חובת כמו שאתם יודעים, כשהולכים לבית משפט, צריך ללכת עם ראיות. ו

ההוכחה על כל יום ויום, מהתקופה, ועל כל חשבון שאושר לו, שלכאורה אושר לו ושולמו לו שם 

 המועצה.חה הכבד הזה, מוטל עלינו, מוטל על ים על עבודה שהוא לא עשה, נטל ההוככספ

בבית משפט. כלומר, דו"ח מבקר המועצה, לפי החוק, הוא אינו ראיה משפטית שניתן להסתמך עליה 
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אם יש איזושהי מחשבה שעם הדו"ח הזה, שהוא אכן יפה ומסודר ורציני, ונעזרנו בו רבות, והמבקר 

אים לבית . אבל, אם מישהו מכם חושב שאנחנו ב, ואני חושב שגם אתם מתחילים להביןיודע את זה

ואנחנו ₪, אלף  900שלום, השורה התחתונה היא אותם  –משפט, עם הדו"ח היפה הזה, ואומרים 

 מקבלים צ'ק, אז ההנחה הזאת היא הנחה לא נכונה. 

ח מבקר אינו ראיה משפטית לאמיתות נהפוך הוא, כמו שאני אמרתי לכם, החוק קובע במפורש, שדו"

ה המשפטית על איך מנהלים תיק כזה? שבכל יום ויום, אנחנו צריכים וכנו. מה המשמעות ברמת

הנה, אתה רואה? ביום הזה, על אף שהוא הגיש חשבון, הוא לא  –ד להביא ראיה לבית המשפט ולהגי

 פינה מאה מכולות, או לא פינה בכלל, או פינה באופן חלקי.

מהותית מהרושם  ה המרכזית שלנו, דעתה שונה בצורהשאתם שמעתם, נכון להיום, מפי העדו כמ

התנהלות היומיומי, ואני שנוצר מקריאת דו"ח המבקר. נהפוך הוא, כששואלים את בשמת על אופן ה

עכשיו מתייחס רק לעניין י.ר.א.ב ומחנות צהל, כל שאר הדברים, לא היו פה אמירות כאלה קשות. אז 

מי והיה המפקח, ות על הקבלן, ועמד איתו בקשר יומיונחנו שואלים את מי שהיה אחראי ישירכשא

ך כל התקופה הזאת, היו ו וזה שמאשר אותם, האם במהלהמבקר והמטפל בו, וגם בודק חשבונותי

 לא.  –טענות? היו בעיות? היה אי פינוי? היו תקלות? היו ליקויים? התשובה היא קליר קאט 

ם בתמצית, תם שמעתם עכשיו את הדברית עם בשמת אחרי הדו"ח, או שעות רבואנחנו ישבנ

 והתשובה היא שלא היו טענות.

מצוין חיימסון, אתם  –פט, הוא יגיד עכשיו הולכים לבית משפט, והשאלה הראשונה שישאל השו

 אקסטרה. אז בוא תראה לי תלונות של הצבא במשך₪ מעולה, קיבל מיליון  –באים ואומרים לי 

ת שאתה, הלקוח, אתה לי תלונה. אז בוא תראה לי תלונו התקופה, שלא פינו להם מכולות. אין

לא פינה, ושפה הוא לא היה  המועצה, הוצאת לקבלן לאורך התקופה, שפה הוא לא פינה וששם הוא

 בסדר, וששם הוא לא היה בסדר, אין לי תלונות. 

חלק  דו"ח המבקר השתמשנו רבות, כדי לתקןהשורה התחתונה שאני בא ואומר, היא ככה, אנחנו ב

ים, חלק אפילו ניכר מהליקויים שהוא ראה, ואכן ההתנהלות הן בשוטף והן לקדימה, מהליקוי

טים שנוגעים ליישום נהלי פיקוח, ויישום צמוד יותר, ובקרה צמודה השתפרה במידה, בכל ההיב

 יותר. 

חנו גם ייושמו ביתר שאת גם מכאן ולהבא. אנהדברים האלה, למיטב הבנתי, יושמו, ואני חושב שהם 
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לק מהלקחים, ויישמנו אותם במכרז שנסגר בימים האחרונים. ואני משתף אתכם, אנחנו, לקחנו ח

ם אותו קבלן, עם י.ר.א.ב, הסתיימה, אנחנו יצאנו במכרז למצוא קבלן שיפנה מכיוון שההתקשרות ע

 את הפסולת מ, אני עוד פעם, אני במחנות צהל. 

לבד, של אותו הקבלנים, אבל הוגשה הצעה אחת ב הראשון, היו כמה משתתפים בסיור בובבסי

פסלנו את ההצעה ופסלנו  י.ר.א.ב. מכיוון שההצעה של י.ר.א.ב הייתה גבוהה, משמעותית, מהאומדן,

 את המכרז. 

ת נוסף חודשיים, יצאנו במכרז נוסף, כאשר טרם היציאה למכרז נוסף, עשינו בדק בי –חלף לו חודש 

לשיטה שמבוססת משקל. ר היינו, התלבטנו האם נכון יהיה לעבובנוגע לשיטת התשלום לקבלן. 

ה, תקבל תשלום על עשרה טון, ולא כלומר, להגיע לו, אתה צריך לאסוף, אם הבאת עשרה טון לדי

 אכפת לי אם הפכת את המכולה, או לא הפכת את המכולה.

הפיכת ת כת לשיטת המשקל, אלא להמשיך עם שיטמהצד השני, הייתה התלבטות, האם לא לל

המכולות, ומציאת אמצעי בקרה נוסף, טוב יותר, על עצם הדבר הזה. אחרי שבשמת התייעצה עם 

מחלקות תברואה ברשויות מקומיות סמוכות, שגם להם יש בסיסים וצורך קולגות שלה, מנהלי 

בשיטת המשקל יש, כנראה, להפוך מכולות, התקבלה החלטה שלא נלך על שיטת המשקל, כי 

ת לא קטן. כי אף אחד לא יכול לבוא ולראות אני לא אגיד רמאות, פוטנציאל תחמנופוטנציאל, 

ה ריקה לבסיס. אי אפשר לדעת את הדברים האלה וגם, מש בבוקר, שהמשאית דחס מגיעבבוקר, בח

מועצה, שירוץ אחרי  אתם יודעים, גם מנגנוני הבקרה צריכים להיות ריאליים. אי אפשר לשים עובד

 א עובד במבחן המעשה.כל משאית, זה ל

לסיכומו של דבר, אני משתף אתכם, שנתקבלה ההחלטה ללכת על מכרז של פינוי, כלומר, הוא דומה 

רז הקודם שהיה, אלא שהופקו מספר לקחים. האחד, צומצמה משמעותית כמות המכולות, על פי למכ

 וח העיקרי פה. סיכום של בשמת עם אנשי הצבא, שהם הלק

השנים איפשרה, בכל מכולה יהיה צ'יפ שבעצם נותן לנו דיווח וגיה במהלך וזה הטכנול –שתיים 

על, או לא פונתה בפועל. דבר שלא היה קיים לפני אלקטרוני, ויכולת לדעת האם המכולה פונתה בפו

 מספר שנים, כאשר היה המכרז הקודם.

בתיק  שיש . בשל הקשיים הראייתיים המשמעותייםהלקחים האלה הופקו, והלקחים האלה יושמו

הזה, ההחלטה שקיבלנו היא לא ללכת להליך משפטי כנגד הקבלן, מכיוון שהיכולת שלנו להוכיח את 
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נו, ולזכות בפסק דין שיחייב אותו להחזיר לנו כסף, נוכח כל הקשיים הראייתיים כל הטענות של

  שהסברתי לכם, היכולת הזאת היא מאוד מוגבלת. 

 

חס, כי דו"ח המבקר אינו ראיה, וא לא סיים להתיירק שיתייחס, ה   גב' דנה אדמון:

 בינה נכון. אבל דו"ח החוקר הוא כן, אז אם אפשר לקבל התייחסות בהתאם, אם אני מ

 

דו"ח החוק, אלף את מבינה מאה אחוז נכון. דו"ח החוקר, אכן יוכל   עו"ד חי חיימסון:

על בערך עשרה ימים, או שבועיים, , דו"ח החוקר נותן לנו תמונת מצב, להיות מוגש כראיה. עם זאת

ם הוא ם. לבוא לבית משפט, בחלק מהימים הוא היה בסדר, בחלק מהימיוך תקופה של שלוש שנימת

פינה פחות. לבוא לבית משפט ולבקש מבית משפט לקחת מה שמצאנו בעשרה ימים, ולגזור ממנו 

כי העלויות שהיו כרוכות  קלוש.  הסיכוי שזה יצליח, הוא סיכוי מאוד גזרה שווה, על פני שלוש שנים,

 בתוך החוקר הזה, היו עלויות מאוד גבוהות. חברים, זה... 

 

 ת יותר גבוהות מהסכום המוערך שהקבלן הגיש? עלויו  מר איתי ציפורי:

 

כיח אבל אנחנו לא חושבים, שגם עם הדו"ח הזה, היינו יכולים להו   מר גדי ירקוני:

 את זה. 

 

  כי?   גב' דנה אדמון:

 

 כי יש,    מר גדי ירקוני:

 

 הוא יועץ משפטי, אני לא מבין מה הויכוח.    מר אלי אהרון:

 

יועץ משפטי? אין אצלו את האמת האחת והיחידה, אז מה אם הוא     דובר:

 אלי. 
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 אין קייס לתביעה.   –אני מסכים איתו, הוא אומר    מר דודי אלון:

 

 נכון.    דנה אדמון:' גב

 

השאלה היא, אם מהניתוח שלך, מול המבקר, בעצם מה שאתה אומר    ון:מר דודי אל

 שקלים.  X,Y,Z -שאכן נעקצנו ב בצורה מאוד ברורה, אני לא מזהה, לפי כל הבדיקות,

 

אני אענה על מה שאתה אומר בצורה הבאה. כשאני בוחן את   עו"ד חי חיימסון:

ואני  –מנהל המחלקה הרלוונטי, שאומר לי ך לקבל את האינפורמציה העובדתית, מהדברים, אני צרי

לתוך כמה נכנס לא יודע להחליט אם תיאורית המרת המשקל לכמות פסולת, ומכאן לעשות לינקאג' 

תקשיב, אני חולקת על  –לדיה או לא, אני לא יודע להגיד, כשבאה מנהלת המחלקה ואומרת לי 

אני לא איש פינוי פסולת. נהפוך  א נכון.. אני לא יודע להגיד מה נכון ומה להנוסחה הזאת מכל וכל

את בשמת. ומה היא הוא, אני, כשאני הולך לבית משפט, מי שתעמוד על דוכן העדים ותצטרך להעיד ז

  אומרת? אתם שמעתם כמוני.

 

 למה גיבשת תביעה?     דובר:

 

 בואו, מכיוון שרציתי לנסות את זה,    מר גדי ירקוני:

 

נו טיוטת כתב תביעה, והעברנו אותה לקבלן תביעה, הכגיבשנו   עו"ד חי חיימסון:

ית, לכל אחת מהטענות. לא להתייחסותו, על מנת שתהיה לנו התייחסות וקיבלנו התייחסות עניינ

צודק, כי בעולם המשפטי, אין שחור ואין לבן. אין אפס ואין מאה. בנסיבות האלה  100%אומר לך 

 על פניו, שהן לא שוות שום דבר.ו תשובות, שאני לא יכול להגיד לך, קיבלנ

ה לכן עשינו את כל המהלך הזה שטרחנו והכנו טיוטת כתב תביעה, הכרחנו אותו לשלוח בצור

 מסודרת. 
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טוב, חברים, בואו, ניתן... תתמצתו את זה, נעשה את זה קצר, כי יש   מר מורדי ביטון:

 תי ואחר כך מירב. לנו עוד נושאים להיום. אי

 

כן. אני רק רוצה להגיד משהו קצר, בשמת היא לא העדה הראשית   :מר איתי ציפורי

ת, בעיניי, דו"ח מבקר ולחבק אותו ולהגיד, פה, כי זה לא בית משפט. זה דיון במליאה, ובמקום לקח

שים שלא יש פאדיחות, קורות, אנחנו אנשים שעובדים, אנחנו אנשים שעושים טעויות, אנחנו אנ

יש כמו בית משפט שבו מנסים אנחנו משתפרים ממנו, הדיון הזה מרגמצליחים בהכל, ולהגיד איך 

  האגף,לנו עכשיו נגד בשמת או נגד להגן על מישהו, כאילו כו

 

 איתי, אתה ממש לא מבין מה קורה פה.    מר גדי ירקוני:

 

בין מה קורה פה, וזו אני ממש מבין מה קורה פה, אוקיי? ממש מ  מר איתי ציפורי:

 ה, שאין לה שום קשר לעניין הדו"ח. ות שיחפשוט הפכה להי

 

 אני רוצה להבין, אם הכול טוב, למה...    מר אלי אהרון:

 

שנייה, אלי, אנשים רוצים לדבר, שנייה, בואו נעשה סדר, נעשה את   ן:מר מורדי ביטו

 זה קצר. מירב? 

 

ליך בערך, את התה ת התהליך, בשעתיים פהאתם עוברים עכשיו א  גב' מירב ברקאי:

המבקר, ואז שמענו את רנו במשך איזה חודש. גם אנחנו התחלנו מלהיחשף לעומק לדו"ח שאנחנו עב

ואז של בשמת, ומאוד מאוד רצינו וקיווינו להשתכנע, שבעצם הייתה פה טעות התגובות של חיימסון 

 בדו"ח המבקר, ולא כצעקתה.

אחרי יום, אחרי יום, טי יש יום, ל החוקר הפרהחוקר הפרטי, ובדו"ח ש ואז קיבלנו את הדו"ח של

מכולה פירוט של אנשים שבאו וחיכו בבסיסים, ועמדו ליד המכולות, ובדקו בדיוק בדיוק איזו 
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נשפכת. זה לא על סמך שקילות, ולא על סמך חישובים והערכות, אלא בדיוק בדיוק על סמך 

 המציאות.

שהיו אמורות להתפנות. כל המכולות  יום אחד פונוא היה בסדר, אפילו לא וזה לא שחלק מהימים הו

ו, אני ממש ממש השתדלתי לספור בצורה הכי הכי ותרנית בעולם שאפשר, את המכולות שפונ

 ביום. 164מכולות מתוך  30במקסימום פונו 

אחרים וזה יש ימים שהוא עמד שם בשביל לראות אם משלימים את זה, אז הוא עמד שם גם בימים 

 ונו.הם לא פמהבוקר עד הערב ליד הפחים, וראה ש לא הושלם. ימים שהוא עמד

להיות בטוח שלא במקרה, היה גם קשר טלפוני, כולל תיעוד בתמונות עם אנשים מהבסיסים, בשביל 

 בשש בערב, אחרי שהצוות כבר זז משם, כן הגיעה משאית וטיפלה. 

 

 ה. שרו להעביר את התלונואז הרסרים לא התק  מר איתי ציפורי:

 

 נכון.   ברקאי:גב' מירב 

 

 למרות שלא פונה.   מר איתי ציפורי:

 

, המשאית נכנסה, וגם היו מקרים שבהם החוקר הפרטי היה בבסיס  גב' מירב ברקאי:

הייתה ליד הפחים והוא חזר לפחים והם לא רוקנו. אז כאילו, באמת, הלוואי, הלוואי ויכולתי להגיד 

 צוין. מתפקדת מהמחלקה  –

לא באים לשפוט אנשים ולהעמיד אותם בכיכר העיר ולירות אני חושבת, אנחנו  אני גם מנסה, באמת,

ר ציין שהייתה עבודה טובה, ואי אפשר להתעלם מהן. בהם. הייתה פה גם, יש פה גם נקודות שהמבק

 י חושבת שזה... אבל אי אפשר להתעלם גם מהמציאות. מי שרוצה לעיין בדו"ח החוקר הפרטי, אנ

 

 ... פעם אחת. נראה לי שקצת...    מר דודי אלון:

 

 שנייה, דודי, אי אפשר ככה.   מר מורדי ביטון:
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אומרת שהפרשנות המקצועית, המשפטית  רגע, אבל אני לא  גב' מירב ברקאי:

כאילו,  המקצועית היא לא נכונה. אם אי אפשר להוכיח את זה בבית משפט, עם זה אין לי שום ויכוח.

  אני לא... ואין לי שום יד.

 

 בואו, אמיר ואחר כך מזל, קצר.   מר מורדי ביטון:

 

יש פה איזה כשל  לגבי מה שאמר חי, הוא בהחלט צודק, אבל –אלף    מר אמיר פלג:

לוגי. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו עוסקים בתפקוד. בעצם, כל הדו"ח הזה, עוסק בתפקוד, מה 

ק ומביא פה, ובאמת, אני חושב שהיה האגף שיושבת כאן. כל הדו"ח הזה עוסלעשות, של מנהלת 

כול לשקף המון עמוד, כי זה דו"ח שי –עמוד צריך ישיבה מיוחדת רק על הדו"ח, שבה אנחנו דנים בו 

 כשלים נוספים.

אבל, הוא צודק, בסוף אני סומך על חי כיועץ, ככל הנראה הוא צודק, ובסוף זו בשמת. עכשיו, 

כי אולי היא  -א' כן אי אפשר לבוא, ברור שהיא תסתור,נחנו אומרים שהיא סותרת את הכול ולכשא

ת הדו"ח כדברו והמבקר מגן על ת, כמו שהיא פירטה פה, למרות שחברי ועדת הביקורת קיבלו אצודק

 הדו"ח.

י אם היא לא צודקת, בוודאי ובוודאי שהיא לא תבוא לבית המשפט ותעיד שהיא לא פיקחה כראו

בעייתי, שעליו מגשר החוקר של לוגי מאוד פה איזה כבור. יש  וכו', כי אז היא בעצם כורה לעצמה

י הזה של הביצה והתרנגולת ואומר הפרטי, כמו שמירב אמרה. החוקר הפרטי מגשר על הכשל הלוג

 אכן, אכן, אכן, לא פונו.  –לנו 

מכולות  130ה, זה ים. אז חבר'בקושי שלוש –החוקר הפרטי אומר  –מכולות  164בשמת אומרת 

ן כסף פר מכולה. האם כספי הציבור של המועצה שלנו, שמדובר פה , שעולות המון המון המובאמצע

, הוא אומר שכן. מאות אלפים, אגב, רומזים ליותר ממיליון, איפה על מאות אלפים, היא אומרת שלא

 כספי הציבור האלה? באיזו קלות דעת לא התייחסו למכרזים.

טון, עומדת בסתירה בודה, ההנחיה שלו לפנות פחים מקרך תקופת הביקורת, לא מונה מנהל עורלא

  להסכם עם...
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 היא אומרת שהיה מנהל.    גב' דנה אדמון:

 

 אל תגיבו לכל דבר.   רדי ביטון:מר מו

 

החלטות לא לקנוס את הקבלן שלא פינה פחי אשפה. לדוגמא, חי    מר אמיר פלג:

הדבר ח את , כביכול הכסף הגדול. אבל בואו ניקר, שהוא קופץ ישר ל י.ר.א.ב, כי שםאמר, אולי בסד

. על פי המבקר, עמד של תיקון פחי האשפה. על פי המכרז, היה אמור הקבלן לתקן את פחי האשפה

עובד של המועצה, אני לא יודע אם זה שנה או שנתיים, תתחילו עכשיו לעשות חישובים ומכפלות, וזה 

רק שואל, ות אלפי שקלים אם לא יותר. אז אני תפקידו. אז כבר פה מתחבאים כבר עשרהיה כל 

א נעלם? אבל אם כן, מעלה? פרח ונעלם? או אולי לאיפה הכסף? נעלם הכסף? פרח ל -השאלה היא  

משאית שלא ₪  3000 -זה כספי ציבור שיכולים ללכת למקומות אחרים. אם היה צורך לקנוס ב

 ים פה על המון כסף.מכפלות של עשרות ימים, אנחנו מדבר הגיעה, ולא נקנס,

 , ואין לי את החוסר סבלנות שלך. היה לי עוד הרבה להגיד, אבל בגלל שהדיון מתארך 

 

 אלי, היא קודם, אתה ברשימה.   טון:מר מורדי בי

 

 הכי קצר שיכול להיות.    גב' מזל ערוסי:

 

 אמיר, סיימת? שנייה.   מר מורדי ביטון:

 

ב, אמיר, כל הכבוד. וגם ידיך ועיניך על המחש אני באמת מחזקת את   ' מזל ערוסי:בג

חברי המליאה, כולל  שלך איתי, כי אני חושבת שנאמרו כאן דברים כדורבנות. אני שואלת את כל

אתכם, איך זה יכול להיות שדו"ח מבקר וחוקר פרטי, איך אפשר לסתור את שניהם, ורק מנהלת 

לכל מה וע, איך, למה אין הוכחות, למה אין באמת, יש כאן מקום לשאלות למה, מד האגף צודקת? נו

ה לפסול את החוקר, גוחך, מגוחך בפני חברי מליאשכן אפשר להגיש לבית משפט. תשמעו, זה נראה מ
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את המבקר מצד, את החוקר מאידך ולהצדיק רק את מה שאת חושבת, בשמת, חבל מאוד. זה 

 יוצאת בתחושה איומה מהדיון הזה. משאיר לנו תחושה, אני 

 

 סילביה.   מר מורדי ביטון:

 

 את בשמת, אמרת ששמתם צ'יפים ל... אני רוצה לשאול,   גב' סילביה גרין:

 

 נשים.   ן:מר מורדי ביטו

 

 היום.   גב' בשמת גלין:

 

 לשים, אוקיי. ומי שבודק את זה, זה החברה? זה לא,   גב' סילביה גרין:

 

 זה אצלנו, , לא, לא, יש מחשב  ון:מר מורדי ביט

 

 אצלנו? אוקיי.   גב' סילביה גרין:

 

 לא, להיפך, פיקוח שלנו על הפחים.   מר מורדי ביטון:

 

 י. אוקי  גב' סילביה גרין:

 

דבר ראשון, פשוט אני עבדתי ארבע שנים בוועדת ביקורת בקדנציה   מר אלי שמעיה:

וא אמר, כל מה אדם כזה עוד לא נפגשתי, מכל מה שה הקודמת, ולזכות יהודה יאמר, שאני עם בן

 יה שהוא איתנו.חבל על כל רגע, ויבורך על כל שנישהוא עושה זה ברזל. 

