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, החלטות 2020ערב טוב. לשמחתנו, או לצערנו, מליאה אחרונה לשנת     מר ניר ים:

 שלא נקבל עכשיו, לא נקבל השנה. ידחו לשנה הבאה. 

 

 אות? כמה מלי   מר גדי ירקוני: 

 

 . 18   מר ניר ים:

 

 זה הרבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 . בסדר, זהו, גדי בבקשה עם המידע ונתקדם. 18-זה המליאה ה   מר ניר ים:

 

 מידע. 1

קצת      מר גדי ירקוני:  נימה  רוצה  אני  בהתחלה  דברים.  כמה  להגיד  רוצה  אני  טוב. 

שאנ כמו  ישמעו  שהם  מקווה  שאני  דברים  כמה  להגיד  אני אישית,  לפעמים  אותם,  להגיד  מתכוון  י 

 מנסה להגיד משהו וזה נשמע הפוך, אז לא, המטרה שלי היא לפיוס ולהרגעה שלנו, של כולם.

אני חושב שלפחות עליי עברה המליאה האחרונה לא הכי נעימה ולא הכי שקטה, גם איך שאני הייתי,  

 ה.  גם איך שאני חושב שפנו אליי לפעמים, לפעמים גם לאנשי המועצ

אני כשהלכתי וחשבתי על זה קצת, חשבתי מה עושים בנושא הזה, אז דבר ראשון חשבתי שמחובתי  

 להגיד כמה מילים בנושא הזה, ואני גם רוצה להגיד כמה מילים.

אני חושב שכל אחד מאיתנו פה, כשהוא לבד עם עצמו, בא ורוצה לעשות את הטוב ביותר, ואת איך 

ול ביותר,  רואה את הטוב  לצד הטוב  שהוא  גמור,  וזה בסדר  בדיוק,  רואים את אותו הדבר  כולנו  א 

ביותר. אבל אני משוכנע שכל מי שבא ורוצה להיות חבר מליאה, ודרך אגב, גם עובד מועצה, ובייחוד  

 מנהלי אגפים במועצה, בא בשביל לעשות את הטוב ביותר בשביל תושבי המועצה האזורית אשכול.  

זאת, אני יוצא מתוך הנחה שגם אם אנחנו פוגעים, או אומרים דברים  וכשאני יוצא מתוך הנקודה ה
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 לא נעימים אחד לשני, הם לא בכוונה תחילה. הם באמת דברים, לפעמים, שיוצאים ב...

 

 עידנא דריתחא,     מר ניר ים:

 

 מילה קשה עליי, אפילו איך?    מר גדי ירקוני: 

 

 עידנא דריתחא.     מר ניר ים:

 

להגיב,     מר גדי ירקוני:  לי  קל  יותר  בכעס, באי שקט,  אני חושב שבאמת  אוקיי, אבל 

הייתי צריך לדעת   –ואחרי זה כשחושבים, לפחות כשאני חושב לפעמים על מה שאני אומר, אני אומר  

 ולספור עד עשר קצת יותר, ולהגיד את הדברים שלי אחרת.

א'   רוצה,  אני  באמת  ב  –אבל  שאני  מליאה,  חברי  בתור  לכם  העמידה  להגיד  את  גם  מעריך,  החלט 

שלכם על עמדותיכם, גם את הדעות שיש, וגם את זה שאנחנו לא מסכימים תמיד, וזה בסדר גמור.  

אנחנו   בסוף  איך  לראות  צריכים  אנחנו  לעצמי,  גם  מתכוון  אני  כולנו,  אומר  וכשאני  כולנו,  אבל 

 אומרים את הדברים האלה בלי לפגוע אחד בשני. 

למה   –פעמים את אותו הדבר, ואחרי שאנחנו חושבים על זה, אנחנו אומרים  אנחנו יכולים להגיד ל

לא אמרנו את זה אחרת? אז באמת, א', במי שאני פוגע או פגעתי, אני מבקש באמת סליחה, לא כוונה 

יודעים, שלפחות אני מרגיש, באמת, את הרצון של   ברע, ואני חושב שזה זמן גם להגיד לכם שאתם 

בהרבה  אגפים  אוהב    מנהלי  לא  ואני  לפעמים,  בתנאים,  לעשות  המועצה,  ועובדי  המועצה  ממנהלי 

יודעים,   להגיד את המילה הזאת, שזה נשמע כאילו בכיינות, או שאנחנו מייללים שזה קשה, ואתם 

אני טוען שקשה יש רק בלחם, ולא הייתי לוחם גדול בצבא, וגם אותו צריך לאכול, אז שהם באמת  

ואת הטוב ביותר שאיך שהם רואים, ובשעות וימים, על מנת שהם יבצעו את  עושים את הטוב ביותר,  

 העבודה שלהם כמו שצריך.

מצלי הכול  לא  שטועים,  לפעמים  אחרי  שגם  חושב  ואני  טועים,  אנחנו  גם  לפעמים  שצריך,  כמו  ח 

אני אומר את  ביחד.  איך אנחנו ממשיכים  לראות  וגם  לתקן  גם  צריכים לתת את ההזדמנות הזאת 
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בסדר  הדבר שזה  השני,  על  אחד  ביקורת  נעביר  לא  כולנו  פתאום  שלא  היא  שלי  והכוונה  האלה,  ים 

גמור להעביר ביקורת, וגם לי הייתה היום ביקורת, ואני גם מעריך שתהיה ביקורת עליי היום, אבל  

כמו שאמרתי, חשוב שנדע איך להגיד אותה אחד לשני, ואם נדע איך להגיד אותה אחד לשני, אנחנו  

עים שכל אחד מייצג את עמדתו האמיתית, ובסוף גם אפשר להישאר ידידים וגם חברים. אז תודה  יוד

 רבה לכם על ההקשבה על הדבר הזה.

אני רוצה כמה דברים בשוטף, כמו שאתם יודעים, נושא הקורונה כמו שבכל הארץ כנראה, מה היה,  

, היום  5800-, בגלל שאתמול הגיעו להיום או לא? לא הסתכלתי. לא הגיעו? יכול להיות  6000-הגיעו ל

 . לא הגיעו, איזה באסה. 6000-יגיעו ל –אמרתי 

אבל במועצה גם כן, אנחנו לא ניצלים מהגל הזה. הגל הזה מאוד גדול אצלנו בסדרי גודל, במועצה.  

 חולים, אולי כבר יותר, אני לא מעודכן עד השעה הזאת, למזלי אני לא יודע   64נכון להיום יש לנו כבר  

מכל   מבוגרים  וגם  בנוער,  גם  יש  הרבה  אבל  וחזר,  חולים  בבית  אחד  היה  חולים.  שבבתי  כאלה  על 

 שכבות הגילים. 

בתי הספר שלנו, מצומצמים מאוד, חלקם בגלל בידוד, חלקם בגלל מורות וגננות, שבבידוד, וחולות.  

ביקורת. כל אחד   לא רוצים לשלוח את הילדים לבתי הספר, ואני לא מעבירוחלקן, בגלל שההורים  

 זכותו ואחריותו, לעשות מה שהוא מרגיש נכון כלפי ילדיו.

אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה, אני יכול להגיד לכם שבתיכון, אני מאוד מודאג ממה שקורה, עברנו 

חצי, שלא  –ומשהו אחוז ילדים, גם אם מבודדים, וגם אם כאלה שלא באים, בערך חצי  50-כבר את ה

 הספר.  מגיעים לבתי 

בין בתי הספר השונים, אבל גם מ לנו שוני  יש  כולל    50עד    20%-ביסודי  ומשהו אחוז שלא מגיעים, 

מבודדים, אנחנו בודקים כל פעם האם כדאי לסגור את בתי הספר, ואם לא כדאי. בשלב זה אנחנו  

 סוגרים רק כיתות.  

 

 באיזה צבע אנחנו?      דובר:

 

בי   מר גדי ירקוני:  עדיין  קיבוצים,  אנחנו  אגב, לא רק  דרך  יישובים,  יש  מועצתי.  רוק 
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 אבל יש גם, אנחנו ממש עוקבים אחרי צהוב וכתום.  , גם יישובים, חשבתי בהתחלה רק קיבוצים

 

 יש גם במושבים.      דוברת:

 

דרך     מר גדי ירקוני:  בארי  זה  חזק מאוד,  עכשיו  זה  את  שחטף  מי  במושבים.  גם  כן, 

את  עד  להיום,  נכון  שלושה  אגב,  הגדולה,  הבומבה  התגלה  זה  שלשום  או  אתמול  שקט,  די  היה  מול 

 ימים אחרונים. 