א מבין באמת את הסנגוריה החזקה שלנו, על הקבלן הזה. אני לא עכשיו, לעניין, מצד שני, אני ל

, יפה היא באה. עכשיו, לגבי עורך דיןמבין. כאילו לא יודע מה. כל ההגנה הזאת עליו, אני לא מבין מא
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ל כדי ה טוען, שאי אפשר לקחת ולהביא הוכחות לשנה וחצי. אבאני אומר דבר אחד, עכשיו הוא, את

שפט, מספיקה עבירה אחת, לא צריך חמישים עבירות. אם יש הוכחה של להאשים בן אדם בבית מ

 וש נגלות, ארבע הובלות, עשר כניסותאותו בן אדם שהיה, חוקר שהיה, עשרה ימים, הביא דברים, של

 ת עשר עבירות.עמיד אותו לדין. לא חייב להיושהן היו מזויפות, זה מספיק כדי לה

ל המליאה שלנו פה, דבר אחד פשוט, אני מותר לי להרוג בן לפי מה שנראה לי פה, ולפי הסיכום ש

ואז  מוותרים לי על כל  מהיום והלאה, אני אנהג טוב. –אדם, אני הולך לבית משפט ואני אומר 

 דבר הזה? ה זה החות, מהדו"

 

 נעמי, ואחר כך אלי. לפני הסיכום.  מר מורדי ביטון:

 )מדברים ביחד(

 

 כן, נעמי?   מר מורדי ביטון:

 

קודם כל, אני חושבת שיש לנו פה אחריות ציבורית. זה שאנחנו נדבר,    גב' נעמי סלע:

פס פה משהו בדרך. טוב ויפה, אבל זה מרגיש כאילו מתפסנדון ויגידו שיוסקו מסקנות, זה הכול 

ים, במיוחד כשהעדה המרכזית שתעלה על שסיכויי התביעה שלנו במשפט פה נמוכ עכשיו, לצערי, זה

 תצדיק את הקבלן, אז ברור לי שזה בעייתי, וברור לי שאנחנו הולכים לכישלון מראש.  הדוכן,

ספק, אבל אנחנו  על ידי קרטל, אין שם שאנחנו כבוליםקודם כל, זה  –דבר אחד שמפריע לי מאוד 

ים להסיק מסקנות. קודם כל, ברמה האישית שלנו, אם יש כאן מי שמוביל פה דרך, אז חלק צריכ

גם קבלת אחריות. ואם אנחנו מקבלים אחריות, אם אני רק אעשה צ'ק ליסט, אוקיי, זה  מתפקיד זה

 עשים. ל מישהו כאן צריך לקבל אחריות על מבסדר, זה קיבלתי מסקנות, זה השתפרתי. אב

ואם התנהלה כאן איזושהי, תקרא לזה פעולה שבשגרה, ואם בסופו של דבר, אנחנו אלה שניזוקנו, 

ים פה במועצה, אם בסופו של דבר אנחנו שילמנו עבור שירות שלא קיבלנו, ואני אנחנו ברמת התושב

ולא בדקנו, זה  'יפים או לא שמנו צ'יפים וכן בדקנולצערי, כולנו כאן ראינו את הדו"ח, וזה ששמנו צ

לא נתנו שירות, גם שילמנו בתכלס, אנחנו פה יצאנו בכישלון משני הכיוונים, גם  הכול טוב ויפה, אבל

ל שירות שלא קיבלנו, וגם בסופו של דבר זה מתמסמס, כי הקבלן ממשיך לעבוד אצלנו. עכשיו, דבר ע
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 נוסף, 

 

  י שקלים.ו"ח מהחוקר הפרטי, עשרות אלפבלנו דוקי   גב' דנה אדמון:

 

ששילמנו סתם. כאילו, עשינו איזושהי עבודה, היינו בתהליך ש...    גב' נעמי סלע:

כויים שלנו הם לא טובים, כי מי שיעיד לטובה אז ידפוק לנו את התביעה, ובסוף החלטנו שטוב, הסי

 אז זה לא לעניין.

עבד. הרי זו לא חכמה ידת ומה עושים, זה מה אנחנו עושים בעכשיו, הדבר שחוץ מאשר הסקת מסקנו

, לראות מה אנחנו עושים קדימה, אלא מה אנחנו עושים אז. כי זה כסף, זה כסף, ואנחנו קצת איבדנו

לשים את זה בטכנולוגיה, באיזשהו מקום, אם זה בחינוך, אם זה ברווחה, זה ₪, אתה יודע, מיליון 

 ח, אז לא לזלזל בזה.זה מיליון ש"₪,  10,000לא 

שהו הליך מול הקבלן, זאת אומרת, זה שעשינו לו שימוע, הכול טוב אם עשינו איז ודבר נוסף זה,

לכתחילה. אבל אם היו איזה שהן מסקנות לגבי קיזוז, או אם ויפה, אנחנו יצרנו פה איזשהו ריחוק מ

ן לנו עבודה אחורה. אם היה למפרע הוא ייתן לנו איזושהי עבודה על בסיס זה שכביכול הוא לא נת

 זשהו משא ומתן, כדי איכשהו, איתו אי

 

 הוא לא מודה.    מר גדי ירקוני:

 

 יכים להעסיק אותו. הוא לא מודה, ואנחנו בכל זאת ממש   גב' נעמי סלע:

 

 הוא כופר בזה, אי אפשר לצאת מתוך הנחה,    מר גדי ירקוני:

 

 אדם שימוע,   אם הגענו, אם עשינו לבן   גב' נעמי סלע:

 

 לו, אמרנו לו,  נתנוו   מר גדי ירקוני:
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לא היה ולא נברא דברים, ואם אני בכל זאת,  –אם אדם בא ואומר    גב' נעמי סלע:

ממשיכה לעשות איתו עסקים, אז סליחה, אנחנו פה, כל הדו"ח הזה, כל הכסף הזה, ידיי כבולות ו

 הכול יורד לטימיון. 

 

 מר, יתי את התגובה שלו, חי, אוני לא ראחי, א   מר גדי ירקוני:

 

 הוא לא נתן תגובה לגבי אם נעשה איתו איזה...    גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד( 

 

 ע, אלי, שנייה. שנייה, רג  מר מורדי ביטון:

 

 רגע, אני אשמח אם אני אקבל איזה שהן תגובות.    גב' נעמי סלע:

 

 אין תגובות.    מר גדי ירקוני:

 

המבקר... כל הדברים, יש  ירות,על חק בעקבות כל מה ששומעים   טל: מר משה

, תהליך, בשלב מסוים מעבירים את החקירה להמשך המשטרה. מאחר שאנחנו מוסד ממשלתי גם כן

 אז שקלת את האפשרות להעביר את דו"ח החוקר למשטרה, שיבדקו ויעזרו לנו? אם צריך? 

 

חי, ולא שזה יותר מהתחום האזר נכון נראה ליאני אגיד ככה, זה   עו"ד חי חיימסון:

 הרגשה שזו תהיה התשובה של המשטרה. וזה... להגיש תלונה תמיד אפשר.  הפלילי. יש לי

 

  אלי?  מר מורדי ביטון:

 

לי אין את הניסיון שלך... מההבנה שלי את הדברים האלה, המשטרה     דובר:

  שמע, תבע אותו אזרחית.  –הגיד לך נוטה בעניינים אזרחיים, תביעות אזרחיות וכו' ל
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אני, באמת, אחרי ששמעתי את הכול, ואני יכול לסכם מה אני הבנתי    מר אלי אהרון:

בקר זה להציף את הביקורת, בכדי שבסופו של דבר, מי שצריך, תפקיד המ –מכל העניין, הוא כזה 

עניין אישי אין כאן. ולכן, אני יתקן את הליקויים האלה. אין לו שום עניין אישי עם אף אחד. שום 

', בירו שניהם על תיקון הליקויים, על שינוי הנהלים וכוך הסקירה שנתנה בשמת ושנתן חי, והסמתו

שהמבקר עשה עבודה נאמנה, והיום אנחנו, כנראה, בעקבות הדיווחים  –אני מסיק מזה מסקנה אחת 

 תה הביקורת? לפני שנה? שלהם, נמצאים במקום אחר מהמקום שבו היינו לפני, מתי היי

 

 לפני שנתיים.   אווקרט:מר חנניה 

 

לפני שנתיים. היום אנחנו נמצאים במקום אחר, וצריך להגיד שזה    מר אלי אהרון:

המבקר, בגלל הביקורת שלו. לגבי העניין הספציפי, בשמת, לגבי הפרשנות שלה, בהחלט בזכותו של 

שלה וזאת ראיה  לחלוטין ההסברים שלה, אבל זאת ראיהניתן לקבל אותו וכו', וזה לא נשמע מופרך 

 מה שחשוב, זה שהליקויים האלה תוקנו. שלו, וזה בסדר. לי,

יר את חי איזה יומיים וחצי, היו לנו חילוקי דעות, ותמיד לגבי העניין של הזה, חברים יקרים, אני מכ

ו לבית המשפט העליון פעם, אני הפסדתי בחילוקי הדעות האלה, ותמיד הוא צדק. גם כשהגענו אפיל

 ם עניינים וכו'.באיזה שה

לכן אני אומר, זה היועץ המשפטי שלנו, אנחנו סומכים עליו לא בתשעים אחוז, במאה אחוז, ואם הוא 

שלא היה ניתן, סביר מאוד להניח שהוא בדק את העניין מכל הכיוונים, וצריך לקבל את זה. ולא  אמר

ילים להתווכח איתו, אם זה נכון או טים, וכולנו עורכי דין, וכולנו מתחעכשיו, אנחנו נהיינו כולנו שופ

 לא נכון. אני בהחלט מקבל את העמדה שלו.

מבקר עשה את עבודתנו נאמנה, ועובדה שגם המחלקה אני מציע, את הפרק הזה לסגור כך, שגם ה

דבר, מורווחים. כל עשתה את מה שצריך לעשות, בעקבות דו"ח המבקר הזה, וכולנו יצאנו, בסופו של 

 כסף, אין מה לעשות. ברגע שהמבקר,  והשותקלה וכל זה, 

 

 שנעלמו זה... ₪ מורווחים, כן. מורווחים... מיליון    מר דודי אלון:
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כדאי שתבינו, ברגע שהמבקר מגלה תקלה, כן? יש לה משמעות    י אהרון:מר אל

ו יודעים שכשהמבקר מעיר הערות, יש כספית, בכל דבר. אין מצב שלא. יש משמעות כספית. ואנחנ

לא יודע כמה, אני לא זוכר מה היו  אמרתם?₪ אלף  900לזה משמעות של, במקרה הזה, כמה? 

לגבי המחלקה הזאת, תהיה לו רים, אני מקווה שבדו"ח הבא שלו, המספרים. אם זה תוקן, בואו חב

  ה.בפחות ביקורת. תודה רבה על ההקש

 

אני לא מאמין  –חדד את זה קודם, ואני רק אי כבר אמרתי בקיצור, כ   מר יובל בר:

י לא מאמין עדיין בשיטה שלנו, למרות שעשו את כל התיקונים הנדרשים, בשיטה שלנו של תשלום, אנ

אני מקבל  –רו עוד מקרים בעתיד, שלא נשלם עוד פעם יותר. כי זה לא מקרה של שלא נשלם. אם יק

כשיו תוציא זיכוי. וע 8000 , שילמתי8,000 -קיבלתי סחורה ב₪,  10,000חשבונית, קיבלתי חשבון על 

ספים ולא נוכל לגבות זה לא עובד ככה, ואני חושב שאין לנו עדיין מנגנון, שאנחנו לא נשלם עוד כ

 אותם.

זו השיטה היחידה לעבוד השיטה של הקנסות היא נחמדה, אבל רק אם משלמים עבור מה שקיבלנו, 

 עם קבלנים, ככה זה עובד. כנראה זה פחות עובד במועצות, אני לא יודע. 

 

  אין קבלנים שמחכים בתור.  מר חנניה אווקרט:

 

דברים נורא קצרים. קודם כל, למען הסר  אני רוצה להגיד שלושה  גב' בשמת גלין:

פגישה הראשונה אמרתי לו קח, אני ספק, אני מברכת את עבודת המבקר. כשיהודה הגיע אליי ב

 אוהבת ביקורת, כי ביקורת זה דבר טוב.

דבר שני, אין לי שום נגיעה לקבלן י.ר.א.ב, אני לא הכרתי אותו לפני כן, אני לא מכירה את העובדים 

נו שום זה, אני לא מגנה עליו לא בגללו ולא בגללי. אני גם לא, אני לא מגנה עליו, אני שלו. אין ל

את העובדות כפי שהן. אני יכולה להגיד לכם, שכשאני ראיתי את הדו"ח בהתחלה, אני לא מציגה 

ישנתי. עד שלא פתרתי את זה מולי, לביני, וראיתי שאני בסדר, אני לא ישנתי. והדבר השלישי, מה 

 רה נעמי, איפה היא ברחה? יצאה.שאמ
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טוב שהקבלן ממשיך איתנו ממה שאמרה נעמי, וכן, ללכת ולקחת את זה לאחור, ואולי דווקא 

בהסכם אחר, אנחנו ננסה לנהל איתו איזה סוג של כיפופי ידיים, כדי לקבל הנחה על המחיר המופחת 

צא משהו, כי מה שהיא אמרה לפני שהוא נתן לשלוש השנים הקרובות. אז אולי, מכל הדיון הזה, כן י

 כן, לא חשבתי עליו. 

 

הפסד... אחר כך זה רק גורם להם לנסות  למחירלגרום לקבלנים    גב' דנה אדמון:

 לתחמן.

 

 אנחנו מקבלים את הדו"ח,   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד(   

 

 צריך להצביע על משהו? מורדי?   מר דני ברזילי:

 

אני רוצה להקריא  , חברים, אנחנו רוצים להביא הצעת החלטה.טוב  מר מורדי ביטון:

כי אנחנו צריכים לקבל, בעצם, החלטה על דו"ח המבקר. אנחנו הצעת החלטה, ואנחנו נביא להצבעה, 

מול קבלני האשפה מכאן ולהבא. מחליטים לקבל את מסקנות המבקר בנוגע להתנהלות המועצה 

, אנחנו כבר חלק, אם לא את כולן, כבר תיקנו במכרז הכוונה היא, שבעצם, מקבלים את ההערות

אן ולהבא, לעשות את המקסימום, כדי שדו"ח כזה החדש שיצא, ואנחנו לוקחים את האחריות שמכ

 לא יחזור.  

 

 מה הולך להיות עם הפיקוח? זו אמירה מאוד כללית.    דובר:

 

 בזה זה מסתכם?    גב' נעמי סלע:

 

 לת האגף שאין לה מספיק כוח אדם. אמרה מנה   גב' דנה אדמון:
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 הביא לנו גם תקציב. אם אתם רוצים יותר פיקוח, אתם צריכים ל  מר מורדי ביטון:

 

 שנייה,    מר גדי ירקוני:

 

גדי, שנייה רגע, אמרה מנהלת האגף, שאין מספיק כוח אדם בשביל    גב' דנה אדמון:

משהו יקרה? האם בשעתו, הגיעה לשולחנך  לאכוף וליישם את כל המסקנות האלה. האם בעניין הזה

 בקשה שצריך כוח אדם נוסף? 

 

נביא תוכנית התייעלות של פיקוח. כולל אמצעים נדרשים, לעוד אנחנו    מר גדי ירקוני:

 ישיבה. 

 

 מי לוקח אחריות על מה שהיה כאן? אני לא מבינה. אין אחריות?    גב' נעמי סלע:

 

להיות הגשת תוכנית עבודה לשנה הנוכחית והבאה  אחריות צריכה   גב' מזל ערוסי:

 אחריה. 

 

 החוקר?  ומה עושים עם דו"ח   גב' דנה אדמון:

 

אין מי שמנהל, לא חשוב מה, גם מנהלת גן ופעוטון וכיתה ומחלקה,    גב' מזל ערוסי:

  דה. מגישה תוכנית עבודה שנתית. ואם יש כזה דו"ח, על אחת כמה וכמה, צריכה להיות תוכנית עבו

 

 מה עושים עם דו"ח החוקר הפרטי?    גב' דנה אדמון:

 

 כלום. משלמים לחוקר, לא עושים איתו    מר גדי ירקוני:

 

 אמרה ועדת ביקורת, שיש פה דו"ח,    גב' דנה אדמון:
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מה המילה מכאן ולהבא בהצעת ההחלטה? מאמצים את דו"ח   גב' מירב ברקאי:

 המבקר, בלי מכאן ולהבא. 

 

 נכון, מאמצים את דו"ח המבקר.     דובר:

 

ותה ובסדר. אז אני בסדר, בשביל זה אני מקריא אותה. נקבל א  מר מורדי ביטון:

מקריא, מחליטים לקבל את מסקנות המבקר בנוגע להתנהלות המועצה מול קבלני האשפה, בלי 

 מכאן ולהבא, בסדר? 

 

 מה עושים עם זה?    גב' דנה אדמון:

 

ש איזושהי אפשרות להגדיר בחוק שהמבקר יכול לבדוק את עצמו י   מר דודי אלון:

 בצורה אינטנסיבית? 

 

שנייה, אני עונה על השאלה שלך, זה קיים. בדו"ח המבקר... תיקון   ון:מר מורדי ביט

 ליקויים על פי דו"ח הביקורת. אז חלק מהתפקיד שלו יהיה לבדוק שהליקויים... 

 

 מתי נקבל?    מר דודי אלון:

 

בדו"ח הבא. הוא יבדוק אם הליקויים, אכן, כל הליקויים ש... יושמו.   מורדי ביטון:מר 

 נדחה בגלל הבחירות. הדו"ח הזה 

  )מדברים ביחד(

 

חברים, אנחנו נביא את זה להצבעה, בסדר? מי בעד לאשר את דו"ח   מר מורדי ביטון:

 תודה, מי בעד?  המבקר בנוגע להתנהלות המועצה מול קבלני האשפה כפי שהוא מוגש?
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 רגע, לא הצביעו כולם.    גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו מצביעים עכשיו על ההצעה שהקראתי קודם, אני אז אני אומר,   מר מורדי ביטון:

אקריא אותה עוד פעם. מי בעד לאשר את קבלת מסקנות דו"ח המבקר בנוגע להתנהלות המועצה מול 

 קבלני אשפה? מי בעד? 

 

 ליחה רגע, עוד הערה, ס  מר אלי שמעיה:

 

 אף אחד לא לוקח אחריות.    גב' נעמי סלע:

 

אחריות על הנושא הזה ולהגיד שפה טעיתי, ואני מתקן  צריך לקחת  מר אלי שמעיה:

 מהיום והלאה. אף אחד לא לוקח אחריות, מי לקח אחריות? 

 

החלטה שנייה, אפשר להכניס להחלטה, שנייה, אפשר להוסיף גם ל  מר מורדי ביטון:

 שבשמת תציג תוך שלושים יום, זה בסדר? למליאה, את התוכנית, 

 

 יק, לא נספיק. לא נספ   מר גדי ירקוני:

 

  בסדר, אם שלושים יום לא, אז נעשה שישים יום.  מר מורדי ביטון:

 

 אתה רוצה תוכנית,   גב' בשמת גלין:

 

 שפה. אם זה במסגרת... תוכנית בנושא פיקוח על עבודה על קבלני הא  מר מורדי ביטון:

 

 יר. יש לי, זה לקחת את תוכנית העבודה ולשים אותה על ני  גב' בשמת גלין:
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יופי, אז אני מוסיף להחלטה שבשמת תציג, תוך שלושים יום, שנייה,   מר מורדי ביטון:

 שבשמת תציג למליאה תוך שלושים יום  את תוכנית העבודה שלה בנושא פיקוח קבלני אשפה. 

 

אני שואלת שאלה, לפני שמצביעים, ועדת ביקורת עשתה עבודה    דנה אדמון:גב' 

שומים דברים אחרים, שהם יותר מהאמירה הכללית הזאת. כמו למשל, והגישה דו"ח. בדו"ח ר

הסמכויות מול ההסכם, מה מידת הגמישות של הסכמים, הנושא של תביעה משפטית, כל מיני דברים 

 מושמעים פה. שעולים פה, כל מיני דברים ש

 

בלי מה הסמכות של מנהל אגף... בתוך, האם מנהל אגף יכול בתוכו...    מר אמיר פלג:

 להביא את זה לוועדת מכרזים. עובדה, כל הדו"ח מדבר על זה... 

 

יש פה המלצות של ועדת ביקורת, זה שאנחנו מקבלים את דו"ח    גב' דנה אדמון:

 עם ההמלצות של ועדת הביקורת?  המבקר, אני מאמצת את זה בחום, אבל מה

 

  חי יענה על הנושא המשפטי, בנושא של חוזה.  מר מורדי ביטון:

 

 איזו שאלה ספציפית את שואלת עכשיו?   עו"ד חי חיימסון:

 

כל ההמלצות של ועדת ביקורת, לא שאלתי... אחד הדברים שעלו    גב' דנה אדמון:

 בדו"חות, 

 

תנאים בסיסיים, מה מאוד מאוד ברור עם כתוב  ברגע שיש מכרז   מר דודי אלון:

  , אני מפרש את זה אחרת. הגמישות של לא חשוב איזה אגף בכלל, לבוא ולהגיד

 

 למי יש סמכות?    גב' מזל ערוסי:
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למי יש סמכות? האם מנהל האגף, יש לו סמכות? בלי להביא את זה    מר דודי אלון:

 ל... 

 

אגף צריך לוודא שהקבלן עושה את העבודה שה וא צריך תראו, מנהל   עו"ד חי חיימסון:

ונה? אם יש מכולה, סתם אני לוקח, זה קשור לעניינינו לעשות. אבל יש לו גם שיקול דעת, ולמה הכו

אבל זה לא הדבר הספציפי, אם יש מכולה שהיא עומדת ריקה, אז יכול מנהל האגף להגיד לו, 

שאתה תניף אותה סתם, בשביל שהנה הנפת אותה, כי תקשיב, עכשיו המכולה ריקה, אני לא צריך 

של מנהל האגף, האם הוא רשאי להגיש לו אם יש היא ריקה, כי אין בה כלום. אז זה שיקול דעת 

אל תניף אותה, למרות שכתוב שאתה חייב להניף את כל המכולות? התשובה היא כן.  –מכולה ריקה 

 זה שיקול הדעת שלו.  

 

 הוא... הוא היה צריך לקנוס והוא לא קנס, זה שיקול דעתו? ואם    מר דודי אלון:

 

 אם הוא מה?   עו"ד חי חיימסון:

 

היה צריך לקנוס בסיטואציה מסוימת, והחליט לא לקנוס, זה שיקול    מר דודי אלון:

 דעתו? 

 

יש למנהל אגף שיקול דעת גם בשימוש בסנקציות שחוזה קיים נותן   עו"ד חי חיימסון:

זה התפקיד שלו, לכן יש שם אנשים ולא רובוטים, ולכן יש שם אנשים שיש תהליך מינוי,  לו. בהחלט,

 ים לתפקיד הזה, אנחנו סומכים על שיקול דעתם. והם ממונ

 

 מנהל אגף צריך להכיר את המכרז לעומק?   מר איתי ציפורי:

 

 כן.   עו"ד חי חיימסון:
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 , אוקיי? ומנהל האגף, GPSיות לעומק. זאת אומרת, אם צריך לה  מר איתי ציפורי:

 

 כן.  –ה עזוב, השאלה שלך פשוטה, והתשובה היא פשוט  עו"ד חי חיימסון:

 

 כן.   מר איתי ציפורי:

 

לא רק זה, מכרז... תראה, כשיוצאים למכרז, הוא נבנה על פי דרישות   עו"ד חי חיימסון:

דע כמה מכולות צריך וכמה פעמים, שמוכתבות מהאגף הרלוונטי, ככה בונים מכרזים. הרי אני לא יו

 ם את המכרז. אני מקבל את האינפוט על ההחלטה הרלוונטית, ובהתאם לזה עושי

 

למה ליצור הסכם שדרושות שלוש משאיות, אם בפועל נאמר שצריך   גב' רוויטל דג'אווי:

 רק שתי משאיות ומשלמים על שלוש משאיות? 

 

 להביא להצבעה.  חברים, בואו, אני רוצה  מר מורדי ביטון:

  )מדברים ביחד(

 

ושחייבים להוסיף כוח  אני מתרשמת שעל בשמת יש עומס גדול מאוד,   גב' דנה אדמון:

 אדם באגף. 

 

היא תגיש תוכנית, תוך שלושים יום. היא צריכה לבוא עם תוכנית כדי   מר מורדי ביטון:

 להגיד שחסר כוח אדם.  

 

 מדי. ... תחת עומס גבוה    מר דודי אלון:

 

 בסדר.   מר מורדי ביטון:
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וכנית כדי להקל את וזה תפקיד ראש המועצה וסגנו, לבדוק את הת   מר דודי אלון:

 העומס על האגף הזה. 

 

 מאיפה להוריד?  גב' כבי שקולניק:

 

 מה?    מר דודי אלון:

 

 אם נוסיף פה, מאיפה נוריד?   גב' כבי שקולניק:

 

 מה לעשות?    מר דודי אלון:

 

 לעשות תקציב...   ב' כבי שקולניק:ג

 

 לא יודע,    מר דודי אלון:

 

 תוכנית, בעצם, לבוא ולהגיד, אם יש בעיה של משאבים, זו מטרת ה  מר מורדי ביטון:

 

 היא צריכה להגיד את זה.    מר דודי אלון:

 

בסדר, היא צריכה להגיד את זה, היא תגיד את זה תוך שלושים יום.   מר מורדי ביטון:

היא צריכה להגיד, כדי לבצע אכיפה כמו שאנחנו רוצים, היא צריכה פה כוח אדם, והיא תגיש את 

 וכנית, הת

 

 היא צריכה להגיד מאיפה להביא.    מר דודי אלון:
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כן. אז אני מסכם, אנחנו נצביע בעד קבלת מסקנות המבקר בנושא   מר מורדי ביטון:

ך שלושים יום, תציג את תוכנית העבודה למליאה. מי התנהלות המועצה מול קבלני אשפה. בשמת, תו

 ולות, תודה רבה. מי נמנע? התקבל ברוב ק בעד? תודה. מי נגד?

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את קבלת מסקנות המבקר בנושא התנהלות המועצה מול קבלני החלטה

 אשפה

 

 

ט הזה גם את הפסקת אוכל. אני רוצה לשאול למה לא מוסיפים למשפ   גב' דנה אדמון:

 הם עשו עבודה.  דו"ח ועדת הביקורת?

 

ה דו"ח המבקר עם דו"ח הביקורת, זה לא אנחנו מדברים על הכול, ז  מר מורדי ביטון:

 נפרד. 

 ***הפסקה***

 

 

חברים, אנחנו מתחילים את הישיבה, חנניה, אלי, בואו נחזור   מר מורדי ביטון:

 לישיבה. אנחנו עוברים להמשך סדר היום. 

 

 .4328החלטת ממשלה -מענה לשאילתה אדוארד קוברסקי. 7

 

דוארד קוברסקי העלה, בנושא מה יש פה מענה לשאילתה שא  מר מורדי ביטון:

המשמעויות של החלטת הממשלה לגבי עוטף עזה, ומה יוצא לנו מזה.  אז נמצאת פה רננה, והיא 

 תציג את ההחלטה ואת ההתייחסות הרלוונטית לאשכול, בבקשה. 
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אני מניחה שכולכם שבעתם מהסטייקים. אני התבקשתי,  ערב טוב,    ב' רננה יעקב:ג

זאת החלטה שהיא החלטה משותפת לכל  – 4328החלטת הממשלה האחרונה,  בעצם, להציג את

רשויות העוטף, חמש רשויות, ארבע מועצות ושדרות. שהיא החלטת המשך לשתי החלטות קודמות 

 2156ואחריה,  צוק איתן, שהוביל אותה החבר היקר שיושב פה, בועז. שהייתה מיד אחרי 2017שהיו, 

בהיקף דומה להחלטה הנוכחית, של בערך חצי מיליארד. אני חייבת  שהייתה החלטת המשך, 2016-ב

רגע, כאילו, נצנן רגע את ההתלהבות ונגיד מראש שהציפיות שלנו היו הרבה יותר גבוהות ממה 

 סעיפים שביקשנו ולא נכנסו.  שקיבלנו בפועל, יש הרבה מאוד

שות שלנו ולבקשת ההמשך ובאופן כללי, המסר של משרדי הממשלה, ושל משרד ראש הממשלה, לבק

באופן כללי, הייתה שלעוטף עזה כבר הוקצו מספיק משאבים ושנשב בשקט, וגם שלא נתרגל, חלילה, 

ים, הם מתכוונים לחגיגה לשומנים ולעודפים, כי החגיגה נגמרת. לא מתכוונים לחגיגה של השכנ

 התקציבית. כרגע העיניים מופנות צפונה בהיבט של משאבים כספיים.

היה לנו קצת זמן, אולי נרחיב אחר כך על המאמצים שאנחנו עושים בהקשר הזה הלאה, לעתיד. אם י

אבל כרגע, אני התבקשתי להיכנס ברזולוציה של ההחלטה הספציפית הזאת, שהתקיימה בינואר 

אחרי עבודה של שנה כמעט, בצוות משותף שיושבים בו אסטרטגים וראשי הרשויות של  האחרון,

בדצמבר היא עברה, בינואר היא קיבלה החלטה. וניסיתי לרכז לכם, יש פה גם פירוט, חמש הרשויות. 

 נדמה לי שקיבלתם את המצגת המלאה, נכון?

אם יש סעיפים ספציפיים שאנחנו  אני ממש הולכת איתכם סעיף סעיף, יש פה טבלה מרכזת, אחר כך,

 רוצים להיכנס לפירוט יותר רב, אז זה מופיע גם. 

ראשונים שאנחנו מתייחסים אליהם, שאנחנו חושבים שהם כמעט מובנים מאליהם, אז הדברים ה

אנחנו מתייחסים אליהם כאל בסיס שנראה לנו מאוד הגיוני שיתנו לנו אותו, אבל ממשלת ישראל לא 

זה ככה, זה נושא של הטבות המיסוי, שבאמת הולכות ישירות לתושבים. ואני  כל כך רואה את

  , יש פער, מדגישה

 

 , צריך לזכור. 2021רננה, זה עד    מר גדי ירקוני:

 

נכון, זו החלטה, נכון, שכחתי את הנתון הזה. כרגע ההחלטה הזאת    גב' רננה יעקב:
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וקף מוגבל. ההחלטה הזאת היא לשנתיים היא לשנתיים. כל החלטה שהתקבלה, אגב, הייתה לת

שונית שהתקבלה, הייתה ארנונה ומיסוי, בלבד. וספציפית, לגבי המיסוי, יש לנו בעצם, ההחלטה הרא

 .2021הטבות הארנונה והמיסוי נגמרות, למעשה, בסוף 

או אנחנו מקווים שנצליח, עד אז, לייצר משהו שיהיה מעוגן בחוק, ולא רק ברצונו הטוב של שר זה 

י אולי אנאחר, אוצר זה או אחר, או ראש ממשלה זה או אחר, למרות שהוא... טוב, אני לא אגיד, 

 אפגע בבחירות, אני אשתוק.

פטור מדמי חכירה, הטבות ארנונה כמו שאמרתי, אפשר לראות, מי שבעצם נהנה מזה, זה בעיקר 

 התושבים. המענקים המיוחדים שניתנו, 

 

 שנתיים? גם זה   מר חנניה אווקרט:

 

 הכול יהיה לשנתיים.    גב' רננה יעקב:

 

 הכול שנתיים?   מר חנניה אווקרט:

 

כשהסכומים הם סכומים כוללים, של הכול לשנתיים, בסדר?    נה יעקב:גב' רנ

השנתיים. איפה שלא, אז ציינתי את זה. המענקים המיוחדים, זה מה שמכונה בעגה, מענקים 

ם לתת לנו מענה, לכל מיני צרכים ייחודיים לנו, כתוצאה ממצבנו ביטחוניים. זה מענקים שאמורי

ת, נותנים לה איזושהי גמישות תקציבית, בכל מיני מקומות הביטחוני, והם משמשים את הרשו

 שבהם יש פערים, שאין לנו דרך לתת עליהם מענה.

פנים, על לאן זה כמעט המקום היחיד שיש לנו סוג של גמישות, ועדיין יש בקרה מלאה של משרד ה

יתוח, מופנים המענקים האלה. מענקי פיתוח, זה מענקים שניתנים במטרה להיות מושקעים בפ

  כשמם כן הם. ושוב, יש כאן בקרה, 

 

 המספרים של אשכול בלבד.    :מר השי רובין
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 זה של אשכול בלבד. של אשכול בלבד.   גב' רננה יעקב:

 

 ה... זה כל המועצה? או שז  גב' סילביה גרין:

 

 לא, מה שזה של המועצה, זה של המועצה, זה לכולם.    מר גדי ירקוני:

 

מה שכתוב שהוא של המועצה, אז הוא של המועצה, ואז אנחנו    גב' רננה יעקב:

מפעילים את המשאבים, ומשתדלים לחלק את זה, כמה שניתן, לכל היישובים, או לפי צורך. מה, 

 בועז? 

 

 טה כמו שהייתה פעם? אותה החל   :קרצ'מר בועז

 

 כן בועז, כן, רק העשרה מיליון חדש.     מר גדי ירקוני:

 

על מרכזי החוסן. ₪ מיליון  2.5חוסן, אז קיבלנו בעצם תוספת של    ב:גב' רננה יעק

כאשר אנחנו פועלים כרגע, אנחנו זה אשכול, אני בשני כובעים, אני גם מרכזת את הפורום של העוטף, 

 עצמי, הרבה פעמים, בפיצול אישיות, שזה טבעי לי, אז זו לא בעיה.  אז אני מוצאת את

חנו משתדלים עכשיו להיאבק על זה שהם יחולקו, לא באופן שווה בשווה, מיליון שנוספו, אנ 2.5 -ה

כמו שהיה עד עכשיו, למרכזי החוסן, אלא לפי צורך. כי הנחת העבודה שלנו, היא שבאשכול, הנחה 

מובן, שבאשכול יש צורך גדול יותר, יש יותר תושבים, אובייקטיבית, יש שמבוססת על מספרים כ

 דאי יותר תושבים בעוטף, ובוודאי כאלה שזקוקים לטיפולי חוסן.פשוט יותר תושבים, ובוו

אני אומרת את זה כי שוב, מה שלנו נראה מובן מאליו, שמחלקים את זה לפי מספר הטיפולים, לפי 

יש פה הרבה מאוד אלמנטים פוליטיים, חלק גדול ישובים, לא. מספר התושבים, לפי מספר הי

י, ולכן החלוקה היא, כל השותפות הזאת היא שותפות מאוד מהתקציבים האלה מושגים בכוח פוליט

מאוד עדינה, ומאוד ככה שברירית, ואנחנו מאוד נזהרים, כל הזמן, אחד בכבודו של האחר, בהיבט 

 של בין הרשויות.
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בועז תענה, של משרד ₪, מיליון  40ים, בעצם בהחלטת הממשלה הקודמת, היו עידוד הקמת מפעל

יעו לכאן, כי הם היו מוקצים ליצואנים בלבד. בהחלטה החדשה, מדובר על הכלכלה, שמעולם לא הג

 מפעלים שאינם יצואנים, לא לתעשייה חקלאית, לצערנו.

 אזור תעשייה אבשלום. כן, לשדרוג של, ₪ פיתוח אזורי תעשייה, קיבלנו שני מיליון 

 

 עוד?     דובר:

 

 כן, נוספים.    גב' רננה יעקב:

 

 ן. כ   מר גדי ירקוני:

 

 היה להם, לחלק אותו מחדש. ₪, מיליון  40כן, כן, כן. בוא, נוספים,    גב' רננה יעקב:

 

 רננה, סעי.    מר גדי ירקוני:

 

ים מתעניינים. כשמשעמם ישבתי שעה וחצי, מה קרה? נראה לי אנש   גב' רננה יעקב:

 לכם תגידו, אני אלך. 

 

 לא, לא, אל...    מר גדי ירקוני:

 

נוספים לאזור התעשייה אבשלום, עסקים קטנים, ₪ שני מיליון    עקב:גב' רננה י

לצערנו הרב, הכסף כנראה ישב בשדרות. אמנם השירות הוא שירות של מעוף, של הרשות לעסקים 

את המאיץ הם הולכים לבנות בשדרות. התנהלות עסקים שלנו, אבל ל קטנים ובינוניים, יינתן גם

לפי, זה בעצם נותן לנו קדימות בקולות קוראים, אין פה תקצוב חדש, אנרגטית, זה גם ליישובים, זה 

אבל יש כאן קדימות בקולות קוראים לנושא של התייעלות אנרגטית. יש לא מעט אנשים שפנו אליי. 

צאים קולות קוראים, אנחנו מגישים אותם, תדאגו גם אתם, בתור נציגי אז צריך לשים לב, כשיו
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 על הדופק. אולי שווה שהקבוצה של קורות קוראים תהיה גם למליאה. היישובים, להיות עם אצבע 

 

 מעולה.   מר איתי ציפורי:

 

 יש חמישה ביום.   גב' כבי שקולניק:

 

ייעודיים ליישובים ואז אנחנו לא, לא, יש קולות קוראים, שהם    גב' רננה יעקב:

 מנגישות אותם, זה משהו אחר. 

 

ך, כל הקורות קוראים שהם ליישובים, שולחים אותם חבר'ה, לא צרי   מר גדי ירקוני:

 גם היום. 

 

למורדי אסור להגיד את זה, אבל לי מותר, אני בכלל חושבת שכדאי    גב' רננה יעקב:

תרבות וספורט,  יישובים, כדי שאפשר יהיה לייצר יותר.של ההנהגות שתכסו את החיבור שלכם עם ה

נה. מאוד רצינו להשקיע אותם במתקנים, אנחנו כנראה לש₪ אלף  400אנחנו קיבלנו סדר גודל של 

לא נוכל, בגלל כל מיני בירוקרטיות דביליות. אז אנחנו נצטרך להשקיע אותם בפעילות השנה. חינוך 

, וגם יש תוספת תקציבית, שמטופלת, בעצם, על ידי המרכז לא פורמאלי, אז גם יש חוג לכל ילד

 ח מקבל, השפ" טיפול רגשי, זה בעצם שפ"ח, הקהילתי. 

 

 כרגיל, לא?     דובר:

 

שוב, נראה, אני כמעט רציתי להגיד שזה תיקון אוטומאטי, אבל שום    גב' רננה יעקב:

וקצבים על בסיס קבוע כחוק, אצלנו דבר הוא לא אוטומאטי. בניגוד לצפון, שיש חוק הצפון והם מת

כל פעם  לחזר על הפתחים, אבל אנחנו זה לא ככה. אנחנו כל פעם, בעצם, נצטרך, אני לא רוצה להגיד

 נצטרך לבוא לבקש בקשה חדשה. 

קליטה ועלייה, סעיף שאנחנו כמעט לא נראה ממנו כלום, לא כמעט, הוא מיועד בעיקר לשדרות, 
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הזה ספציפית הסעיף הזה הוא דרך שירותים חברתיים, דרך אגב, יש  פעילות קהילתית נעשית דרך

ק דרך האגף לשירותים חברתיים, עם פיקוח של משרד הרווחה לאן שמחול₪, סדר גודל של מיליון 

 הולכים הכספים האלה.

שוב, צריך להבין שיש לנו מעט מאוד גמישות. הצינורות שבהם משרדי ממשלה יודעים להזרים את 

, הם צינורות נתונים. זה לא שבונים בשבילנו איזה צינור חדש. הם נותנים כסף, חלקו התקציבים

ממוחזר מהחלטות קודמות, והם נותנים אותו דרך הצינורות שהם יודעים לעבוד בהם.  חדש, חלקו

אז פעילות קהילתית, היא דרך צינורות שהם מכירים כבר. דרך תוכניות שהם מפעילים כבר.  מעונות 

 י שנהנה, זה כמובן ההורים.  יום, מ

 

מקבלים מידע על זה? ההורים, כאילו, התושבים במועצה באופן כללי,    גב' שני הפטל:

 מעבר להנהגות, הורים יודעים שהם מקבלים החזר? 

 

 בוודאי.    גב' רננה יעקב:

 

 כן?    גב' שני הפטל:

 

דרך אגב, זו הטבה מנצל את זה. אני לא מכירה הורה אחד שלא    גב' רננה יעקב:

טות שממוצית במאה אחוז. אני לא אמרתי קודם, אבל החלטת הממשלה הקודמת, שתי החל

למעשה, עשינו איזושהי בדיקה וגם בדקנו את זה מול סקרים חיצוניים, של גורמים חיצוניים שבדקו 

ות מהתקצוב, שזה המון. במונחים של החלט 76%עלינו את אותה בדיקה, ומוצה סדר גודל של 

 -ממשלה, זה מיצוי מאוד יפה. צריך להגיד, אמר לי פעם מישהו שהיה מעורב בהחלטה הראשונה, ב

טוב, נרשום להם, ממילא הם לא ייקחו, הם לא יממשו.  –, שכשהאוצר חילק כסף, הוא אמר 2017

 כלומר, זה מה שהם רגילים, שהכסף חוזר לאוצר.

החלטה הזאת, מאה אחוז מימוש, אין שאלה בכלל. אז פה, בסך הכול היה אחוז מימוש יפה, וכן, ה

ה, בואו נגיד את האמת. צורית תהרוג אותי אנשים באים לפה, בין היתר, גם בגלל ההטבות האל

 עכשיו, אני מצטערת, לא התכוונתי.
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בינוי מעונות יום, לא היה בסיבוב הקודם בינוי, סליחה, לא היה תכנון, היה רק בינוי ולא הצלחנו 

ו. אז הפעם הוציאו גם וגם. קול קורא של תכנון מעונות יום יצא לא מזמן, וגם של הבינוי לממש אות

א מזמן. גילינו להפתעתנו, ואני אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם, זו מנטרה שאני חוזרת עליה, יצא ל

לא יוכל  גם בפני פורום הנהגות יישובים, וגם בפניכם, תכינו תוכניות במגירה. מי שאין לו תוכניות,

לא. זה צריך  –לממש. ופה זה ממש תחרות בין הרשויות. מי שיש לו תוכניות, מגיש ויש לו, ומי שלא 

 להבין שזה ברמה הזאת, וחבל. מי שצריך שיהיה לו, שידאג שיהיו לו תוכניות. 

 

 תוכניות למה?   מר חנניה אווקרט:

 

ל זה נכון לכל דבר, דרך אגב. גם אני מדברת כרגע על מעונות יום, אב  :אדוארד קוברסקימר 

 לכניסה ליישוב, אדוארד, זה נכון.  

 

 צלי הכול מוכן. א  :אדוארד קוברסקימר 

 

 מעונות זה תכנון של המועצה.     מר גדי ירקוני:

 

רננה, יש לי שאלה, אתם נותנים אבל איזשהו כיוון ליישובים או    מר אמיר פלג:

 לוועדים? 

 

 ה? על מ   מר גדי ירקוני:

 

 איזושהי המלצה למה להתכונן? או ש...    מר אמיר פלג:

 

 כן, כן, כן.    גב' רננה יעקב:

 

 כלומר?    מר אמיר פלג:
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 צורית אולי, אחרי זה, תגיד כמה מילים, בסדר? רוצה עכשיו להסביר?    גב' רננה יעקב:

 

 , מה להכין? מבחינת מכרזים וכו' שיהיה. מה להכין? קולות קוראים   מר אמיר פלג:

 

בתכתובת, וגם במפגשים, עם מנהלי תשמעו, אנחנו נמצאים כל הזמן     צורית:

הוא ובים, דרך הפורום שאנחנו מנהלים כאן, ואנחנו שוב ושוב, גם כשעולה איזשהו קול קורא שהייש

 מזכירים. רלוונטי, אנחנו מעלים את זה ו

ל היישובים, שחייבים להיות, להכין תוכניות. כי אנחנו גם באופן כללי, כל הזמן מזכירים למנהיגים ש

לענות על המון המון המון סעיפים. הם גם נותנים כשמגיע קול קורא, ממש תוך זמן קצר צריך כבר 

עדיפות, תמיד, למי שמוכן. אם זה בתכנון, למי שכבר מסומן לו בתב"ע איפה זה אמור להיות, אם זה 

 . בבינוי, אז למי שכבר יש לו היתר מוכן

 

אמיר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בקול קורא. אם יישוב יודע    מר גדי ירקוני:

שיתכנן אותו. אם הוא יודע שהוא רוצה מבנה מסוים, שיתכנן גינת משחקים בעתיד, שהוא רוצה 

 אותו, לא יודעים איזה קול קורא יצא. 

 

 כן, זה ברור.    מר אמיר פלג:

 

ן, אנחנו לא יכולים להיות יותר חכמים מכם. אבל אם אין לנו כיוו   מר גדי ירקוני:

 פתאום יש לך תכנון מוכן, זכית. 