חולים, ומאתיים    15או    25-, אני לא זוכר מה אמרו לי, חולים. אני חושב ש15או    25נכון להיום יש  

לנו, בגלל שלא רואים אותנו עדיין אדומים או   ומשהו מבודדים. אנחנו מנסים להביא, ומאוד קשה 

 ם, למזלנו, ואז לא מביאים, לצערנו, בדיקות הנה למועצה. כתומי

אני מאוד מקווה שמחר או מחרתיים, נצליח להביא בדיקות פה למתחם המועצה, איפשהו, שיוכלו  

לבוא מכל היישובים לעשות פה בדיקות. סך הכול, אנחנו חייבים להיות זהירים מאוד, ואני אומר את  

עוד להגיד  רוצה  ואני  הזה,  אנחנו    –משהו    המשפט  הסילבסטר  לפני  לסילבסטר,  מתקרבים  אנחנו 

ביקשנו כבר נוכחות משטרתית שתסתובב ביישובים. שתבדוק, אנחנו, המועצה ביקשה, שתבדוק על  

 מבודדים שהם באמת שומרים על הבידוד. 

בינתיים, דרך   כולו, אני חושב.  אנחנו לא אוהבים את התהליך הזה, אבל הוא אחראי כלפי הציבור 

היו  כולם  עשתה,  שהמשטרה  מדגמים  אבל  אנחנו,  זה  את  נדע  שתדעו,  וחשוב  הביקורות,  בכל  אגב, 

 בסדר, כולם שמרו על איפה שהם צריכים להיות ועל איפה שהם היו. 

שבת הקרוב, של הסילבסטר. אני מבקש, גם פה, כל אחד  –שישי  –אנחנו כן, מאוד, חוששים מחמישי 

יכול להשפיע על מישהו שלא יעשה את המסיבות האלה, אני לא יודע,  שיכול לדבר עם הילדים שלו, ש

נראית   היא  רחוקה,  שהיא  הקורונה,  וכמה  מסוכן,  זה  כמה  כמוני,  בדיוק  זה  את  מבין  פה  אחד  כל 

קטנה, וכנראה כשהיא מתקרבת אליך ונוגעת בך, כמה היא מסוכנת. בואו לא נהיה בקטע הזה, ושנה  

א מסיבות בין לבין, וכן נוכל גם להגיד איפה שהם מתכננים לעשות  אחת לא נעשה, לא סילבסטר ול

 מסיבות. זה יעזור לנו מבעוד מועד לעצור את זה.  

מקווה   שאני  מנת  על  ביישובים,  מוגברים  יותר  משטרתיים  סיורים  פה  יהיו  שבת,  שישי,  בחמישי, 
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לנו   שיש  המקומות  שבכל  אלא  מסיבות,  יהיו  שלא  שיותר  כמה  גשנצליח  גם  גלים,  שלי,  בקיבוץ  ם 

ומקשיבים   חולים  שיש  איפה  להוראות.  הקשיבו  שלא  מזה  כל  קודם  התחיל  זה  אחרים,  ביישובים 

להוראות, בדרך כלל, זה לא מכה גדולה. יש חולה, יש כמה מבודדים, אבל בזה זה נגמר. איפה שזה 

 ר.התחיל במסיבה, במפגשים, במרכזונים פתוחים או דברים כאלה, זה מתפשט מאוד מה

בנוסף לזה, בהסעות, אנחנו מאוד רוצים להקפיד על זה שיסעו שם כמו שצריך, עם מסיכות והכול. 

דבר לא פשוט עם בני הנוער. עוד פעם, הרבה הרבה דיברו, אני מקווה שאנחנו נצליח. אנחנו, לפחות,  

בר הזה,  בהחלטה מועצתית, לא מערבבים יותר משני יישובים באוטובוס, זה עולה הרבה כסף גם הד

 ואם, בתנאי רק שיש מחיצה באמצע, באוטובוס.  

מפני שאז אם יקרה שיש יישוב אחד שהוא צריך להיכנס לבידוד, היישוב האחר, בצד השני, לא יהיה  

צריך להיכנס לבידוד. אני מקווה שגם הניילונים מתוחים ומונחים טוב. מי שרואה, או דברים כאלה,  

 ריכים להיזהר בזה. אנא תעירו גם לנו. אנחנו כולם צ

אני אומר שאנחנו, החוכמה היא שנצא מהסגר הזה עם כמה שפחות חולים, ואם נהיה צריכים, נסגור  

לסגור, הצוותים  יישובים שביקשו  יש  בהסכמה,  זה  עושים את  כלל אנחנו  בדרך  גנים.  או  בתי ספר 

 מאוד מותשים, שהם עובדים בחוסר מאוד גדול. 