 

לעשות התאמה לתוכנית קיימת, יותר קל מלהתחיל מאפס. אני רק    ה יעקב:גב' רננ

אגיד שהתכנון מעונות יום, יצא קול קורא ונסגר בינואר למעונות יום, אבל עכשיו אמור לצאת קול 

אתם צריכים לדעת אם ץ לעוטף עזה. וכשהוא יצא, אנחנו שוב, ננגיש אותו ליישובים. קורא נוסף, ייעו

 ום, אם לא צריך מעון יום.ך מעון יצרי
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 שיכול... כבר מתכנן את זה. מי שיודע    מר גדי ירקוני:

 

מנהל את זה בחור מקסים מנתיב העשרה, הוא מנהל את זה במשרד,    גב' רננה יעקב:

מנתיב העשרה, אבל הוא מאוד מיינדד אלינו, והוא מאוד מחובר לשטח, וכל מה  זה לא בגלל שהוא

 שצריך זה לרצות. 

 

 כשאת מדברת על תכנון, זה תכנון של מבנה ממש?    גב' רוני קיסין:

 

כן, תכנון מפורט של מבנה. מים וביוב, נהנים מזה גם היישובים וגם    גב' רננה יעקב:

 ש רשימת פרויקטים ארוכה מאוד, אבל, הרשות. אני לא אכנס כרגע, י

 

שאנחנו עושים, ויש המון מענק לכל פרויקט  60%אנחנו מקבלים   גב' כבי שקולניק:

 פרויקטים. 

 

 וזה כסף מאוד גדול.    גב' רננה יעקב:

 

 גם ביישובים, גם ב...   גב' כבי שקולניק:

 

 בעשרות מיליוני שקלים.    גב' רננה יעקב:

 

 כן, כאלה. אנחנו אישרנו פה, לאחרונה, פרויקטים,   ק:גב' כבי שקולני

 

 מקבלים. הלאה.  60%כל התב"רים שאישרתם לדיון,     דובר:

 

תחנת הסעות לנווה אשכול, משרד התחבורה זרק לנו עצם, מחר גם לו    גב' רננה יעקב:
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 אני אגיד את זה. 

 

 תביאי הרשאה.   גב' כבי שקולניק:

 

ה של עובדים זרים, בעצם קיבלנו תוספת בהקצאה. לצערי, לא הקצא   גב' רננה יעקב:

סיבות, לא נכנס לזה כרגע. באופן כללי, משרד החקלאות  החקלאים מממשים את זה, מכל מיניכל 

 הוא משרד שאנחנו מתקשרים למממש את ההטבות שהוא נותן, זה האנדר סטייטמנט של השנה. 

 

 מה הקושי? לא הבנתי מה זה מתקשים,   מר אלי שמעיה:

 

לא, לא, אני דיברתי על כסף. בהחלטה הקודמת היה תקציב ממש,    גב' רננה יעקב:

וזרם דרך מנהלת ההשקעות. היה לנו ויכוח איתם, על היקף ההשתתפות של המשרד, עכשיו אנחנו שה

כבר לא מדברים על תקציב, אנחנו מדברים על הטבות, בסדר? על תוספות של זה, ככל שתיקבע 

פי שאתם יכולים לראות, גם ... גם לצורך הקלה. אבל מי שאמור ליהנות מזה זה ת. כהתוספ

 ב, תעקבו.המגדלים, ושו

 

 תוספת...  15%מה זה   מר חנניה אווקרט:

 

 , 15%עוד    גב' רננה יעקב:

 

 לעובדים נוספים?    מר חנניה אווקרט:

 

 כן.   גב' רננה יעקב:

 

 כמות העובדים?   מר חנניה אווקרט:
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 כן.    גב' רננה יעקב:

 

 למתי?     דובר:

 

 . 20-19-ל   גב' רננה יעקב:

 

 בל את זה? אפשר לק    דוברת:

 

חבר'ה, כל כתוב, יש החלטת ממשלה, אתם יכולים לקבל אותה, אתם    גב' רננה יעקב:

 , נכון לרגע זה. 4328יכולים לעשות גוגל ולמצוא אותה, זה לא מסובך, באמת. קוראים לה 

מצום פערים, זה סעיף שהכנסנו ספציפית לנושא של כרם שלום, החטיבה להתיישבות, בעצם, צ

 גן את ההשתתפות שלה שם, שלא יוכלו לגנוב לנו סוסים בדרך. ביקשה לע

 

 מה זה אומר?    גב' רוני קיסין:

 

זה אומר שכדי לוודא שתקבלו טיפול נקודתי, גם אם החטיבה    גב' רננה יעקב:

אם הם יעברו למשרד אחר גם אם... יש סעיף בהחלטת ממשלה שהוא ייעוד לכרם שלום. תתפרק, גם 

 ל...אף אחד לא יוכ

מיפוי פסולת חקלאית, כאן אני רוצה לתת קרדיט לראש המועצה שלנו. גם על פסולת חקלאית, גדי 

 מזה 70%-התעקש מאוד מאוד מאוד שנקבל לדבר הזה תקצוב, בשמת התעקשה מאוד מאוד מאוד ש

 צריך להגיע לאשכול, אני מקווה, 

 

   .75  גב' בשמת גלין:

 

 . 75סליחה,    גב' רננה יעקב:
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 לפי היקף הפסולת.   ב' בשמת גלין:ג

 

זה פשוט עובד לפי היקף הפסולת ברשויות. נעשתה עבודה מאוד    גב' רננה יעקב:

חד פעמי של פסולת  יסודית שבשמת הובילה אותה, ואנחנו מקווים לראות מזה, באמת, ניקיון

היא שהיישובים חקלאית בכל היישובים שלנו. ואחר כך, אנחנו נצטרך לתחזק את זה. והמשמעות 

 יצטרכו לתחזק את זה. 

 

 מתי זה יצא לפועל?   גב' בשמת גלין:

 

זה בדיונים עכשיו. יש לנו כרגע משא ומתן עם הגנת הסביבה, הם    גב' רננה יעקב:

סף לעשות סקרים, ולבדוק קודם כל את התשתיות שלהם. בעצם, זה כסף נורא רוצה לנצל חלק מהכ

 הם עכשיו מנסים לנצל אותו עבורם. תוספתי שהם קיבלו עבורנו, ו

 

 גדי נידב אותי לשבועיים, להכין לכולם את התוכנית. הם לא לקחו.   גב' בשמת גלין:

 

  התנודבת, כרגיל.   גב' רננה יעקב:

 

 וי יש לך. זמן פנ   מר דודי אלון:

 

 לגמרי, בכיף. עכשיו פסח אני עובדת.   גב' בשמת גלין:

 

לטובת ₪, מיליון  100הנוסף שהוכנס, שהוא ממש של גדי, זה הסעיף    גב' רננה יעקב:

הקמה של מתקן לטיפול בפסולת מעורבת, שבעצם, למעשה, חוץ מלכתוב את השם, כתוב עליו דיה. 

 אני אומרת את זה בצורה הכי... 

 

 וזה הנושא הבא.   ב' בשמת גלין:ג
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אנחנו נעשה דרך שדרות,  כן, שזה הנושא הבא. טיפול בפסולת בניין,   גב' רננה יעקב:

שדרות בעצם מקימים מפעל לטיפול, ואנחנו יכולים ליהנות ממנו, יש לזה תקציב. גגות אסבסט, זה 

מתוך סך הכול ₪, נה מיליון המשך של החלטה קודמת, זה בעצם שלב ב'. יש לנו סדר גודל של שמו

אבל זו בעצם השלמה של  .07שהוקצו לזה שהם ליישובים שלנו. זה רק ליישובי ₪, עשרה מיליון 

 פרויקט שכבר התחיל ורץ שנתיים, שלוש, ארבע.

פרויקטורים לקידום תוכניות בוועדה המרחבית, אנחנו בעצם ביקשנו עזרה בקידום ובזירוז של 

בה בחר משרד ראש הממשלה להתמודד עם זה, היא באמצעות מינוי של תהליכי תכנון. והדרך ש

רים שיקדמו אותנו, ידאגו שהתיק שלנו יהיה זה שיטופל עמדה, מאכפרויקטורים, או במילה פחות נח

 קודם. 

זה קצת בעייתי, כי הוועדה שלנו היא ועדה שמשרתת, למעשה, כמעט רק את רשויות העוטף, ואין 

הנגב על פני שדות נגב, זה לא באמת. אבל אנחנו מקווים שאולי נצליח  קדימות של אשכול שער

קראו לזה פרויקטורים, אני לא רואה איך הכלי הזה יעבוד. אנחנו הם  למצות את הדבר הזה. 

התווכחנו קשות על התקציב הזה. אנחנו מאוד רצינו שהם יתנו עוד בודקות לוועדה, שהם יקצו עוד 

 שיצא. כוח אדם למחוזי. וזה מה 

 מיגון למרכיבי ביטחון, זו פעם ראשונה שבעצם, משרד הביטחון, גם שם תקציב בתוך החלטות

 הממשלה האלה. 

 

הנושא של עובדים זרים, סליחה שאני חוזר, מי נהנה מהפריבילגיה    מר נועם גל:

 הזאת? 

 

  חקלאים שיודעים לפנות למשרד החקלאות, ושיש להם כבר הקצאה.   גב' רננה יעקב:

 

 אלה שיש להם שבע וקצת, הם בזכאים לפנות?    מר נועם גל:

 

 לצערנו לא.    מר גדי ירקוני:
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 זה רק עד שבע.   :אדוארד קוברסקימר 

 

 אז זה לא כולל.    מר נועם גל:

 )מדברים ביחד( 

 

 קודם כל, גדי,...    גב' רננה יעקב:

 

 שווה לנסות.    מר גדי ירקוני:

 

 ע, רגע, לא שומעת, חברים. רג   גב' רננה יעקב:

 

ל שאנחנו זה מצמצם קצת את העוו –זה מצמצם שני דברים, אחד    מר נועם גל:

מרגישים שנעשה לנו. אי אפשר להגיד שזה תופס גם, זה יחייב גם את אשקלון. יש את כל הסיבות 

 ללכת על זה וחזק. 

 

ה בדיקה. הייתי במשרד זה שווה בדיקה, אני לא חושבת ש... זה שוו   גב' רננה יעקב:

והכניס לפה תקציב הביטחון, אז רק להגיד שבאמת, משרד הביטחון, לראשונה, שם את היד בכיס 

ממש גרושים במונחי משרד הביטחון, אבל לזכותו של ₪, הפיצוחים, עשרה מיליון  שלו. תקציב 

  משרד הביטחון שיאמר, שהוא שם פה המון המון משאבים מחוץ להחלטות הממשלה. 

 

 פיקוד העורף,   גב' כבי שקולניק:

 

באמת צריך החלטת אמרתי, מחוץ להחלטות ממשלה. הוא לא    גב' רננה יעקב:

 ממשלה כדי לתת תקצוב.

חוסן קהילתי, ופעילות חברתית וקהילתית, פעילות קהילתית דרך שוויון חברתי, בכלל, על הנושא של 
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, כסף קטן. ישראל דיגיטלית, נותנים לנו עדיפות יש תחרות בין המשרדים. אנחנו נראה מזה, יחסית

טלית, קיבלנו תקצוב די יפה בהחלטות הקודמות, ישראל דיגי –בתוך קולות קוראים. צריך להגיד 

 וגם הצלחנו למממש אותו די יפה.

מדד הקהילה מיועד להמשך פרויקט של מקל ספייס, שהקים המרכז הקהילתי בתוך נופי הבשור. אני 

מוצג לכם, פרויקט יפהפה, שיושב בתוך מבנה החדשנות של נופי הבשור, ומיועד לתת  לא יודעת אם

 לא פורמאלית.   מענה לפעילות

 

 ישב, ישב,   גב' כבי שקולניק:

 

 בסדר, אבל הוא פרויקט,    גב' רננה יעקב:

 

 זה לא, זה ב...    מר גדי ירקוני:

 

 . 11זה במבנה   גב' כבי שקולניק:

 

₪, , זה. זה פרויקט שהוא בסדר גודל של מיליון 11כן, כן, זה במבנה    גב' רננה יעקב:

 יתחיל להניע, אני מניחה שמיכל תבוא להציג אותו.מאוד מאוד יפה. כשהוא 

יש לנו השבוע פגישה, גדי יש לנו השבוע פגישה עם איתמר, ממשרד התיירות. יש שני  –תיירות 

מרוויח מזה, או אמור להרוויח מזה, זה התיירנים סעיפים, אני לא אכנס לזה, אבל בעצם, מי ש

בת כאן בשטח, כולל תקן של המאבטח והניידת. בעיקר. אבטחת מוסדות חינוך, זו ניידת שמסתוב

 אמצעים טכנולוגיים ליישובים, שוב, זה כסף נורא קטן. 

 

 מה זה?      דוברת:

 

כסף נורא קטן. זה המשרד זה מצלמות, ו... זה כסף, אני אומרת שוב,    גב' רננה יעקב:

ד הביטחון. זאת לביטחון פנים, הכסף הגדול באמת והאמצעים הגדולים באמת, מגיעים ממשר
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בקושי יישוב אחד, באמת אני אומרת. הסעות  זה₪, אלף  500האמת, צריך להגיד אותה ביושר. 

, יחסית למה תלמידים, שוב, זו בקשה של גדי שנכנסה דרך המשרד לביטחון פנים. נורא מעט כסף

 ש, שאנחנו צריכים, אנחנו משקיעים, אנחנו, המועצה שלנו, סכום נאה כל שנה, כדי למממ

 

 מיליון ומשהו, מיליון מאתיים,    מר גדי ירקוני:

 

אני זכרתי תשע מאות, אבל אתה בטח זוכר יותר ממני. לא תשע    גב' רננה יעקב:

ור, שוב, של חלוקה בין הרשויות, שהיו רשויות אבל לפחות קיבלנו משהו. היה פה סיפ. 888מאות, 

ו, והחלוקה תהיה לפי מספר קווי ההסעה, אחרות שדרשו שהחלוקה תהיה שווה, ואנחנו התעקשנ

מספר היישובים ומספר התלמידים שצריכים לחלק אותם ליישובים, מה שאומר שאשכול אמורה 

 ל לא הרבה יותר, בואו לא נבנה על זה.אב₪, לקבל נתח יותר גדול, זה כנראה יהיה יותר ממאה אלף 

גליל -עט אגיד באוטומט, מקבלים דרך נגבמבני דעת, זה לפי קולות קוראים. מרכזי צעירים, אני כמ

העצמה קהילתית, זה סכום שאנחנו מקדישים אותו לפרויקט שאנחנו מכנים 'פרויקט ₪. מאה אלף 

ים, לליווי של הנהגות היישובים בתהליכים היועצים', זה פרויקט שהמועצה מקצה בו יועצים ארגוני

יישובים מימשו את  29שובים, בדקנו, נכון? יי 29ארגוניים ביישובים. נדמה לי שביישובים שלנו, 

 שנים האחרונות. ומי שלא, מוזמן. אנחנו נורא נשמח. 3-4-ההטבה הזאת מתישהו במהלך ה

לבדוק איתם צרכים ולהציף תהליכים.  צורית עושה כל שנה שני סבבים עם הנהגות היישובים, כדי

וח תשתיות, הוא מגיע ליישובים, שוב, זה בהחלט תקציב שאנחנו מממשים אותו מאוד יפה. זהו, ופית

 זו השלמה של סעיפים קודמים, של החלטות קודמות. זה כבר הפירוט, אז אני לא נכנסת אליו. 

 

ך, לפני שאת מסכמת. רואים לא, אני רוצה רק להגיד משהו, ברשות   מר גדי ירקוני:

בים. מה שהיינו בהצעות בהצעה הזאת, שלהבדיל מההצעות האחרות, לצערנו, יש הרבה פחות ליישו

הקודמות, ראינו את שדרוג התשתיות ביישובים, מענקים שנתנו לחקלאים, ועוד בועז יכול להזכיר לי 

ד להכניס למשל את כל פה עוד כמה כאלה, שבאמת הלכו ישר ליישובים, הפעם היה קשה מאו

הוצאנו את כל אים שבגלל שהם עוד לא רו –הבתים, עוד בתים יבילים, עוד תשתיות למגרשים. א' 

זה כבר בעבודה. אתם תמיד רואים  –הכסף, והם רואים שיש לנו עוד מחסניות, ואנחנו אמרנו להם 
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מת, הם רואים עדיין איך את זה מאוחר מדי, ואז התוכנית הבאה זה כבר לא יהיה לנו כלום. אבל בא

ה, שאנחנו רק עכשיו שהם נתנו לנו את בתי האגודה, ואת כל הדברים הגדולים בתוכנית הראשונ

 מיישמים אותם, תוך כדי לקח זמן, גם תוכניות. ובגלל זה, אני חושב, שני דברים פה.

צריך ₪, מיליון  ₪,אלף  700-600צריך לזכור, זה שבאו ואמרו לנו שאנחנו מקבלים תוכנית של  –א' 

טבות של לזכור שגלגלו לנו פה גם את ההטבות מס, גם את ההטבות של הארנונה, וגם את הה

הקרקע, וכל ההטבות האלה, הן סדרי גודל עצומים, שהם הרבה מאות מיליונים של שקלים. אנחנו 

 רואים, סך הכול, שההצעה, בגדול, 

 

 ת האלה. מיליון כל ההטבו 600זה בערך    גב' רננה יעקב:

 

 כולה,  600   מר גדי ירקוני:

 

 וארבע מאות כל,    מר נועם גל:

 

סדר גודל של ₪, מיליון  200ותוספתי, יש פה של משרד האוצר, אולי    מר גדי ירקוני:

זה לא הוואו, התוכנית שרצינו. אבל בהחלט, אתם יודעים, כמו כל דבר, צריך לדעת ₪. מיליון  200

, או לפני זה, אני לא זוכר, פצמ"רים 500-יתה לנו אפשרות של לחיצה של המתי להפסיק ללחוץ. הי

הגיע לשדרות, לכאן הוא לא מגיע. לשדרות הוא הגיע  ה הגיע, והיה שמח,שנפלו פה, וראש הממשל

ולשדות נגב הוא הגיע. ובסוף, זה לחץ פוליטי, שצריך להתרקם, זה מה שהצלחנו ללחוץ באותה פעם, 

שזה נהיה אבסורד, היה קשה מאוד ₪, את, אני אומר לכם, על כל שני מיליון וגם את ההחלטה הז

 ₪.סגרנו עם משרד האוצר על שבוע, על חמישה מיליון לקבל אותם בסוף. לא 

אז בסופו של דבר, אני חושב שזו סך הכול תוכנית טובה ליישובים, תוכנית טובה למועצה, בייחוד, 

ר שירותים, ואיך כבי אומרת? בלי העשרה מיליון שיש לנו למועצה, שנותנת לנו אפשרות לתת יות

 היינו צריכים לצמצם.  לשוטף, אז איפה היינו מצמצמים? אז לא

 

 רגע, גדי, עשרה מיליון זה לא סתם.   :אדוארד קוברסקימר 
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 שתית את זה בתקציב השוטף.    מר גדי ירקוני:

 

שם כתוב, צומצם ביטחון, לא  לא נספר, תפתח את הדף איזון,  :אדוארד קוברסקימר 

על הגדר ₪ אלף  60תן לי  – לתקציב שלך, ואתה אומר את זה, יש חלוקה. כשאני באתי איתך, אמרת

 ששייכת אליה... 

 

 אבל זה לא,    מר גדי ירקוני:

 

 איפה המתן פה?   :אדוארד קוברסקימר 

 

 . 10.225ף הנה, העשרה מיליון למעלה, איפה הוא? הנה, סעי   מר גדי ירקוני:

 

 תקרא מה שכתוב, אמצעים ביטחוניים.   :אדוארד קוברסקימר 

 

 יודע למה קוראים לזה ביטחוניים? זה בעזרת השם . אתה   מר גדי ירקוני:

 

 ₪... כן, בעזרת השם. ואתם אומרים ארבע מאות שקל, ארבעה מיליון   :אדוארד קוברסקימר 

 

צם, כאילו אולי אסור להגיד, אבל נגיד אני אגיד רגע את מה שבע   גב' רננה יעקב:

א דרך לתקצב צרכים שוטפים. כאילו, אותו. שמבחינת ראשי הרשויות, הדבר הכי חשוב, היה למצו

לתת תקציב שהרשות יודעת להשתמש בו, כדי לתת שירותים, להרחיב שירותים, או לתקצב שירותים 

עובר דרך הצינורות של משרדי הממשלה, לתושבים, בלי שיהיה עליו שם. כי אחרת, כמו שאמרתי, זה 

 נו, מה אפשר לתת.דרך הבקרה שלהם, ואז זה גם מגביל אותנו מאוד ביכולת של

האלה, אחרי קרב איתנים עם משרד ראש הממשלה, באמת, קרב שכמעט ₪ ובעצם, העשרה מיליון 

א נותן לרשויות עלה לנו בהחלטה כולה, שבו נתן סכום שכתוב עליו מענקים ביטחוניים, ולמעשה הו
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וראים, כשגדי גמישות לקבל החלטות, לאן הם מפנים את התקציבים האלה. זה בעצם, הסעיף הזה, ק

 אמר בעזרת השם, הוא לא התכוון לשם שלמעלה, הוא התכוון לשם של הסעיף. 

 

איפה המשרדים? לא מתקצבים...? מועצה צריכה  מה זאת אומרת?  :אדוארד קוברסקימר 

 לעזור, נכון? 

 

 כן, אבל אתה,    מר גדי ירקוני:

 

 איפה שאפשר, כן,    גב' רננה יעקב:

 

 תה... א   מר גדי ירקוני:

 

זהו, אני לא ביקשתי הכול לתקצב, לתקצב מה שחלק שלך. גם על   :אדוארד קוברסקימר 

מתקנים ספורט, מועצה שלנו, לא נגמרת, רק פה, במתחם של מועצה וקריית חינוך. יש פה ארבעה 

 אף אחד לכל המועצה מגרשי ספורט. ליד הדיונה, זה מגרש ציבורי ,עשרים שנה ₪ מיליון ₪, יליון מ

 לא תיקן אותו, על יד הדיונה, חושך מצרים. כל הילדים שם.

עוד מעט תהיה בריכה, אתה רוצה שמי ששם נתקע? ויש עוד דברים שלא גמרו, מתי נתחיל לשחק 

 , לנט"ןפה? יש פה גם 

 

 מה?    וני:מר גדי ירק

 

 נתן.   :אדוארד קוברסקימר 

 

 ה הנט"ן שיושב, אני אסביר, , זנט"ן, הוא לא שלנו. נט"ןאין    מר גדי ירקוני:

 

 זה לא פה,   :אדוארד קוברסקימר 
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 לא, לא, יש יש יש, נט"ן, נט"ן, נט"ן,   מר גדי ירקוני:

 

ביישובי עוטף עזה  משרד הבריאות יתגבר את מערך רפואת החירום   גב' נעמי סלע:

 צעות הצבת שתי ניידות טיפול נמרץ, , באמ19-20בשנים 

 

 כון, אחת, נ   מר גדי ירקוני:

 

 אחת בשדרות ואחת בשער הנגב.    גב' נעמי סלע:

 

 ואחת פה.    מר גדי ירקוני:

 

הצבת נט"ן במועצה האזורית אשכול, בתקצוב חלקה של המועצה    גב' נעמי סלע:

 גב, בהפעלת שירותי נט"ן בשטחה. האזורית שדות נ

 

 אז יש לנו אחד.    מר גדי ירקוני:

 

 ומרת, שזה... זאת א   גב' נעמי סלע:

 

 לא, כל אחד יש לו אחד.    מר גדי ירקוני:

 

 . 20-19-יש נט"ן אחד? מהיום, זה תקצוב ל   גב' נעמי סלע:

 

 לכל אחד יש אחד,    מר גדי ירקוני:

 

שך תקצוב, צריך רגע להגיד, בהחלטה הקודמת היה לאשכול זה המ   גב' רננה יעקב:
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שלנו, ותוספת ניידות שלא היו לאזורים אחרים. רק שנייה, בלבד, ובעצם פה, יש עכשיו המשך תקצוב 

 נט"ן, אלא לענות לאדוארד ממקום אחר.  -אבל כדי לא להיכנס ל

 של תאורה, של מגרש משחקים,  אני חוזרת ומציעה, יישובים שיש בהם איזשהו צורך נקודתי או לא,

 

 אני...   :אדוארד קוברסקימר 

 

 , או בשטח ציבורי, שנייה, שנייה   גב' רננה יעקב:

 

 זה לא ציבורי, זה...   גב' כבי שקולניק:

 

 ציבורי, ציבורי.   :אדוארד קוברסקימר 

 

 זה של אגודת חבל שלום,   גב' כבי שקולניק:

 

 . זה ציבורי  :אדוארד קוברסקימר 

 

  הדיונה היא נכס המועצה...   גב' דנה אדמון:

 

 אתם משתמשים בזה,   גב' כבי שקולניק:

 

 ממש לא, אנחנו שוכרים, משלמים שכירות כל שנה.    ' דנה אדמון:גב

 

 אבל אתם יודעים שאין שם תאורה.   גב' כבי שקולניק:

 

 קודם כל יש תאורה,    גב' דנה אדמון:
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 תגישו בקשה. אז   גב' כבי שקולניק:

 

 קודם כל יש תאורה,     גב' דנה אדמון:

 

 אורה?יש תאורה או אין ת  גב' כבי שקולניק:

 

 הוא דיבר על מגרשי הספורט,    גב' דנה אדמון:

 

 חבר'ה, אתם חוזרי ואומרים,   גב' כבי שקולניק:

 

מועצה. ולא להגיד שזה של האגודה, לאגודה אין נכסים, זה נכס של ה   גב' דנה אדמון:

 יגיד ראש המועצה, בבקשה, למי שייכת הדיונה. 

 

 כוח. הויכוח הוא, בסדר, לא על זה הוי  גב' כבי שקולניק:

 

 לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק האמירות האלה.    גב' דנה אדמון:

 

 דנה, בואו רגע לא נתקע על הדיונה, אלא בואו, אני אחזור...    גב' רננה יעקב:

 

 זה לא הנושא.   יק:גב' כבי שקולנ

 

  לא נדון ככה. זה לא הנושא, אז   גב' דנה אדמון:

 

אמרה כמה וכמה פעמים, אנחנו אמרנו גם בפורום היישובים, ננה ר  גב' כבי שקולניק:

למזכירי היישובים, אנחנו אומרים את זה גם פה, לא פעם ראשונה. יש לכם בקשות, יש לכם תוכניות, 

ה לא אומר שמחר תקבלו את הכול, אבל לפחות שיהיה לנו במחסנית, שאם יש לכם רצונות, תגישו. ז
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 , אפשר להגיש את זה. יש תקציבים וקולות קוראים

 

אני אחזור ואגיד את המשפט האלמותי שלי, שאת מכירה אותו כבר,    גב' רננה יעקב:

מנסים ליצור בנק שמי שלא קונה כרטיס, לא זוכה בלוטו. אנחנו, אני מבקשת, אנחנו זה האגף שלי, 

 פרויקטים, גם פרויקטים ציבוריים. 

 

 שלום. יש פרויקט נהדר בחבל    גב' דנה אדמון:

 

אתה יודעת שהוא יושב אצלנו, דנה, אני לא צריכה להגיד לך את זה.    גב' רננה יעקב:

נחנו בכל הזדמנות שיש לנו לייצר מצב שפרויקט כזה מקבל עדיפות, או עונה לקול קורא רלוונטי, א

 עושות את ההצלבה הזאת. 

 

 טוב.    מר גדי ירקוני:

 

תגישו, תביאו לנו הצעות ותביאו רעיונות. גם  – אני שוב קוראת לכם   גב' רננה יעקב:

 להציף. אני לא יכולה לדעת בכל מקום בכל רגע נתון. 

 )מדברים ביחד( 

 

 . חברים, זה היה בעצם המענה לשאילתה של אדוארד  מר מורדי ביטון:

 

 הצגת פרויקט מפעל מחזור באתר דיה. 8

  

הצגת פרויקט מפעל  – 8מספר אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף   מר מורדי ביטון:

 המחזור באתר דיה. 

 

 אולי נדחה את זה לפעם אחרת.     דובר:



 אזורית אשכולמועצה 
 7.4.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 103 
 

 

 אי אפשר, כדאי לכם... זה גם לא ארוך, זה להכיר לכם את הפרויקט.   מר גדי ירקוני:

  ני אמרתי מראש שזו תהיה ישיבה ארוכה. חבר'ה, א

 

 ה? מה הייתה השאילתא של אדוארד? להציג את הז    דובר:

 

חבר'ה, תנו לי רגע, חבר'ה, תנו רגע להיות מרוכזים. אני רוצה לעשות    מר גדי ירקוני:

הקדמה. כמו שראיתם שרננה הציגה, אנחנו קיבלנו מאיכות הסביבה, מהמשרד להגנת הסביבה, 

טון  500-לטיפול בפסולת על ידי מתקן מסוים, שהוא יהיה גדול מ₪, יב של עד מאה מיליון תקצ

, אני לא רוצה לרדת לפרטים. אנחנו 40%כשאנחנו קיבלנו את ה... וזה היה אמור להיות רק עד בדיה. 

הקמנו צוות שיטפל בנושא, כבר מזמן, כבר לפני הכסף, שגם קידם קודם את התב"ע, וגם קידם את 

 האפשרויות שנוכל שם להתקדם.

החלטנו על צוות  –אז א'  כשקיבלנו את התקציב הזה מהמשרד, והבנו איזה גודל של פרויקט זה,

שילווה אותו צמוד, שהוא עופר, בשמת ואני, ובנוסף לזה, לקחנו בן אדם חיצוני שקוראים לו, שהוא 

ר שגם בשביל לכתוב מכרז ולהתחיל פה, איפה הוא? עידן אבידן, שהוא מלווה אותנו, והיה לנו ברו

ין לנו את הידע והמידע במועצה להתקדם בפרויקט הזה, אנחנו צריכים לקחת אנשים חיצוניים, שא

לעשות את זה. אנחנו רק צריכים לראות שאנחנו עושים את זה נכון, ובשביל זה לקחנו את האנשים 

לטפל בפסולת בדיה. הוא אמור גם כן שילוו אותנו. אני, הפרויקט הזה, הוא פרויקט שהולך ואמור 

 יום אנחנו מתעסקים שם רק בהטמנה.להיות, כמובן, אקולוגי ובטוח לסביבה, צריכים לזכור שעד ה

הפרויקט היום בשלב, שכמו שאישרו לנו, יצאנו לכתיבת המכרז, שאחרי כתיבת המכרז, נהיה 

חברות בינלאומיות, לא רק  צריכים לצאת לחברה שאותה היא תזכה במכרז, אלו בדרך כלל יהיו

בא להגיד פה, שהסיכון שלנו  חברות ישראליות לבד. אין כזה מתקן עוד בארץ, אבל צריך לזכור, אני

הוא לא בכסף שהמועצה הולכת לשים. המועצה לא הולכת לשים שום כסף שלה, אלא הולכת לשים 

 Day -שנצליח להחזיר אותו משהיא שמה בתכנון ראשוני עכשיו, שאנחנו מקווים  –רק את הכסף, א' 

one  שקיבלנו.₪, ואת הנושא של המאה מיליון 
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בגלל שכבר הגענו לנקודה, אני חושב שהמליאה צריכה  –ג את הפרויקט, א' חשוב לנו, היום, להצי

 גם אחר כך, אנחנו רוצים לקבל אישור לאיזושהי נסיעה.  –להכיר אותו, בשלבים שלו. ב' 

 

 וד פעם, ארבעים אחוז, גדי, ע  מר אריק דניאל:

 

 אני אסביר, אני אעשה לכם סדר.   גב' בשמת גלין:

 

 אנחנו נעשה סדר.    מר גדי ירקוני:

 

זו בעצם דוגמא, שיש הזדמנות של כמה  בסדר?אני אעשה לכם סדר,   גב' בשמת גלין:

ת אשפה, כבר דברים, והופס נפלו בזמן, ואני אסביר. אתר דיה, זה אתר שנותן שירות למועצה, לקליט

. כבר הרבה שמים על זה חול –שופכים  –הרבה מאוד שנים, בטכנולוגיה של אנו באנו ארצה, באים 

זה לא יכול להיות, אתר לא יכול  –מאוד שנים, המשרד להגנת הסביבה וגם רשויות התכנון אומרים 

ם להיות אטומים, , קרי בורות ההטמנה צריכי2000-להיות מנוהל ככה, צריך להגיע לאתר של שנות ה

 צריכה להיות בריכת תשטיפים, צריך לעשות הרבה מאוד דברים.

כמה וכמה שנים, התחלנו לקדם, מי שהתחיל לקדם זה היה קיבוץ צאלים  התחילה, כבר לפני

שמפעיל את האתר. התחלנו לקדם תבע, תוכנית בניין עיר מפורטת, שתיתן מענה לנושא של ההטמנה, 

עילויות האחרות. כי ברור לנו, שלקחת את כל האשפה ולזרוק אותה ולהטמין וגם תיתן מענה לכל הפ

גלם שאפשר להשתמש בהם, זה גם לא תואם למדיניות המשרד להגנת אותה, זה לקחת חומרי 

הסביבה. בסוגריים יש לנו גם תוכנית אב לפסולת ביתית, ושם גם נאמר שצריך לשדרג את אתר דיה. 

במצב של השדרוג שלו, כשאנחנו מנסים להגיע כמה שאפשר לתוכנית אנחנו מתקדמים עם אתר דיה 

 סולות. שתיתן פתרון לכמה שאפשר יותר פ

בפרוגראמה שהוגשה, טרם הכנת התב"ע, שמנו איזשהו משהו כזה, עוד לא ידענו מה זה יהיה, אמרנו 

א ידענו. התב"ע מתקן לניצול אנרגיה. לא כתבנו כלום על טכנולוגיה, לא כתבנו כלום על כמות, ל –

 התקדמה. 

י, אפרופו פסולות למיניהן. במקביל לזה יש, כמו שכולנו יודעים, בעיה גדולה מאוד עם הגזם החקלא
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גזם חקלאי, הגזם הירוק החקלאי, לצערנו, לא מקבל פתרון אמיתי. כלומר, הוא לא הולך לאיזשהו 

תר דודאים, כי אתר דיה מוגבל טיפול, אלא הטיפול, כרגע, שנותנים לחקלאים זה לנסוע איתו לא

ס אותו, או להכניס אותו לאתרי בכמות ולא יכול לקלוט אותו, שזה לא קורה. או לקצץ אותו ולהכני

  קומפוסט, זה לא עובד.

 

 החקלאים לא מעבירים את זה? –זה לא קורה    גב' דנה אדמון:

 

, חבל, כי יש כן, האחריות היא של החקלאים, אבל אל תתפסו בזה  גב' בשמת גלין:

שלנו, ולא של עכשיו וואו. כאשר הבנו שיש לנו איזושהי בעיה אמיתית, שהיא לא בעיה של המועצה 

הדרום, זו בעיה ארצית. אין טיפול אמיתי. טיפול אמיתי, הכוונה שהוא יהיה גם כלכלי. כי להגיד 

 לך לעשות משהו שהוא לא כלכלי, זה ברור לנו שזה לא יקרה. –למישהו 

ף עם המשרד להגנת הסביבה, ניסינו למצוא פתרונות לגזם. העברנו קול קורא, וקיבלנו כל מיני בשיתו

רונות, עם כל מיני סוגי אנרגיה, ואז שני התהליכים האלו, יחד עם משהו שקרה במשרד להגנת פת

הסביבה, הם יצאו במכרז להקים מתקן מאוד גדול להפקת אנרגיה בראשון לציון, התחברו יחד עם 

י. וזה מה ש... עכשיו אנחנו הולכים להקים מתקן חדש, אין כמוהו במדינת ישראל, כי גם המתקן גד

ראשון לציון עוד לא הוקם, והוא מתקן מאוד גדול, להקים כאן מתקן, שיהיו לו כמה מטרות. ב

לכסף, המטרה שלי, אולי גם שלכם,  את הזבלהמטרה הראשונה תהיה, גדי רוצה שאני אגיד, להפוך 

-א פחות חשובה, שיהיה לגזם החקלאי פתרון אמיתי, ויחד עם זה, לתת לכל אתר דיה, את שנות השל

. זאת אומרת, שזה באמת יהיה מתקן שמוקם לפי הסטנדרטים הכי מחמירים של הגנת 2000

 הסביבה, זה חשוב לכל התושבים שיש מסביב.  

 

 זה צריך חשמל, המתקן הזה?    מר דודי אלון:

 

כן. עכשיו, מה שכאן מגיע, וזו באמת לא המומחיות של אף אחד   ין:גב' בשמת גל

ן, שהוא יותר מתמחה, אנחנו מדברים עכשיו על הנושא הזה. לא על מאיתנו, ולכן יש לנו את עיד

התב"ע, לא על הזה, אלא איזה מתקן יש, איך בוחרים איזה מתקן יש ואיך מפעילים אותו, כדי 
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 שיהפוך לנו זבל לחשמל. 

 

 זה יהיה מתקן ארצי?   חנניה אווקרט:מר 

 

 לא.   גב' בשמת גלין:

 

 מקומי?   מר חנניה אווקרט:

 

 כן.   ' בשמת גלין:גב

 

 של המועצה אשכול.   מר חנניה אווקרט:

 

 לא, לא ארצי, אבל לא רק אשכול. עידן יציג את זה, עידן יציק.   גב' בשמת גלין:

 

 שאלה,   מר איתי ציפורי:

 

 עידן יציג, יכול להיות שיש לו את התשובה לזה.   ין:גב' בשמת גל

 

למתקן דיה היום אין הסכם עם המועצה, ואמור לא, אני מעריך שלא.   מר איתי ציפורי:

 להיות איזשהו משהו כזה. 

 

זה לא קשור לזה, זה לא נושא הדיון כרגע. אני מדברת על איך אנחנו   גב' בשמת גלין:

 הכי טוב בעולם. מי יפעיל אותו ואיך, זה לא עכשיו.  הופכים את המקום הזה למקום

 

 זה לא בהכרח שהקיבוץ הוא...? אחרי שעושים את זה,    גב' דנה אדמון:
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 לא.   גב' בשמת גלין:

 

זה לא ₪, מיליון  200מדובר במתקן, שהיקף ההשקעות בו הוא    מר עידן אבידן:

 פרויקט קטן. 

 

 ז. אמרתי שיהיה מכר   מר גדי ירקוני:

 

 מה השטח...?    דובר:

 

ה. המצגת הזאת בואו רגע נתחיל לצלול לזה שנייה, זו מצגת קצר   מר עידן אבידן:

תמיכה במתקן פסולת. זה פחות או יותר ₪, מיליון  100-נשענת על המצגת הקודמת, עם הסעיף של ה

ן, הטיהור שלו, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, איזשהו רקע, כמויות ומקורות הפסולת של המתק

תכל על זה הטכנולוגיה, שיטת מימוש הפרויקט, ואיזושהי הערכה כלכלית ככה, שנוכל ככה להס

 מלמעלה.

ביולוגי, בסדר? זה מתקן טיפול בפסולת  –אז אנחנו מדברים על מתקן, נקרא לזה מתקן מכני 

פסולת ביולוגית. יש ביולוגית, שתיכף נכנס לאיך הוא מטפל בפסולת, אבל הוא מיועד בעיקר לטפל ב

 , לפרויקט.או ארבעים אחוז, תלוי איך מסתכלים על זה₪, לנו מימוש של עד מאה מיליון 

חומר הגלם העיקרי, זו פסולת אורגנית, עירונית, שמגיעה עם הרכיב האורגני שלה, לא כפסולת 

זה לא רק  מעורבת, מכל מיני מפעלים שיש בארץ. מערך שלם לטיפול בסילוק פסולת. זאת אומרת,

הומים איזה מתקן, איזשהו מפעל, אלא הוא מסתכל על כל הפסולת, כולל השאריות שלה, וכל הזי

אם יש, או יהיו. האתר עצמו יודע להכיל את כל התשתיות האלה. בעולם יש מאות כאלה, בארץ אף 

כמה  אחד. זו תעודת עניות לנו. זה לא אומר שהעולם לא בסדר, אנחנו לא בסדר. מקדמים בארץ

 מתקנים כאלה, אחד מהם זה פה, באשכול. 

ביום. ככה שתבינו את המספרים, ופה מדובר טון  1500בשמת דיברה על המתקן בשפד"ן, מתקן של 

טון ביום, שזה כל הזרמים כולם, תיכף תיכנס  1500-על מתקן שסך כל הפסולת כולה, תגיע ל

 לזרמים.
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להיות סביבתי, הכול חייב להיות לפי כל הדירקטיבה כמובן, הכול חייב להיות כלכלי, והכול חייב 

 העדכנית ביותר של איכות הסביבה.

ו על מה אנחנו מדברים, זאת פסולת מעורבת. נחלק אותה, באופן כללי, לשלושה סוגי כדי שתבינ

תוצרים, שאפשר להוציא ממנה. אז יש את פסולת האריזות שאתם מכירים, שזה הפח הכתום, או 

יבשה שניתן למחזר אותה. יש את הפסולת שלא ניתן לעשות איתה כלום, שיש לה  המחזור, פסולת

 ת הפסולת האורגנית. מסלול משלה, ויש א

המתקן שלנו זורם עם האפיק הזה, פסולת מעורבת, מופרדת לפסולת אורגנית, עוברת תהליכים של 

ה. כי המתקן שלנו, כמו עיכול אנאירובי או קומפוסטציה, והשאריות שיהיו, אם יהיו, ילכו להטמנ

 שלה.  שאמרתי, הוא גם יודע לטפל בפסולת, וגם לתת לה פתרון קצר, גם לשאריות

אנחנו את התהליך, האמת היא, זה מאוד יפה, התחלנו כבר בחודש אוגוסט, עם מתקן שהיה אמור 

דש ועשינו חישוב מסלול מח₪, לטפל בגזם חקלאי, מתקן תרמי. וקיבלנו מתנה של מאה מיליון 

 , אנחנו אמורים לקבל את הפרוגראמה הראשונית לפרויקט20.4-ואנחנו היום עומדים במצב, שעד ה

. בכל שלב בשלבים 12.7-לקבל אותה עד ההזה, תוכנית עסקית מלאה ושלמה, אנחנו צופים 

הגענו למסקנה שהפרויקט הוא לא כדאי,  –לעצור ולהגיד  ההתחלתיים, בכל שלב אנחנו יכולים 

וצרים, או לחילופין, משנים מסלול וחושבים אחרת על הדברים. וזו הגמישות שדרשנו אנחנו ע

 כנון.שתהיה לנו בת

אחרי התוכנית העסקית, כשאנחנו רואים שיש, שהכדאיות היא באמת כפי שאנחנו חושבים שהיא, 

יות נוכל להתקדם לשלב הבא, שהוא כתיבת מכרז, פרסום מכרז, ובחירת יזם זוכה, כשהצפי הוא לה

 . 2020עם יזם זוכה ביד איפשהו בחודש מאי 

אוד אגרסיביים. זה לא לוחות זמנים קלים לעמוד אלו תהליכים של המגזר הציבורי, אלו תהליכים מ

בהם, ופה, אני מתחבר למה שגדי אמר, המועצה הבינה שהיא צריכה להביא כוחות מבחוץ, כוחות 

ן אישי, אני יועץ סביבתי ומנהל פרויקטים בתחום חיצוניים של אנשים שעוסקים בתחום. אני, באופ

גם מהנדס, שתחום העיסוק שלו הוא הקמת  איכות הסביבה, הרבה שנים, ובנוסף לזה, הבאנו

מתקנים כאלה, מתקני טיפול בפסולת, מתכני איכול אנאירובי, שהוא למעשה, ביחד איתי ועם 

ים את העסק הזה, מוודאים שזה לא בסינרגיה מלאה, מריצהצוות, שאנחנו עובדים פשוט ביחד, 

 יהיה פיל לבן. כי זה פרויקט גדול.
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, תבינו שזה לא סדר גודל רגיל לרשות כמו אשכול, או רמת נגב, או אנחנו תיכף נכנס למספרים

 רשויות אחרות סביב המועצה.

ים אז אם כבר אנחנו מקימים מתקן, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו סוגרים את כל המפגעים הסביבתי

-שקשורים לפסולת שיש במועצה. אז קודם כל, מבחינת הפסולת הפנימית של המועצה, מדובר על כ

 טון בשנה, כשהמתקן אמור לתת לזה מענה. 10000

אלף טון גזם ירקות, קצוץ, יבש, שהוא היום מהווה מפגע. נשרף מעת לעת,  27-בנוסף לזה, יש לנו כ

, מפג"שים וכן הלאה. גם זה אמור לקבל פיתרון באופן מושלך בכל מיני, מוטמן בכל מיני מפח"קים

עצמן, שינוע של החומר הקצוץ הזה אל אתר דיה, והוא מערכתי, על ידי מערך קיצוץ בתוך החממות 

אמור להיכנס לתהליך הזה. אז כבר פתרנו בו גם בעיה סביבתית שהיא מפריעה לנו, וכמובן הרכיב 

 אלף טון של חומר אורגני, שמגיע ממפעלי מיון. 120-זה הפסולת הזאת, שהוא כהמרכזי, ש

 עכשיו, אני רוצה להסביר מה זה אומר,

 

 איך הוא מגיע?   :פביאן מר סיגל

 

הוא אמור להגיע מאזור החיפוש. מה זה אזור החיפוש? זה שדרות,    מר עידן אבידן:

  זה...