תור קיבוצניק שעבדו אחד לארבע, מי שזוכר מה זה, מטפלת על ארבעה אני שמעתי היום מעון, אני ב

ילדים עם שתי סייעות. אז אני לא מבין    35ילדים, וזה היה קטסטרופה, חשבו. שמעתי היום מעון עם  

 איך הן מצליחות לעמוד בזה, כל הכבוד להן, אבל זה עומס אדיר. 

 

 ים יזומים כדי להקל עליהן. אני אומרת, ... אפשר לעשות צעד   גב' דנה אדמון: 

 

לנו את ההורים     מר גדי ירקוני:  יש  שני,  יזומים, מצד  צעדים  לעשות  נכון, מצד אחד 

בצד השני, גם הם מותשים. אנחנו מנסים לעשות את האיזונים ביניהם. אנחנו החלטנו את יום שישי  

בי  מיוחד  אישור  שביקשו  מאיפה  חוץ  הגנים,  את  בינתיים  להפעיל  כן  ויכול  הזה,  מיוחדים,  ישובים 

להיות שלקראת סוף השבוע הבא, ניתן את יום ההפסקה הזה, שיוכלו לנוח. עוד פעם, אנחנו מנסים 

 איזונים בנושא הזה. 
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 גדי, אפשר שאלה?     גב' דנה אדמון: 

 

 בוודאי.    מר גדי ירקוני: 

 

התחסנות,    גב' מירב ברקאי:  לקדם  לעזור  יכולים  אתם  האם  חיסונים,  לקדם לגבי 

נגיד   להביא  גם מתחת תורים,  להביא הרבה אנשים  ימים, אפשר  כזאת שנשארים בסוף  יש שמועה 

 לגיל. 

 

א'     מר גדי ירקוני:  תשובה.  אתן  אני  היום,   –תראו,  התעדכנתי  לא  אני  הבא,  בשבוע 

אבל דיברנו על זה שהילה, דרך אגב, צריך להגיד לה מילה טובה, היא מנהלת את האירוע הזה כבר 

מינואר, מרץ, ינואר מתי שהתחיל, כמעט בכוחות עצמה, עם עזרה שלנו, היא מקבלת עזרה, אבל היא 

 , באמת כל הכבוד, איך שהיא לקחה את זה. 24/7מנהלת את זה. זו עבודה של 

כל   את  שמעתם  אתם  הכמות,  היא  הבעיה  הבא,  שבשבוע  יודע  אני  הזה,  בנושא  מתעסקת  גם  היא 

וכמות הזה, ואז    הנושא המגשים  יותר קטנים,  אז באמת אנחנו בשבוע הבא אמורים להיות מגשים 

נצליח להביא פה לקופות החולים פה, ואולי נרכז את זה גם. מנסים שמהשבוע הבא יהיו חיסונים גם  

 פה. 

 תראו, לא נותנים אישור פורמאלי למישהו צעיר שאין לו תסביכים, או מחלות. תסביכים זה בראש,  

 

 ם. תסמיני    דובר:

 

 זה לא תסמינים, מישהו עם...    מר גדי ירקוני: 

 

 מחלות רקע.    גב' דנה אדמון: 
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לפעמים     מר גדי ירקוני:  בא  מישהו  יודעים,  אתם  אבל  לקבל.  זהו,  רקע,  מחלות 

פעם   להגיד,  אפשר  אוכלוסיה  כל  על  תמיד,  יודעים,  ואתם  זה.  את  לעשות  יודעים  לא  אבל  התקבל, 

טובוס, פעם ראשי הרשויות, פעם עובדי מועצה, פעם הלולן, על כל אחד אפשר  המורים, פעם נהגי האו

מה   סוף.  לזה  שאין  יודעים  שאנחנו  בגלל  כאלה,  דברים  לעשות  מנסים  לא  אנחנו  כזה,  להגדיר 

 שהמדינה, בנושא הזה, תחליט על החיסונים, אנחנו מקווים שגם פה יהיה כמה שיותר מהר.  