 

 משאיות? מטוסים?   מר סיגל פביאן:

 

 משאיות.    מר עידן אבידן:

 

 משאיות.    מר גדי ירקוני:

 

משאיות ביום.  8-7-אלף טון, כדי שתבינו את סדרי הגודל, זה כ 120   מר עידן אבידן:

טון ביום. של פסולת ביתית  3000-טון ביום. שתבינו, הגדודאי מטפל ב 500כמות יומית ממוצעת של 

 מעורבת. פה מדובר על סך הכול, 
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 ,120-איפה זה? האיך זה ממוין? מ  :קרצ'מר מר בועז

 

של מה? זה? הוא אמור להגיע לפה ממוין כבר, ממפעלי מיון. למ   מר עידן אבידן:

 מדודאים, מהמפעל החדש שיקימו בדודאים, 

 

 אז זה לא ישירות משדרות.   :קרצ'מר מר בועז

 

לא, הוא יעבור תהליך. אנחנו לא רוצים לקלוט את זה, השאיפה שלנו    מר עידן אבידן:

  לקלוט את זה כפסולת מעורבת, כדי לצמצם פה את ה... היא לא

 

 כשהוא עשה אצלו?  למה שדודאים ישלח לך,   מר דודי אלון:

 

 מה יש לו, של מה?    מר עידן אבידן:

 

 מתקן,    מר דודי אלון:

 

אין לו. אין מתקן טיפול בפסולת. אתה יודע מה קורה, נגיד, עם    מר עידן אבידן:

 לציון, או של רמלה?  הפסולת של ראשון

 

 רגע, אני יכול לעזור לך עידן?    מר גדי ירקוני:

 

 כן.    מר עידן אבידן:

 

אני אגיד לכם מה, גם אני לא הבנתי בהתחלה. יש מתקן דודאים, זה    מר גדי ירקוני:

מתקן למיון פסולת הופך להיות. עכשיו, נוצר שם חומר אורגני. אין לו היום פתרון לתוצרת 
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גנית. אסור לו יהיה לטמון אותה, בגלל זה הוא יהיה צריך להביא אותה אלינו. אבל אני אוסיף האור

ידן, שמה שהוא אומר שזה נכון, זו התוכנית שלנו. אנחנו גם עושים דאטה ב', שאנחנו לא יודעים מע

גדול נרצה, אנחנו בודקים כדאויות כל הזמן. יכול להיות שיהיה כדאי לעשות מתקן מיון יותר אם 

אנחנו פה, ולהביא הנה את התוצרת הלא מעורבת. אנחנו לא סוגרים את עצמנו לגמרי, אבל מצד שני, 

מה החזון היום, שיכול להיות עם הזמן, עם הרגע, הוא משתנה קצת. בתהליכים. גם  –אומרים 

  כלכלית וגם תפעולית וגם אנחנו זוכרים שיש לנו יישובים שגרים ליד.

 

אני רוצה לשאול לגבי הפסולת של פלסטיקים של חממות, כי זה   גב' סילביה גרין:

 ? אצלנו, מה קורה... יש פתרון לזה

 

לצערי, המתקן הזה, הייעוד שלו הוא לטפל בזרם האורגני, תיכף אני    מר עידן אבידן:

אסביר לכם איזה סוג של מתקן זה, והפסולת הזאת של החממות, הפסולת פלסטיק חממות, ימשיך 

 או מועבר למפעלי מחזור, מופרד במקור, או הולך להטמנה.  להיות

 

  ימשיך להישרף.   גב' נעמי סלע:

 

 או להישקף.    מר עידן אבידן:

 

 אין לנו פתרון לזה.    דובר:

 

 אין פתרון? תשמעו, השריפה בעיקר, היא לא בניילונים, היא בגזם.    מר דודי אלון:

 

 ם וגם.  לא, השריפה היא ג   גב' נעמי סלע:

 

אז מבחינת התהליך של המתקן, באופן סכמטי, הפסולת מגיעה    מר עידן אבידן:

אורגנית ממפעלי מיון בארץ. תבינו, היום יש אתר קומפוסט אחד, אולי שניים. רוב המפעלים כפסולת 
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יהיו, שאתם רואים, נוסעים לבקעה לקומפוסט אור, עושים את כל הדרך ממרכז הארץ, ויורדים 

בבקעה, ומטפלים ככה בפסולת האורגנית. זה הכיוון של המדינה, לשם הולכים במודל שנקרא למטה 

נה ובעתיד הלא רחוק גם תהיה שריפה של פסולת. זה לא משהו רחוק. אנחנו היום מדברים אפס הטמ

על שלושה מתקנים, כל אחד אלפיים טון ביום של שריפת פסולת. וכל מתקני ההטמנה הולכים 

 , לא יהיו יותר. להיסגר, זהו

 

   מה עם מפגע ה...  גב' סילביה גרין:

 

  נדבר רגע על זה,   מר עידן אבידן:

 

 שאלות עכשיו או בסוף?    מר גדי ירקוני:

 

אז בסוף. השלב הבא זה מתקן איכול, שלמעשה לוקח את החומר    מר עידן אבידן:

שמה חיידקים. זה הכול מאוד  האורגני בתנאים של ללא חמצן, אנאירובי, מה שנקרא, מתפתחים

 קומות בעולם.מאוד הייטק, תיכף תראו הדמיה של המקום וגם תמונות אמיתיות של מ

החיידקים מפרקים את החומר האורגני, ומייצרי מתאן. עם המתאן הזה מדליקים אש ומזיזים 

צריך לסחוט טורבינה. מתאן זה גז טבעי, למעשה, זה מה שזה. אחרי זה, החומר יוצא מאוד נוזלי, 

באוויר?  אותו, הוא עבור אחר יזה לקומפוסטציה, ששם מתחבר הגזם כמובן. אתם רואים פה טיפול

כל מה שקשור לריחות, עובר תהליכים של ביופילטר, זה לא איזשהו מסנן, זה פילטר ביולוגי מאוד 

 מאוד רציני וגדול.

אצלנו פה בחקלאות, ויש קצת יש פה קומפוסטציה, שאם היא תהיה טובה, נוכל גם להשתמש בה 

דיה, שהוא צמוד לאתר  ריג'קטים של שאריות להטמנה, בגלל זה זה חשוב, ופה היתרון של אתר

כמעט ביטלה את כל אתרי  16מ"א הטמנה, שזה משהו מאוד מיוחד, שכמעט ולא קיים היום, ת

רגיה שזה מקור ההטמנה בארץ ונשארו מעטים. דיה הוא אחד מהם. יש טיפול בנוזלים, ייצור אנ

 הכנסה.

ופי הזנה, לא משנה, לא מבחינת מערך הטיפול, יש לנו את שלב קליטת הפסולת, שזה בורות קבלה, מנ
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חשוב. קליטת הפסולת, שלב האיכול האנאירובי, שלב סחיטה ושלב קומפוסטציה. בסופו של דבר, 

איכותי בשביל מהמתקן הזה מקבלים שני תוצרים, חשמל וקומפוסט. קומפוסט שהוא מספיק 

 להשתמש איתו בכל בית ברמה גבוהה.

נכנסות המשאיות, פורקות פה את הפסולת,  יש פה סכימה של המתקן, אז יכולים לראות, מפה

השופלים מכניסים את זה לתוך התאים האלה, של הפקת המתאן. זה מיכל שהוא, מיכל של גז 

די להפעיל טורבינה, אתה צריך להזרים למעשה, הוא קולט את הגז ומכניס אותו למצב של לחץ, כי כ

  קומפוסט.זה מערך הקוגנרציה, ובסוף יש פה גם את תאי ה גז בלחץ. 

 

 מה הגודל של ה...    מר יובל בר:

 

 השקעה?     דוברת:

 

 לא, של הציור.    מר יובל בר:

 

 של כל הציור? תיכף אני אראה לך תמונה אמיתית, ונדבר על הגודל.   מר עידן אבידן:

 מערכים היקפיים, אז יש לנו את מערך ייצור החשמל, שזה מקור הכנסה מרכזי של הפרויקט הזה. יש

טיפול בתשטיפים, כי נוצרים נוזלים. בתהליך הזה צריך לטפל בהם, מלהשתמש בהם כהרטבה לנו 

של החומר, גם של הקומפוסט וגם של החומר האורגני בתוך מתקני האיכול, ועד לאדות אותם 

פילטר, בשביל לטפל -ים את האוויר הזה, למעשה, האוויר הרווי אדים, לתוך מתקן הביוולהזר

 באוויר.

פוי וגימור של הקומפוסט והטמנת הריג'קטים, שבעתיד אני מקווה, שבמקום הטמנה יהיה פה מי

 טיפול תרמי. אבל זה כרגע לא קורה.

א ל... דווקא לקחנו שניים שהם אז זו דוגמא למתקנים שקיימים, יש מאות כאלה בעולם. זו דוגמ

יוון וגם בספרד, ובערך עשרים יותר מזכירים את ישראל, מבחינת האקלים וסוגי הפסולת, אז גם ב

 דונם מתקן כזה. 
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 אני חושבת שנבין יותר טוב אם ניסע לשם.   גב' רוויטל דג'אווי:

 

שימו לב, זה לא, וזו דוגמא למתקן יותר פשוט, יותר זול, שהוא לא,    מר עידן אבידן:

ולת. כל עוד מה שנקרא, מבנים סגורים, אלא זה כמו חממות כאלה. אבל גם ככה אפשר לטפל בפס

האמת היא, שאין פה איזו תפיסה יותר לעומק, אבל כמישהו שמשמש כיועץ עומדים בתקנות. 

 סביבתי, אני יכול לומר לכם שזה לא כל כך משנה היום.

קי, כולם צריכים לעמוד בחוק ובתקנות. הכמות של הפסולת שתיכנס יש חוק, הוא נקרא חוק אוויר נ

טון  1000בוא נתקין פה מתקן של  –רת, היה אפשר לבוא ולהגיד לפה, היא יחסית קטנה. זאת אומ

בואו  –חומר אורגני ביום. מי שהתנגד להגדלת הכמויות כל הזמן, היו גדי ובשמת. אני תמיד אמרתי 

לא, המתקן צריך להיות כלכלי, אבל  –מה לעשות מתמקנצ'יק? והם אמרו נגדיל, נעשה מתקן ענק, ל

 רגים מאיזשהו היגיון מרחבי. מתוך רצון למה? לא צריך להגיע לגדלים שחו

 

 אנחנו רוצים לתת פתרון למפגעים, ולא ליצור אי נחת נוסף.   גב' בשמת גלין:

 

בכה ומצטערת על הרגע אני חושב שעיריית באר שבע, עד היום, מ   מר עידן אבידן:

בשטחה. המועצה דודאים שהיא הודיעה ליוסי שריד, אני חושב שזה היה, שהיא מתנגדת להקמת 

האזורית בני שמעון, לא סתם היא אחת המועצות העשירות שיש, בגלל שיש לה מקור הכנסה. וזה 

עשות את זה לוקח אותנו לשקופית הבאה, שמדובר פה, בסך הכול, במקור הכנסה למועצה. צריך ל

ה פה, זה בצורה נכונה, צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת, אבל בניגוד לכל החלטת ממשלה שהיית

לא עוד כסף לתקציב שאמור להיבלע בשוטף, זו חכה, זה לא דגים. זה מקור הכנסה קבוע, של מיליוני 

 שקלים בשנה למועצה והמועצה צריכה את זה.

מיליון סך השקעה, זה פרויקט  200-ל 170אנחנו מדברים בין אז אם יש לנו ככה לצלול למספרים, 

 גדול. הוא מורכב, 

 

 מאיפה נביא את הכסף?    גב' נעמי סלע:
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 מה זה הגדלה?    דובר:

 

או מאה, או זה. יכול להיות שאנחנו נרצה להגדיל את המספרים    מר עידן אבידן:

 חותם על הזה, הוא נכנס לפרטי פרטים. קצת, אבל המשרד להגנת הסביבה הוא לא פראייר, כשהוא 

 

 100-ים לשים כסף שלנו, חוץ מהחבר'ה, לנו יש פה, אנחנו לא מתכוונ   מר גדי ירקוני:

מיליון. מצד שני, מה שעידן אמר פה, שצריכים לשים לב טוב שיש כל מיני סוגים של מבנים. אם 

ם העלות שלו, אם היא תהיה טובה ראיתם. לנו יש באינטרס, שיהיה מבנה כמה שיותר טוב, ולפעמי

. אלא שהחוזים של המועצה גם ליזם, אז לנו בטח שהיא תהיה כדאית, שהיא תהיה יותר גבוהה

 יגדלו, בגלל שאנחנו נוכל לשים יותר כסף לא שלנו.

צריך לזכור שהכסף שאנחנו הולכים לשים שם, הוא לא כסף של המועצה, הוא כסף שקיבלנו על מנת 

 לכלי למועצה, ופתרון בדיה. לפתח פרויקט כ

 

 ועוד משאיות.  גב' רבקה בן ארי:

 

גזם הוא ללא עלות. רוב המשאיות, אגב, גם לא יעברו שימו לב שה   מר עידן אבידן:

ממרכז המועצה, הן יבואו מכיוון של אני חושב, אורים? יש איזה כביש כזה שחוצה, נכון? שיקצר את 

. זה גם לא מדובר בהרבה משאיות, חלק גדול מהמשאיות פה, התהליך הזה, ולא יעבור דרך המועצה

זם של המועצה שנישא במרחב הזה. תראו את עלויות בכלל הן משאיות פנימיות של הגזם. הג

בשנה, עלויות תפעול למתקן. זה ₪ מיליון  23-התפעול, זה מתקן מאוד יקר לתפעל אותו. מדובר על כ

 לא פרויקט קטן.

שני מקורות, על דמי כניסה של החומר, ועל מכירת חשמל לרשת. חלק ההכנסה היא נשענת על 

  דוק את יכולת הרשת לשאת,מהעבודה שנצטרך לעשות, זה לב

 

 נכון, מי יקנה את ה...?  מי יקנה כמות כזאת?   מר סיגל פביאן:
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לא, אין מי יקנה, המדינה מחויבת לקנות את זה. היא תקנה, והיא    מר עידן אבידן:

והיא תומכת, והיא נותנת לנו כסף לזה. היא תקנה את החשמל הזה, כי היא מחויבת לקנות, רוצה, 

  חשמל ירוק של ביו מסה.  זה נקרא

 

 השאלה אם יש חברת חשמל.     דובר:

 

 יש, יש,    מר גדי ירקוני:

 

 יש?   גב' כבי שקולניק:

 

 את זה.  השאלה היא אם קו החשמל שהולך לאורך הכביש יכול לשאת    דובר:

 

על מה אתם מדברים? המתקן הסולארי של צאלים, שמתחבר לאוהד,    מר:'בועז קרצ

 ערך קילומטר משם, פחות מקילומטר, חצי קילומטר. עובר ב

 

 כן, בועז צודק.    מר גדי ירקוני:

 

 זה הביו גז, זה בדיוק זה.    מר עידן אבידן:

 

 עידן,   :אדוארד קוברסקימר 

 

 כן?    מר עידן אבידן:

 

 תרמיה, עד הסוף זה. עם זה... סליחה, למה לא הולכים על ה  :אדוארד קוברסקימר 

 

אי אפשר, החוק לא מאפשר, לצערי. אתה צודק לגמרי. כעיקרון היה    דן אבידן:מר עי
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צריך להיכנס פה, צמוד פה היה צריך לעמוד, במקום בור הטמנה, היה צריך לעמוד פה סוג של מתקן 

לא הייתי הולך לכיוון של שריפה, אבל יש היום שיטות יותר מתקדמות, אבל מתקן  טיפול תרמי.

 אבל החוק לא מאפשר לנו.  תרמי, ללא ספק.

 

יש... מתקן קטן, ביו גז מתקן, אני יודע איך, גם חשבתי, יש לי קצת...   :אדוארד קוברסקימר 

 אני יודע שיש שם טיפול שהוא... וטורבינות, ארובות... 

 

אבל היופי פה, זה שהמתקן הזה יודע לתת פתרון, לא רק למקור    ידן אבידן:מר ע

מפגש שהיה, השריפה הגדולה, שהייתה בקיץ, נכון? זה היה באחד המפגשים, הכנסה למועצה, גם ל

 צודק, עם הגזם. ונפל על זה בלון תבערה על הר הגזם, בעין הבשור. 

 

 זה כל הזמן יש.     דוברת:

 

 אז זה היה אמור לתת פתרון למפגע הזה, מעבר למקור ההכנסה.    :מר עידן אבידן

 

 תגיד לי, גזם חקלאי, עם קוצים, עם חוטים. עידן,   :אדוארד קוברסקימר 

 

 אין חוטים, לא יהיו חוטים. אנחנו נוציא את החוטים.    מר עידן אבידן:

 

 הוציא את החוקים. גם בפתרון שלנו היום, של הכיסוח, אתה צריך ל   מר גדי ירקוני:

 יון שעשינו, החקלאים אמורים להוציא את זה. הם אומרים שהם מסוגלים להוציא את זה, בניס

 

 לא כולם חותכים, יש כאלה שמקפלים,    מר דודי אלון:

 

 זה לא יהיה נתון לדיון, זאת אומרת, זו הדרישה להוציא את החוטים.   מר עידן אבידן:

א נאמר פה, בשמת יכולה להסביר, על מערך האכיפה שהמשרד להגנת המערך הזה, זה משהו שהוא ל
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 מועצה אומרת שכל עוד אין פתרון, היא לא יכולה לבצע אכיפה. הסביבה דורש מהמועצה לקיים, וה

 

 מי אמור לשנע את הגזם?   גב' רוויטל דג'אווי:

 

 רגע, תנו לו שנייה לסיים.   מר מורדי ביטון:

 

 יימתי.אני ס   מר עידן אבידן:

 

שלום חברים, קודם כל אני מברך על זה... לפני שמונה שנים,    מר:'בועז קרצ

למתקן טיפול, ולא רק להטמנה. אני רוצה להגיד שלושה דברים  16להפוך את דיה בתמ"א כשניסינו 

אני מאוד מקווה שאנחנו נקלוט פסולת ממוינת, ולא נעשה תחנת מיון. כי מי  –קצרים. אחד 

הטווח של חמישה קילומטרים מסביב לדודאים, לא רוצה לחיות שם. ותזכרו שאנחנו  שמסתובב בכל

מנחל הבשור, מהגשר התלוי וזה, קילומטר. אז זו תחושה שלי, בתור אחד שחי שם  נמצאים קילומטר

 באזור ועסק הרבה בפיתוח נחל הבשור, אז זו רק פסולת ממוינת. אני מקווה מאוד.

א מכירים, אבל בצאלים, היום, מקבלים שלושה פול טריילרים, מצאלים, דבר שני, אני מניח שאתם ל

רים של פסולת ממוינת מראשון לציון, ועושים ממנה פלסטיק, במפעל לא בדיה, שלושה פול טרייל

שקיים כבר. יש מפעל סודי מאוד שלא זה, ואת החומר מוכרים לכפר עזה, לכפרית ולחוץ לארץ. זאת 

 נהדר עם הדבר הזה.אומרת, זה יוכל להשתלב 

 –כאן למליאה ואמרו ודבר שלישי, מישהו קודם שאל, לפני עשרים שנה בדיוק, צאלים וגבולות באו ל

חבר'ה, אתם שורפים לנו את החיים, כי כל הזמן, לא טמנו בכלל. זרקו שם פסולת על הזה והדליקו. 

 ואז, המליאה הזאת, הכריחה את צאלים וגבולות לקחת ולטפל בדיה. 

 ולות ברחוב אחרי חודשיים, אני הייתי אז מרכז משק, נלחמנו בשיניים. אני לא רוצה להגיד מאיפהגב

שנה, בעצם, המחיר היה  20במשך בא, זה מוקלט? אז אני לא רוצה להגיד באיזו דרך הרווחנו, 

וב שהמועצה טמנה בחינם, אוקיי? ולכן, לא הייתה כמות. אז די לחכימא ברמיזה. כי איך אומרים? ט

שהיה גם, סליחה על הביטוי, צוק איתן ועמוד ענן וכזה, שהמשרד לאיכות הסביבה העלים עין 

 מויות.מכ
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הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, זה אחרי עשרים שנה שהכושי עשה את שלו ועכשיו הוא יכול 

 ל... ללכת, אז יש הבטחה מזה, שתהיה פה התייחסות 

 

 זה?  –מי זה    מר גדי ירקוני:

 

 ראש המועצה.     וברת:ד

 

 מה אמרתי? סליחה.    מר:'בועז קרצ

 

 אמרת "מזה".     דוברת:

 

 זה לא ממני.    ירקוני: מר גדי

 

סליחה, הבטחה מגדי ומהצוות שצאלים יהיה לה איזשהו חלק    מר:'בועז קרצ

ת שותפה בתפעול, זה גם מטר מהבית, כן? זה ליד החלון. אני מבין שצאלים בחיים לא תוכל להיו

ך אגב, זה פעילה בדבר כזה גדול, אבל אני מאוד מקווה שהמפעל שקיים היום, הוא לא מפעל שלנו, דר

 ומי, המפעל הזה שמעבד את זה, יוכל להשתלב בפרויקט הזה. תודה רבה. מפעל בינלא

 

אחד הנושאים הקשים בהטמנה של פסולת ירוקה, מחממות באזור,    מר אלי אהרון:

ניות, זה חוטי הפלסטיק של הזה. היה לי דיבור עם מאיר לפני שנה, להוביל מהלך של מגדלי העגב

אי, ולשתף את החקלאים בשביל להתקדם לחוק שאושר על ידי המדינה, להשתמש, דרך הוועד החקל

 לחייב חקלאים להשתמש בחוטי פשתן. 

 

 חוט אורגני.    גב' דנה אדמון:

 

במושב מבטחים לבד, במחזור אחד של . חזרחוט מתמחוט פשתן, או    מר אלי אהרון:
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אחד, לא מדבר על יתר היישובים. וזה אלף קילומטר חוט. אזור  30-גידול עגבניות, משתמשים ב

וועדי היישובים, ולהיות באיזה צורך -מהלך שצריך להתבצע, ולהתקדם אליו דרך הוועד החקלאי ו

 סביבתי, 

 

 ה, מה ההבדל? בין עלות העבוד   מר דודי אלון:

 

 פשתן, כמעט כלום.    מר אלי אהרון:

 

 בעלות?    מר דודי אלון:

 

 ה פשתן, מתפורר. פשתן ז   מר אלי אהרון:

 

 לא, עלויות.    מר דודי אלון:

 

 מחזור אחד, כל מחזור אתה מוריד את זה עם העגבניות.    מר אלי אהרון:

 

נשים היום הרבה איש הרבה כאלה שעושים את זה היום גם ככה.     דובר:

 חותכים ביחד ולא עושים חוט, 

 

 תמחזר. חותכים את הפלסטיק, אבל החוט לא מ   מר אלי אהרון:

 

לא, אני אומר, מבחינת החקלאי, יש היום הרבה חקלאים, שהם     דובר:

 עושים... גומרים את החוט, הם לא ממשיכים איתו עוד נגלה. 

 

 ויטל, רצית להגיד משהו? חברים, זה דיון מקצועי. ר  מר מורדי ביטון:
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ת יהיו מדיה, שבעצם כן, רציתי לשאול, אז בעצם המקורות של הפסול  גב' רוויטל דג'אווי:

 עלויות השינוע צריכות להיות להם פחות מעלות ההטמנה שהם משלמים, כדי, 

 

 מהמועצה.    מר:'בועז קרצ

 

 ינים, כדי שהשימוע יהיה, לא, סליחה, מדודאים. ... הם בעצם מטמ  גב' רוויטל דג'אווי:

 

 אסור להם יהיה להטמין את זה.     דובר:

 

 ל היא צודקת. לא, אב  גב' בשמת גלין:

 

ולגבי החקלאים, הפסולת החקלאית בערך, האחריות של השינוע אל   גב' רוויטל דג'אווי:

 האתר תהיה על החקלאי עצמו? יהיה קבלן מטעם המועצה שישנע את זה? 

 

כל הטיפול בפסולת החקלאית הוא לא כל כך מיטבי, נגיד את זה ככה   :גב' בשמת גלין

ריות של הפסולת החקלאית, היא על החקלאי, וזה לא כל כך עובד. בלשון... על פי החוק, האח

במקביל לדבר הזה, אנחנו מקדמים כל מיני פיתרונות שיהיו פתרונות מקדימים, אבל גם משלימים 

 לדבר הזה.

ייבות, שעדיין לא חתומה, אני מקווה שיחתמו אותה, מהמשרד להגנת הסביבה, אנחנו קיבלנו התח

גזם הירוק. חלק מהניהול של המערך הזה, ייתן גם את הפתרון של השינוע. להקים מערך לקיצוץ ה

אנחנו ננסה לפתור את עכשיו, ברור לנו שברגע שנקים מערך על ידי המועצה, יוקמו עוד מערכות. 

וק, אנחנו גם מנסים למצוא פתרונות לפסולת הפלסטיק, מישהו כאן שאל. כל הנושא של הגזם היר

מנסים לעשות אותם כאן במועצה, כחלוץ למה שקורה במדינה. כי לכל  הפתרונות האלו, אנחנו

 המקומות האלה, אין פתרונות מספיק טובים.

מובן שהחקלאי אז לגבי הגזם, באופן ספציפי, זה יהיה חלק מהמערך המקדים, כולל ההובלה. כ

, ובלבד יצטרך לשלם על זה, אבל גם היום החקלאי משלם, ואני בטוחה שהחקלאים מוכנים לשלם
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 שייקחו מהם את הצרה הזאת. כי גם החקלאים לא נהנים מהמצב הקיים. 

 

 זה אומר שיהיו פחים חומים?   מר איתי ציפורי:

 

חים חומים, כי יש שינוי של לא היו פ –זה לא קשור לפחים חומים. א'   גב' בשמת גלין:

מדברים עכשיו על פסולת  מדיניות המשרד להגנת הסביבה, אבל זה לא קשור לפחים חומים, אנחנו

 חקלאית, על הגזם הירוק החקלאי. 

 

 אבל מה יגרום להם לא לשרוף, ולשלם.    גב' דנה אדמון:

 

 מה יהיה התמריץ להשקיע בתהליך?   גב' רוויטל דג'אווי:

 

 חוק עזר שהמשרד להגנת הסביבה מחייב אותנו...   גלין: גב' בשמת

 

 יים עכשיו? שזה חוק שלא ק  גב' רוויטל דג'אווי:

 

חוק עזר, אנחנו עוד לא עובדים על החוק, אבל זה חוק עזר עירוני. יש   גב' בשמת גלין:

 חוק מגירה כזה, חוק קיים. 

 

 אלי?   מר מורדי ביטון:

 

... אתה אומר רק בעוד שנה. בינתיים אנחנו, היזם ש מה קורה אם  מר אלי שמעיה:

 ה אם אין לי יזם? הפרויקט הזה, מתחילים להשקיע כסף, מה קור

 

 בכתיבת ההסכם.  ₪ אלף  600-ו אנחנו משקיעים בינתיים כמיליון –א'    מר גדי ירקוני:
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 זה כסף לא שלנו.   מר אלי שמעיה:

 

זוכר טוב, לפני חודשיים לקחנו הלוואה של  אנחנו לפני, אם אתה  גב' כבי שקולניק:

קרקע ממנהל מקרקעי ישראל, שזה אני לא את רכישת ה –לממן שני דברים, אחד ₪ ארבעה מיליון 

 ₪, זוכרת כמה, כשני מיליון 

 

 . 1,700,000    דובר:

 

או מיליון שבע מאות אלף, והשני זה אותו מהנדס, שעידן דיבר עליו,   גב' כבי שקולניק:

 ור להכין את המכרז ליזם. שאמ

 

 . 800שזה    מר גדי ירקוני:

 

 רך מיליון וחצי, אז זה גם כן, בע  גב' כבי שקולניק:

 

 לא, זה שמונה מאות.    מר גדי ירקוני:

 

 אין דבר כזה שלא יהיה יזם.   גב' כבי שקולניק:

 

 הלכו לפח. ₪ אלף  800-לא, מה שקורה ה   מר גדי ירקוני:

 

 רגע, רגע, למה זה? אני רוצה לומר אבל,    :מר עידן אבידן

 

 הוא שואל מה קורה...    מר גדי ירקוני:

 

אני רוצה לענות על זה רגע. התהליך הוא תהליך של עקב בצד אגודל.    דן אבידן:מר עי
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כרגע המועצה השקיעה בכלל כספים שלא קשורים לפרויקט הזה, היא השקיעה על רכישת 

 . היא השקיעה על תב"ע, שינוי ייעוד, או הסדרת השטח, הליך מתארי, המקרקעין של אתר ההטמנה

 

 מקרה היינו מחויבים לעשות.  שזה בכל  גב' בשמת גלין:

 

שזה בכל מקרה נעשה, וזה כספים שבוצעו כבר. עכשיו, מה החדש פה?    מר עידן אבידן:

הנדסה, ייעוץ כלכלי, המועצה שכרה את שירותיה של חברת הנדסה, שמביאה איתה ייעוץ משפטי, 

הבנו, לא מתאים.  – ומעטפת שלמה על הפרויקט הזה, שבכל שלב אנחנו יכולים לעצור אותו, להגיד

 לא עובד. 

 

 למה אי אפשר לחפש היום יזם?   מר אלי שמעיה:

 

כי אתה חייב לדעת כמה אתה יכול להרוויח מזה, כדי שתגיד מה תג    מר עידן אבידן:

בואו תשלמו לי כסף. זה  –אתה חייב, אגב, זה גם לא איזה מכרז כזה של  המחיר שהוא ישלם לך.

מי נותן לי הכי  –ואומרת ₪ זה לא, הרשות לא באה ושמה מאה מיליון מודל בכלל של שותפות. 

 הרבה? וזה פרויקט שהוא של הרשות. 

 

 אוקיי, אבל למה אי אפשר היום?   מר אלי שמעיה:

 

 אין לך כלום. א יזם? לפי מה?לפי מה תבי   מר גדי ירקוני:

 

ת עסקית ברמה איך תקבע את האחוזים? אתה חייב לעשות תוכני   מר עידן אבידן:

 גבוהה. 

 

 רק לכתוב מכרז לפרויקט מסוים.   גב' כבי שקולניק:
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בסדר גודל כזה, לבנות את המכרז, זה לא מסמך משפטי, או שאתה     דובר:

ניקח טבלה, ככה פחות או יותר. זה סדרי גודל משמעותיים, בוא נעשה איזה קאש פלואו,  –אומר 

לכליים, משפטיים, לבנות את המכרז הזה, זה פריקט בפני שיש להם אלמנטים טכניים, הנדסיים, כ

 עצמו. 

 

 מי שזוכה את במכרז, זה מי שידע לבדוק את המתקן.    מר גדי ירקוני:

 

 ? לתת נקודות למכרז? איך תדע לתמחר? לתת ציון למה יותר טוב    דובר:

 

 זה בינלאומי? זו חברה ישראלית?    מר דודי אלון:

 

  בינלאומית. רק חברה בינלאומי. יהיה לה נציג ישראלי כמובן.    מר גדי ירקוני:

 

 תקשיב, המועצה מעולם לא עשתה מכרז כזה מסובך.    מר:'בועז קרצ

 

שויות, מכרזים לאתרים דומים, אני יכול להגיד לך שהיו מכרזים בר   מר עידן אבידן:

ינו לקחת את האנשים שיש להם שנפלו. אנחנו מאוד זהירים, והבאנו את יואב ינון לא סתם, כי רצ

 את הניסיון גם בכישלונות, כדי שיהיה, המכרז שיפורסם הוא יהיה מכרז שיעמוד במבחן המציאות. 

 

יהיה מודל הרווח,  זאת אומרת, כרגע, ממה שאתה... לא ידוע מה   מר אמיר פלג:

 וכמה מתוך זה היזם ירוויח וכמה הוא יעביר למועצה? 

 

 , אנחנו לא יודעים. לא   מר עידן אבידן:

 

 אבל יש הערכות?    מר אמיר פלג:
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 לא, זה מה שהוא אמר.     דובר:

 

 אנחנו בהתחלת הדרך.   גב' כבי שקולניק:

 

ת המבנה הכלכלי של העסק הזה. חבר'ה, אנחנו לא גמרנו אפילו א   מר גדי ירקוני:

דע איך לכתוב את החוזה, כי אחרי זה, ברור שבמודל הכלכלי אנחנו רוצים ללמוד אותו היום, שנ

אחרת אנחנו לא יודעים איך לכתוב את החוזה. ואחרי זה, מי שייתן לנו, לפי התנאים שלנו, את 

כאלה ואחרות, ניקוד אחר ההסכם הכלכלי הכי טוב, ואולי כמו שבועז אמר, כל מיני תשובות 

שנה הבאה אנחנו מתכננים  וניקודים אחרים, איתו נסגור. אבל זו דרך עוד, כמו שהוא אמר, באפריל

 להגיע לזכייה של המכרז הזה. 

 

 החברה בודקת גם את המודלים של ספרד וביוון?   מר דודי אלון:

 

 ון עבד? אני לא יודע, עידן, איפה הוא בדק? איפה ינ   מר גדי ירקוני:

 

 מה, הוא עובד בחו"ל?    מר עידן אבידן:

 

 ון ובספרד, איך עובד שם העניין הזה? לא, הראית מתקן כזה ביו   מר דודי אלון:

 

 זה עולם אחר לגמרי.    מר עידן אבידן:

 

 כי?    מר דודי אלון:

 

 כי מחיר ה... הטיפינג פי באיחוד האירופאי,    מר עידן אבידן:

 

 בעברית?    :מר דודי אלון
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 יורו לטון.   160זה ₪,  160דמי כניסה. דמי הכניסה זה לא    מר עידן אבידן:

 

 בסדר, אבל גם השכר השעתי ביורו.    מר דודי אלון:

 

 זה עולם אחר. הלוואי,    מר עידן אבידן:

 

 לא דיברתי על המחיר, על המודל.    מר דודי אלון:

 

 אותו רעיון. אתה מתחרה בהטמנה. המודל שמה, הוא    מר עידן אבידן:

 

 ין, לא, המודל של מי שמפעיל את זה, רשות, זכי   מר דודי אלון:

 

דודי, עקרונות המודל שיש גוף שקונה חשמל, ויש גוף שמשלם דמי     דובר:

כניסה, ויש בסוף איזשהו תוצר שצריך להטמין אותו. העקרונות הם קיימים, הם ידועים, וכל הרעיון 

 וזים שמדינת ישראל מחויבת לייצר כאנרגיה ירוקה, אח Xשל 

 

 ... 2020 30%עד    מר דודי אלון:

 

העקרונות קיימים וזה המספרים שראיתם. רק לתת את התחושות.     דובר:

כמה באמת יהיו המספרים? זו בדיוק העבודה שצריכה להתבצע, יש פה הרבה הרבה מרכיבים, שהם 

  מנסים להכין את התוכנית הזאת.

 

הדבר הדומה, זה שבכל אחד מהמיזמים האלה, המדינה שבה    מר עידן אבידן:

 , מכניסה את היד לכיס. המיזמים האלה קמים
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אין ספק שחושבים פה מחוץ לקופסא, ומביאים כאלה רעיונות     דובר:

 ובודקים אותה, זו תעודת כבוד.  

 

תם קצרים בזמן. איך זה רגע גדי, יש לי עוד שאלה, אני יודע שא   מר אמיר פלג:

 את זה? לא גזם גנני. מתחבר לריסוק גזם גנני? והאם אנו מתקדמים עם זה במקביל, כדי להוביל 

 

 גזם גנני לא יתחבר, זה מה שאני עניתי, אני חושבת,   גב' בשמת גלין:

 

 אבל זה מתקדם?    מר אמיר פלג:

 

נו שחתום, עד שאנחנו לא קדם, ברגע שאנחנו נקבל, אמרו לזה מת  גב' בשמת גלין:

ד להגנת הסביבה, המועצה רואים שחתום... עניתי על זה, נכון? ברגע שאנחנו נקבל את הכסף מהמשר

 מקימה מערך לקיצוץ גזם חקלאי. 

 

 מחכים כל הזמן.     דובר:

 

 כל הזמן, אומרים עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע.    מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי.    מר אמיר פלג:

 

 יופי, אז חג שמח.   מר דודי אלון:

 

 יינות. אני בעד שכל מי שנשאר, יקבל תעודת הצט   גב' דנה אדמון:

 

 חכי, זה עוד לא הסוף.    מר גדי ירקוני:
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 עד שלב זה. מי שהולך עכשיו, גם...    גב' דנה אדמון:

 

 לא, לא עוד שעה, עשרים דקות.    מר גדי ירקוני:

   )מדברים ביחד(

 

  חבר'ה, אנחנו חייבים את קול הקורא הזה.    י ירקוני:מר גד

 

 להמשך סדר היום. אני,  חברים, חוזרים ככה  מר מורדי ביטון:

 

 סדר הלילה, מורדי.    מר דודי אלון:

 

 סדר הלילה, סדר שהתחיל ביום ומסתיים פה בלילה.   מר מורדי ביטון:

 

 פרוטוקול מליאה. אישור. 2

 

אישור פרוטוקול המליאה, אם עברתם עליו,  – 2י חוזר לסעיף אנ  מר מורדי ביטון:

 אין.  –מתנגדים קיבלתם אותו. תודה. אושר פה אחד. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

לא ללכת חברים, לא ללכת. עוד חצי שעה, נו. אתם משכתם את זה   גב' כבי שקולניק:

 בלי סוף. 

 )מדברים ביחד(  

   

 ועדים מקומיים.. 4
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אשר את טוב, חברים, נעבור לועדים מקומיים. אני רוצה בבקשה ל  מר מורדי ביטון:

על פי נוהל משרד הפנים, מי בעד? תודה. מי נגד? אושר פה  2019האצלת הסמכויות של יבול לשנת 

 אחד.

 

 . 2019: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות של היישוב יבול לשנת החלטה

 

 

₪,  341,000תקציב ועד מקומי של יישוב יבול, ללא צו מיסים, על סך   מר מורדי ביטון:

 השתתפות האגודה החקלאית, מי בעד? תודה. מי נגד? כולו מ

 

 אין פורום.    מר אמיר פלג:

 

 מי נגד? אושר פה אחד, תודה.   מר מורדי ביטון:

 

 אלף ש"ח  341של היישוב יבול על סך : הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הוועד המקומי החלטה

 

ד מקומי נירים ביקש לעדכן את עדכון, חברים, אנחנו רוצים לעדכן, וע  מר מורדי ביטון:

 40, הגדלה של 590-ל 540התקציב שלהם, זו בעצם העברה מסעיף לסעיף, מסעיף נכסים, במקום 

אלף. סך  20-אלף ל 38-קטין באלף, בסעיף ביטחון לה 30-אלף ל 60-אלף, מסעיף תברואה להקטין ב

-פי תקציב ועד מקומי נירים להתקציב לא השתנה, פשוט שינויי סעיפים. מי בעד לאישור שינוי סעי

 ? תודה. מי נגד? אושר פה אחד.2018

 

  2018-: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי סעיפי התקציב של הועד המקומי נירים להחלטה
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עדים מקומיים. חברי המליאה אין לנו כרגע, נשארים יופי, סיימנו ו  מר מורדי ביטון:

 באותו מצב. נעבור לתב"רים.

 

  ים.אישור תבר". 5

 

תב"רים יש לנו מעט, וזה הכול תקציבים של משרד השיכון, לפי   גב' כבי שקולניק:

. זה 15אפילו בלי שאני אפרט. עמוד  פרוגראמה של משרד השיכון, אז פשוט נצביע אחד אחד

של משרד השיכון, זה אישורים של משרד השיכון, הגדלה של משרד השיכון, אני מסבירה פרוגראמה 

 אומרים שאין פורום?  לך. למה אתם

 

 בואו נעביר את זה.     דוברת:

 

אתם חושבים שאפשר לתפקד ככה במועצה? אז תמשיכו ככה. באמת.   גב' כבי שקולניק:

 הולכים לנסוע לחוץ לארץ, הולכים לזה, 

 

 חבר'ה, יש פה סעיפים שאנחנו חייבים לקבל עליהם החלטה.    רדי ביטון:מר מו

 

 בעיה, מי שנשאר...  אין   גב' דנה אדמון:

 

 הכול בסדר.   מר מורדי ביטון:

 

... שיכון וערך ביטחון, פרויקט של משרד הביטחון,  - 1162טוב, תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 מי בעד? נגד, נמנעים? תודה. 

אחך, מי בעד? תודה. נגד?  70ניר עוז סבסוד, תשתיות, תוספת של משרד השיכון  – 1028-תב"ר 

 נמנעים?

 של משרד השיכון, מי בעד? ₪ אלף  720בתי עבודה, ניר יצחק, תוספת לשמונה  – 658ר תב"
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 מאשרים.   מר אלי שמעיה:

 

המערבית עבודות פיתוח בשכונה  –כיסופים  – 1061תודה. תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 של משרד השיכון, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? 540בשש יחידות, תוספת 

 מי בעד? ₪, אלף  51, תוספת של 17סופים, ... יחידה מתוך כי – 1072תב"ר 

 

 מאשרים.   מר אלי שמעיה:

 

נירים, סבסוד לעשר יחידות דיור,  678תודה. נגד? נמנעים? תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 מי בעד? תודה, נגד? נמנעים?₪, ף אל 495תוספת 

מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? ₪, אלף  280נירים, תשתיות לעשרה בתי עבודה, תוספת של  – 660תב"ר 

 תודה. פשוט הפרויקטים האלה חייבים לצאת לדרך. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים כפי שפורטו החלטה

 

 אישור נסיעה לחו"ל. 9

 

 , אישור נסיעה לחול. 9עיף ס  מר מורדי ביטון:

 

 עכשיו תקשיבו,   מר גדי ירקוני:

 

ות לשתי קבוצות. קבוצה אחת, זו הקבוצה שנוסעת, יש שתי נסיע  מר מורדי ביטון:

בהתאם לפרויקט שראיתם פה, לבקר בשוויץ ראיתי, בגרמניה וספרד, לראות שלושה מתקנים כאלה. 

כלית, בשמת מנהלת האגף לאיכות הסביבה ועידן ראש המועצה, עופר מנכ"ל החברה כל –נוסעים 
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 אבידן, הוא היועץ.  

 

 ועדת איכות הסביבה, לא? ונציגי    גב' דנה אדמון:

 

ולבקר גם כן, בשלוש  30.5 -והחזרה ב 26.5 -העלות, היציאה היא ב  מר מורדי ביטון:

 מדינות. העלות, בשקלים,  

 

 לבן אדם. ₪  8000... זה אלף, לחלק, עשינו את זה לחמישה 40    דובר:

 

 לא, הכול, עלות כוללת.   מר מורדי ביטון:

 

 . 32    דובר:

 

מי בעד לאשר את ₪. אלף  32אז העלות הכוללת של ארבעה נוסעים,   די ביטון:מר מור

 הנסיעה לחו"ל? תודה. מי נגד?

 

  ₪. 32,000: הוחלט פה אחד לאשר נסיעה לחו"ל לשוויץ גרמניה וספרד, בסך החלטה

היא לארצות הברית, במסגרת גיוס הכספים. הנסיעה השנייה,   מר מורדי ביטון:

לוס אנג'לס.  אני אציין שלושה נוסעים, מיכל מנהלת המתנ"ס והמרכב הקהילתי, מקסיקו, מיאמי ו

לימור איילת שהיא מגייסת הכספים שלנו במתנ"ס וגדי, כמובן. שלושתם יוצאים, זה לוס אנג'לס, 

 ו. מיאמי ומקסיק

 

 מתי זה?    מר אמיר פלג:

 

 . כמעט שבועיים. 17.6-עד ה 3.6-זה מה  מר מורדי ביטון:
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 זה שווה כמה מיליונים.   סיגל פביאן:מר 

 

. מי בעד לאשר את הנסיעה לחו"ל לגיוס הכספים? 39,500העלות היא   מר מורדי ביטון:

 תודה. מי נגד? מתנגדים? נמנעים? אושר פה אחד, תודה. 

 

 ₪.  39,500לגיוס כספים בסך יאמי ולוס אנג'לס : הוחלט פה אחד לאשר נסיעה למקסיקו, מטההחל

 

 משכר בכירים 85%אישור העסקת מהנדס הרשות בחוזה אישי בשכר של . 11

 

, בשעה טובה 11נעשה במליאה הבאה. סעיף  10, סעיף 11ישר לסעיף   מר מורדי ביטון:

על ידי משרד הפנים ואנחנו צריכים לאשר אותו פה במליאה.  קלטנו מהנדס, עבר ועדת בחינה, אושר

  בעצם, מכיוון שזה תפקיד סטטוטורי, 

 

 מי זה המהנדס?     דובר:

 

וריס נומורבסקי, הוא היה סגן מהנדס במועצה בהמהנדס שמו   מר מורדי ביטון:

צמו, אתם תכירו האזורית בני שמעון, אנחנו נציג אותו במליאה הבאה, הוא יבוא לפה להציג את ע

 אותו. הוא התחיל לעבוד ממש בימים האחרונים.