 

 שיו מקבלים גם צעירים. ... עכ  : אדוארד קוברסקימר 

 

 מי שמקבל צעירים, אני אומר, מה שאני יודע, אני רוצה להגיד,    מר גדי ירקוני: 

 

 מראים את הכרטיס ומקבלים.   : אדוארד קוברסקימר 

 

יכול לסדר שיבואו    מר גדי ירקוני:  ואני לא  זה, זה לא פורמאלי,  אז אני אמרתי את 

 ואני יודע שיש, אוקיי? גם אני הייתי ער,  צעירים להתחסן. אם מישהו הלך לשם,

 

לא   גב' מירב ברקאי:  במקומות  תורים  שסידרו  אמרו  ביישובים  לנו,  אמרו  גדי,  אבל 

 רחוקים לצעירים.  

 

 אם נשאר להם במלאי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני לא יודע על זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 דרה.  אמרו שהמועצה סי : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 חבר'ה, אני לא יודע על דברים כאלה, את יודעת משהו על זה?    מר גדי ירקוני: 
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הבת שלי באופקים, וכל יום הם אומרים איפה יש עודפים, יש הודעה   גב' סילביה גרין: 

 תגיעו לשם, יש בנתיבות, פה בסביבה.   –

 

א   מר גדי ירקוני:  האחרון,  שישי  ביום  אלינו  הגיע  אחת  פעם  היו אני  שאלה  חושב  ני 

חיסונים, אל תתפסו אותי על זה, והחלטנו לתת את זה לבארי, בגלל שהיינו צריכים כמות של   200

שאת   כמו  אירועים  שיש  יודע  אני  אירועים.  על  שמעתי  לא  מזה,  חוץ  לבד.  להתארגן  שתוכל  יישוב 

 אומרת,  

 

ן עצמאי וזה כבר לא היה. היום התפרסם בנתיבות, אנשים הגיעו באופ  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 זה כל כך לא מוסדר, כל העניין... 

 

 אין לזה שיטה, חבר'ה, אין לזה שיטה.   מר גדי ירקוני: 

 

ניצלו    גב' מירב ברקאי:  ולא  המועצה,  ביוזמת  היה  זה  טוב,  עבד  בבארי  שהיה  מה  גדי 

 , ואם היו פונים לעוד שלושים, 40מאתיים, ניצלו רק 

 

היו  אז     מר גדי ירקוני:  ביום    40אולי  טלפון  קיבלתי  מתבלבל.  ואני  מאתיים,  ולא 

 חמישי, אני כבר לא זוכר, בערב, קיבלתי בערב, בואו נקצר עם זה. בואו, זה רק מידע, בואו נקצר.  

 

 גדי, אם אפשר...    גב' שרון קלדרון:

 

 בנושא הקורונה?     מר גדי ירקוני: 

 

כתב  גב' שרון קלדרון: אני  הקורונה.  חושבת  בנושא  לא  אני  בנושא.  מייל  לניר  גם  תי 
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מעשרים   למעלה  פה,  יושבים  שאנחנו  לזה  אישית  דוגמא  מחויבים  ציבור,  כנציגי  כמליאה,  שאנחנו, 

 אנשים, שמונה מהם, ככה בהיסח הדעת, ללא מסיכות, כולל זה שיושב לשמאלך עד לפני רגע.  

 

 זה עם השעון או עם השעון?    מר גדי ירקוני: 

 

ההוא. גם בשמאל השני שלך יושבת מישהי שעד לפני רגע הייתה עם   קלדרון:גב' שרון 

לא  אני  סיכון,  בקבוצות  אנשים  פה  יש  בסיכון,  גיל  בקבוצות  אנשים  פה  יש  לאף.  מתחת  מסיכה 

 חולים במועצה, יכולים להרשות לעצמנו לשבת כזאת קבוצה גדולה.  64חושבת שאנחנו היום, עם  

יבות לתפקיד, אני פה. אבל אני לא חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה,  אני מתוך כבוד, ומתוך מחו

והתשובה שקיבלתי מניר היא, שלא ניתן לערוך ישיבות בזום. בכל העולם עושים היום ישיבות בזום,  

בכל נושא חשוב, אם יש משהו שהוא קונקרטי לסוף שנה, כדי לסיים את השנה כמו שצריך, אפשר  

, שניים בזום, לגמור סיפור, ובישיבה הבאה, שהיא תהיה קצת יותר... אני  להעלות נושא אחד בזום

 ממש מקווה שעד הישיבה הבאה יהיו פה יותר בריאים מחולים, נוכל להעלות את שאר הדברים.  