רי ובכיר, אנחנו צריכים לאשר אותו במליאה. אז אני מבקש אנחנו, מכיוון שזה תפקיד סטטוטו

 משכר בכירים.  80%-וריס נומוברסקי לתפקיד מהנדס המועצה, בחוזה אישי, ובבלהצביע על אישור 

 

 ל? מה זה אומר אב   גב' נעמי סלע:

 

 . %85    דובר:
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 צריך.  70% -ב    דובר:

 

 כל אתר, של בכירים במועצה האזורית. שכר בכירים זה שכר ש... ב  גב' כבי שקולניק:

 

 ₪.  25000זה סדר גודל של   מר מורדי ביטון:

 

 אני חושב, זה שכר בכירים.  28000   מר גדי ירקוני:

 

 תר. אפשר לראות את זה בכל א  גב' כבי שקולניק:

 

 ₪.  25,000-השכר ברוטו, הוא סביב ה  מר מורדי ביטון:

 

 על פי מה...    גב' דנה אדמון:

 

טוב, אז אני מביא לאישור, מי בעד לאשר את בוריס לתפקיד מהנדס   מר מורדי ביטון:

  המועצה?

 

 זו עלות מעסיק?     דובר:

 

 אחוז בערך.   לא, זה ברוטו. עלות מעסיק זה עוד שלושים  מר מורדי ביטון:

 

 מורדי, אפשר להציג אותו?    גב' דנה אדמון:

 

 הוא יגיע. במליאה הבאה    מר גדי ירקוני:

 

חברים, מי בעד לאשר את בוריס כמהנדס המועצה? תודה. מי בעד   מר מורדי ביטון:
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 משכר בכירים? תודה. אושר. 85%לאשר אותו בחוזה אישי של 

 

משכר  85%ריס נומורבסקי כמהנדס המועצה בחוזה אישי : הוחלט פה אחד לאשר את בוהחלטה

 בכירים 

 

 

 שאלה.    גב' דנה אדמון:

 

 כן?   ורדי ביטון:מר מ

 

 אחוז?  85-אחוז ו 80-לפי מה אני מאשרת אותו ל   גב' דנה אדמון:

 

 זה התקן.    מר גדי ירקוני:

 

 מה מנגנון הבקרה של המליאה על הדבר הזה?    גב' דנה אדמון:

 

אין, אין מנגנון בקרה. יש נוהל העסקה של עובדים בחוזי בכירים. יש   מורדי ביטון: מר

 ? 95%עד  5%-עולה כל שנתיים ב 85% -, מהנדס רשות מתחיל בממש הגדרה

 

 אם זה ככה, אז לא היה צריך לבקש את אישורנו.    גב' דנה אדמון:

 

 חייב את אישור המועצה.   מר מורדי ביטון:

 

אז אני יכולה לא להצביע? אנחנו חייבים את אישור המליאה, מה    מון:גב' דנה אד

 לעשות. 
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אני יודעת מה אני יכולה, אני גם יכולה לשאול שאלות אם מבקשים    גב' דנה אדמון:

 את אישורי. 

 

 דנה, חובה,   מר מורדי ביטון:

 

זו הסיבה לבקש לא מקובל עליי שאומרים לי שזה הליך פורמאלי, לכן    גב' דנה אדמון:

 ממני להצביע. 

 

חברים, אני לא לא אמרתי פורמאלי, אני רק אמרתי שזה חובה,   מר מורדי ביטון:

 אמרתי פורמאלי, אני לא אמרתי פורמאלי. 

 

 הוא אמר.    גב' דנה אדמון:

 

אני אמרתי, זו חובה לאשר את הקבלה שלו במליאה, וחובה גם לאשר   מר מורדי ביטון:

 חוזה האישי שהוא, לו את היקף ה

 

אשר, אז אתה מסכים איתי, שאם מבקשים ממני, כנציגת מליאה, ל   גב' דנה אדמון:

אז יש לזה סיבה. אני צריכה להיות איזשהו מנגנון פיקוח, על איזשהו מערך. אז אני מנסה להבין, כי 

העסיק אותו אני חדשה ולומדת, מה המנגנון? את מה אני אמורה לבקר? אם אתה אומר לי שחייב ל

  , וכל שנתיים זה עולה, אז למה שואלים אותי?85% -ב

 

 לך,אני אגיד    מר גדי ירקוני:

 

 את מחר יכולה להחליט שאת לא רוצה להעסיק אותו.   מר מורדי ביטון:

 

 על סמך מה?    גב' דנה אדמון:
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 את תגידי, אני לא יודע על סמך מה.   מר מורדי ביטון:

 

 רדי, משהו פה לא מסתדר. מו  מר אריק דניאל:

 

 כן?   מר מורדי ביטון:

 

 ו אישור לוועדת מינויים? אנחנו אמורים לשמש איזשה  מר אריק דניאל:

 

לא. זה אני, כמו שאמרתי, זה תפקיד סטטוטורי. וכל תפקיד   מר מורדי ביטון:

 סטטוטורי חייב את אישור המליאה. אתה יכול לאשר או לא לאשר. 

 

זה אומר שהבן אדם פה, הוא בכלל לא משנה. זאת אומרת, התפקיד   מר אריק דניאל:

 יר את הבן אדם, לא לדעת מה הוא, עצמו. אנחנו לא צריכים לא להכ

 

 לא, לא,   מר מורדי ביטון:

 

 שנייה,   מר אריק דניאל:

 

 אני ציינתי קודם, חבר'ה, אני ציינתי,   מר מורדי ביטון:

 

 סטטוטורי שעד היום לא אויש, נכון?  תן לי, תפקיד   מר אריק דניאל:

 

 מוטי היה.     דובר:

 

 מוטי סיים.   מר מורדי ביטון:
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אני עם דנה, לא מצליח להבין, אני באמת לא מצליח להבין את   מר אריק דניאל:

התנהלות הדברים. אם אנחנו נדרשים לאשר את הבן אדם, בלי להכיר, בלי לדעת כלום, אז בשביל 

  מה צריך אותנו?

 

 אבל אני הסברתי קודם.   מר מורדי ביטון:

 

 ה הבאה אנחנו נכיר אותו. אבל אתה מסביר, מורדי, שבישיב  מר אריק דניאל:

 

לא, שנייה, אני אמרתי שבוריס התקבל בוועדת בחינה. ועדת בחינה זו   מר מורדי ביטון:

עם סגן מנהל המחוז  ועדה סטטוטורית, שמקים אותה משרד הפנים, עם נציג שמשרד הפנים ממנה,

י מביא אותו לפה. שיושב בוועדה. אם הוא לא היה עובר, או לא עומד בדרישות התפקיד, לא היית

 הוועדה הזאת, בעצם, 

 

 טוב לדעת.   מר אריק דניאל:

 

 הסברתי שהוא עבר ועדת בחינה, אבל אמרתי.   מר מורדי ביטון:

 

 אנחנו לא מכירים את המושגים.    גב' דנה אדמון:

 

 זה הזמן לשאול, וזה בסדר. אז יכול להיות שאני, חבר'ה, אני אמרתי,   מר מורדי ביטון:

 

 למה אתם עומדים? שבו, יש עוד סעיף.   כבי שקולניק: גב'

 

 כואב לי!    גב' דנה אדמון:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 7.4.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 140 
 

כל בעלי התפקידים ברשות עוברים דרך ועדות בחינה. יש תפקידים   מר מורדי ביטון:

ם, והם סטטוטורים, ששמה משרד הפנים יותר מעורב. יש נציג של משרד הפנים, שהם בחוזה בכירי

ממנה נציג של מהנדס מטעמו, של רשות שלא שכנה שלנו. במקרה שלנו, ישב ויותר מזה, הוא גם 

מהנדס של מועצה אזורית תמר. זאת אומרת, שיהיה גם פן מקצועי של התחום, ויש את הפן הניהולי 

באמת, המכרז פורסם כמו שצריך והדרישות של התפקיד הן באמת על פי שמשרד הפנים רואה ש

דרישות, ניסיון, והכשרה ותעודה, ותעודה אפילו של רשויות. ממש יש. הנוהל, ושהמועמד עומד בכל ה

 אז הוועדה הזאת ישבה שם, אישרה אותו.

זו סמכותה. אבל  אנחנו, בעצם, מביאים אותו לאישור המליאה. המליאה יכולה גם לא לאשר, נכון,

יק שהוועדה תפקיד סטטוטורי, מגיע למליאה. ותפקיד לא סטטוטורי, לא מגיע למליאה. כי מספ

מאשרת אותו, והוא מאושר. אז יש חמישה תפקידים כאלה ברשות שמגיעים למליאה. אז אולי זה 

 היה צריך קצת רקע לפני כן.

ל משרד הפנים. הדרישה האחרונה היא עבר את כל המבחנים האלה, עבר את כל הדרישות שהמהנדס 

תו, אני גם ידעתי שנגיע לשעות שמליאת המועצה תאשר אותו. אני אמרתי שלא יכולים להביא או

האלה, כי לא רציתי להחזיק אותו עד לשעות האלה, המאוחרות של הלילה, אבל הוא יגיע למליאה 

 הבאה, הוא יציג את עצמו. 

 

 קוראים לסדר היום. להוספת סעיף אישור קולותאישור  

 

יש קול קורא חבר'ה, יש לנו פה משהו שאנחנו חייבים לדון פה היום,    מר גדי ירקוני:

של החטיבה להתיישבות, ואם אנחנו לא נעביר להם את זה עכשיו, לא יהיה לנו את הקול קורא הזה. 

 החטיבה להתיישבות היא מאוד קשה, אנחנו תיכף נסביר מה זה. 

 

אני רוצה לבקש בקשה להוספת סעיף, אישור הקולות הקוראים   ן:מר מורדי ביטו

הפרויקטים שאנחנו נקריא לכם אותה עכשיו, אני מבקש לאשר , על פי רשימת 2019לחטיבה לשנת 

 הרוב בעד, אחד נגד, תציין. מי בעד? מי נגד? אחד נגד. להוסיף את הסעיף הזה לסדר היום. 
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  1 -פת סעיף אישור קולות קוראים לסדר היום. מתנגד : הוחלט ברוב קולות לאשר הוסהחלטה

 

 2019הקולות הקוראים לחטיבה לשנת אישור  

 

אני רק רוצה להגיד שזה באמת אולי, אני גם לא מכירה את זה   גב' כבי שקולניק:

₪  1,440,000ועכשיו הם יציגו את זה. אבל אם תהיה פה אי החלטה במליאה, אז יהיה פחות 

 לפרויקטים. 

 

 אין צורך בזה.     גב' דנה אדמון:

 

 צורית תסביר את זה בשתיים שלוש דקות.  מר מורדי ביטון:

 

החטיבה להתיישבות, בעצם, מוציאה כמה קולות קוראים. זה   גב' צורית ירחי:

הראשון שבהם, אנחנו נביא לכם לפי מה שהם רוצים, לאישור המליאה, גם את האחרים. בגדול, 

קול קורא של חברה וקליטה, זה בעצם פעולות שקשורות לקהילות ולקליטה של  זההקול קורא הזה, 

 שולחן שלי ובתחום שלי. משפחות, לכן זה על ה

בגדול, החטיבה להתיישבות לא שואלת אותנו יותר מדי, ודי מחליטה למי היא רוצה לתת את הכסף, 

 סביב פרויקטים שהם מכירים, שאנחנו עובדים איתם כל השנה.

בקול קורא הזה, של החברה לקליטה, קודם כל, יש את הסיוע ליישובים הקהילתיים, יש לנו  מה שיש

יישובים קהילתיים, אבשלום, צוחר ושלומית. יש לנו סיוע לעוד יישובים, בעיקר בתחום של שלושה 

ייעוץ וקליטה, יישובים שהם קולטים, חלק מפרויקט היועצים אנחנו מממנים דרך זה. ויש לנו כאן 

ני פרויקטורים לכפר הסטודנטים ולתוכנית הסטודנטים. לכפר סטודנטים בניר עוז שהולך לקום ש

... אני חושבת שעדיף להציג את זה, אבל... אז כמו  נית הסטודנטים של נווה. זה, פחות או יותר, ותוכ

 שאמרתי, אנחנו באבשלום, צוחר ושלומית,  
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לא יודעת על מה מדובר, כפר סטודנטים, אני לא מבינה כלום, אני    גב' דנה אדמון:

 רי עכשיו, אז זה יהיה... כפר זה. זו לא צורה להגיש דברים ולהגיד לי, אם לא תאש

 

אז לא יהיה, נכון. גם אנחנו לא ידענו את זה, גם אני שומעת את זה   גב' כבי שקולניק:

 פעם ראשונה. 

 

 בסדר, זו לא צורה.    גב' דנה אדמון:

   )מדברים ביחד(

 

יש דברים שאפשר לדחות. את הקול קורא הזה, החטיבה להתיישבות,   גב' צורית ירחי:

יכים להגיש לה את זה השבוע, וזה צריך להיות עם אישור של המליאה. עכשיו, אני אומרת אנחנו צר

 שוב, זה דברים שהחטיבה להתיישבות פחות או יותר החטיבה לנו. אני יכולה להסביר כל סעיף. 

מרתי, שלושה יישובים קהילתיים, אנחנו בעצם נותנים להם סיוע בניהול היישוב. אנחנו כמו שא

ים להם בפרויקטור שעובד, בכל אחד מהיישובים האלה, ובייעוץ ארגוני. זה משהו שקורה בעצם עוזר

 בשלושת היישובים הקהילתיים. 

 

 איזה יישובים?   מר אלי שמעיה:

 

לומית. זה שלושת היישובים הקהילתיים שלנו. זה אבשלום, צחר וש  גב' צורית ירחי:

 דבר ראשון. 

 

 המועצה, לשלומית יש פעמיים.  לפי התקציב של   גב' דנה אדמון:

 

 מה?   גב' צורית ירחי:

 

 זה משהו ששאלתי בישיבות התקציב.    גב' דנה אדמון:
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 אחד זה למזכיר ואחד זה ליועץ.    מר גדי ירקוני:

 

כון, הרכז קהילה, כי אין להם רכז קהילה, היה חייב להגיש את זה נ  גב' צורית ירחי:

ו פרויקטור שמעודד את הצמיחה הדמוגרפית במקום הזה, הוא עובד עם שם. בסופה, ביקשנו וקיבלנ

גם עם סופה וגם עם כרם שלום. בכיסופים ביקשנו יועץ ארגוני. עכשיו, אמרתי שיש עוד כמה 

ווק ופרסום של כל המועצה, בעצם מה שקורה היום זה שכל יישוב פרויקטים, אחד זה פרויקט של שי

י לקלוט משפחות חדשות, הוא משקיע כסף בעצמו ומפרסם שרוצה לפרסם את עצמו, לשווק, כד

 ומשווק באמצעי תקשורת והפייסבוק וכדומה.

שהו אנחנו חשבנו, למדנו ממועצות אחרות וראינו שזה נכון לעשות שיווק משותף של המועצה, איז

, מיתוג מועצתי, שאנשים שרוצים להיקלט פה, הם יוכלו לראות משהו אחד, פרסום אחד של המועצה

 290ואנחנו נפנה אותם ליישובים הרלוונטיים להם. הפרויקט הזה, זה פרויקט די גדול, העלות שלו 

 החטיבה רוצה ויכולה לעזור לנו בדבר הזה.₪, אלף 

ועדות... אם זה ייעוץ של יועצים  של קליטה, אם זה הדרכת אנחנו משקיעים הרבה מאוד בתחום הזה

שים ביישובים. לכל הדבר הזה, נותנים לנו תקציב פעולה. דבר שעוזרים בזה, אם זה כנסי קליטה שעו

 נוסף שיש כאן, זה שני פרויקטים שקשורים לסטודנטים. 

וא יוצא לפועל, וזו הקמה אחד, פרויקט ממש חדש, שהוא עדיין בחיתולים, ואנחנו מקווים מאוד שה

ראת להם מחוללי שינוי, של כפר סטודנטים בניר עוז. החטיבה להתיישבות מעודדת דברים שאני קו

מחוללי צמיחה ביישובים. ביניהם, הם יצרו קשר עם ארגון שמעודד הקמה, שבעצם פועל להקמת 

 כפר הסטודנטים הזה להקמת₪ אלף  150כפר הסטודנטים, והם רוצים לתקצב אותנו בפרויקטור של 

 ולנרמול שלו. 

 

 מים כסף? כל הסכומים האלה, זאת אומרת, אנחנו גם ש   מר אמיר פלג:

 

כן. זה של המועצה, שאת רוב הכסף החטיבה להתיישבות שמה, אבל   גב' צורית ירחי:

 בכל אחד יש גם פירוט של כמה אנחנו. 
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ני יודע מה הפירוט וכמה כסף אז איך אני יכול לאשר את זה בלי שא   מר אמיר פלג:

ולעשות סבב טלפוני מחר, או  יוצא על כל דבר ומה התוכנית? האם יש דרך, אולי יש אפשרות לשלוח

 מחרתיים, אחרי שנעבור על זה, לא יודע. 

 

 אי אפשר לעשות את זה טלפונית.   מר מורדי ביטון:

 

 אי אפשר?    מר אמיר פלג:

 

  זה לא קבינט.  מר מורדי ביטון:

 

 עושים תוכנית מיתוג לכל המועצה, זה דבר מדהים,    מר אמיר פלג:

 

 טים האלה, החטיבה להתיישבות בחרה עבורך מה לרשום? הפרויק   מר דודי אלון:

 

 נכון.   גב' צורית ירחי:

 

 כולם, בלי יוצא מן הכלל?    מר דודי אלון:

 

פעולה. הם מלווים את  תראה, אנחנו עובדים עם החטיבה בשיתוף  גב' צורית ירחי:

 היישובים הקהילתיים שלנו כל הזמן. 

 

ותר פשוטה, יש לנו שיקול דעת לאן הכספים אני שואל שאלה י   מר דודי אלון:

 הולכים? או שאם הם החליטו את זה ככה, מה יש לנו בכלל לבדוק. כאילו לאשר, 

 

הנושא של כפר החטיבה להתיישבות היא לא נותנת לנו, למשל,   גב' צורית ירחי:
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חיבקנו את זה,  סטודנטים בניר עוז. הם באו אלינו עם ההצעה להקמת כפר סטודנטים. אנחנו, כמובן,

 בגלל שזה מנוע צמיחה ואנחנו רוצים שיסתובבו כאן סטודנטים. 

 

 מה זה כפר סטודנטים?   מר חנניה אווקרט:

 

בעיקר בספיר, אבל גם אז אני אסביר. זה בעצם סטודנטים שלומדים   גב' צורית ירחי:

 בבן גוריון ובאשקלון במכללות, 

 

 שיבואו לגור פה?  מר חנניה אווקרט:

 

 שהם באים לגור בניר עוז,   ב' צורית ירחי:ג

 

 מה יביא אותם לפה?   מר חנניה אווקרט:

 

בעצם, אנחנו מרוויחים את זה שהם עתודה לקליטה, אנחנו מרוויחים   גב' צורית ירחי:

 300ד מהסטודנטים האלה, בשביל לגור בכפר הסטודנטים, צריך לתת התנדבות של את זה שכל אח

קהילת ניר עוז, אבל גם לקהילת המועצה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לנצל שעות לקהילה, גם ל

מלגאים שלנו. ויש לנו עניין להביא לכאן אוכלוסיה צעירה. אנחנו מאמינים שאם אותם, להיות כמו 

 חן בעיני הסטודנטים האלה, הם יישארו. המקום הזה ימצא 

 

 4-3ים בנווה, שקיים כבר איזה אני יכולה להגיד שפרויקט הסטודנט  גב' כבי שקולניק:

שנים, השאיר באזור הרבה מאוד חבר'ה, שהיו סטודנטים פה ואיכותיים, אחד מהם זה שלומי, מי 

 שהכיר אותו פה, שעבד אצלנו, 

 

 ייה שונה לגמרי. זו אוכלוס  מר חנניה אווקרט:
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ה, יש הם אוכלוסיה של מהנדסים, זה אנשים שהם ברמה מאוד גבוה  גב' כבי שקולניק:

לזה רק יתרונות.  תן לי עוד משפט, דודי, תן לי משפט אחד. תראו, ההשתתפות של המועצה פה, זה 

 ₪.  1,440,000פרויקט של 

 

  לסך הכול הדברים שהיא תיארה?   מר אמיר פלג:

 

 כן.   רית ירחי:גב' צו

 

ה זה החטיב 1,003,000מסך הכול הדברים שהיא תיארה. מתוכם   גב' כבי שקולניק:

אלף  182להתיישבות, השתתפות היישובים, כי חלק מהפרויקטים זה היישובים עצמם משתתפים זה 

 ₪.אלף  220והשתתפות המועצה זה ₪ 

אבל כשזה ממנף תקציב של עוד מיליון ככה, לחלק תקציבים. ₪ אלף  220-עכשיו, אני לא מזלזלת ב

שזה ₪, אלף  87האלה, אני רואה ₪ ף אל 220 -אז מסתכלים על זה בפרופורציה. מה גם שמתוך ה₪, 

בגין שיווק ופרסום, שזה אינטרס שלנו כמועצה לעשות לזה פרסום, ואני יודעת, אתם צודקים שזו לא 

 צורה. 

 

 אתם צודקים.    מר גדי ירקוני:

 

שזה מאוד קשה. מודה שאני רואה את זה גם, פעם ראשונה, פה   שקולניק:גב' כבי 

ניין שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים את החטיבה להתיישבות, אם אנחנו לא עכשיו. אבל פשוט יש פה ע

נעביר להם אישור שהמליאה אישרה את זה, ואם לא נעלה את זה למרכבה תוך, בשבוע הקרוב, הם 

 נו תנועות לא יפות. אז מי בעד? יסתכלו עלינו, יעשו ל

 

 אני רוצה לברך.   מר סיגל פביאן:

 

 עד? תודה. מי נגד? נמנעים? חג שמח. מי ב  גב' כבי שקולניק:
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 חג שמח, חבר'ה.   מר גדי ירקוני:

 

 2019הקולות הקוראים לחטיבה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 ההמועציו"ר 

__________________ 
 מורדי ביטון

 המועצהמזכיר 
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