 

א'     מר גדי ירקוני:  להגיד,  רוצה  חוקית,   –אני  שהיא  בזום  ישיבה  אין  נזכור,  בואו 

 לא הצליח להעביר את זה. אסור לנו לעשות מליאות בזום, חוקית.   מליאה. לצערנו הרב. משרד הפנים

 

 לשמחתנו הרבה.     גב' דנה אדמון: 

 

החלטה,     מר גדי ירקוני:  יש  רגע,  היום,  האישיות.  הדעות  את  עכשיו  עזבו  משנה,  לא 

 איש.  50יש אישור מיוחד, שניר בטח כתב לך, שישיבות מליאה מותר לעשות עד 

 

 לא... עם החוק, אני עם ההיגיון.   :גב' שרון קלדרון

 

לצערי    מר גדי ירקוני:  מליאה,  ישיבות  לקיים  לא  מסוגלים  לא  אנחנו  ההיגיון.  עם 
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אנחנו עושים פעם בשבועיים במקום פעם בחודש. אני כן מקבל, וגם ההערה הזאת כלפיי, ואני מקווה 

כן, אנחנו צריכים ואני אשים את המסכה.  להיות עם מסיכות פה, ולשמש    שתיכף אני אגמור לדבר 

 דוגמא. זה אני מאוד מקבל. לצערי, אנחנו לא יכולים לעצור את הישיבות.  

 

 דווקא ראש עיריית רמת גן עשה ישיבה בזום,     מר אלי אהרון: 

 

 הלך להסתפר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ואפילו באמצע הישיבה יצא.    מר אלי אהרון: 

 

 ו כרגע, אבל כן שימו מסיכות, בבקשה. אז אל תסתפר  גב' שרון קלדרון:

 

זה בסדר גמור, אני לא רואה את זה כנזיפה, אלא בהחלט כדבר חיובי.     מר גדי ירקוני: 

אני   לנו בתקופה האחרונה.  דבר שמאוד הציק  עוד  זה  ובתי הספר  היה,  זה  בנושא של הקורונה.  זה 

נתאסף עוד פעם או לא, ואני אומר שאני לא יודע אם  רוצה להגיד עוד משהו לחברי המליאה, מפני  

 דבר שאני יועד שהוא חלקו לא ברור.

חברת   עם  רחב,  תהליך  אסטרטגי,  המילה  את  אוהב  לא  אני  אסטרטגי,  תהליך  איזה  עושים  אנחנו 

העסקיים  המיזמים  גם  בנושא  עזה,  לעוטף  גם  לנו,  שעזרה  חברה  היא  פעם  עליה  ששמע  שמי  טרה, 

 עסקיים למועצה. צמוד לגדר, וגם בכלל, במיזמים 

הם גמרו את שלב א' של העבודה, והשלב השני יהיה שיהיה זום, זום לכולם. גם לחברי המליאה, גם 

לכל תושבי המועצה האזורית אשכול שירצו להצטרף לזום, אנחנו נפרסם אותו מבעוד מועד. אין עוד 

 תאריך, נכון? יש? אנחנו כבר מחר נוציא אותו. עוד לא חתמת אליי.  

יהיה זום שבו נציג אותו, ומי שירצה ישאל    -ם החברה, ויחד איתנו, זה יהיה בכמה שלבים, א'יחד ע

את השאלות. לאחר מכן, יהיו שולחנות עגולים שבהם אתם תראו, יהיו חמישה או ארבעה נושאים,  

שבהם, אנחנו אומרים שהם ליבת העסקים של המועצה, בחקלאות, תיירות וכל מיני דוגמאות כאלה,  
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 ות הסביבה, והכול בנושאי יזמות עסקית.  איכ

חברי   וכמובן  מוזמנים,  המועצה  תושבי  יהיו  שבהם  עגולים,  שולחנות  ויהיו  הזה,  שהיום  לאחר 

גם אנשים בעלי שיעור   ואנחנו נחפש  וישתפו אותנו.  המליאה,  קומה בשם לא מהאזור הזה, שיבואו 

או שניים, ולאחר מכן מהנושא הזה, של    שם יעלו רעיונות ספציפיים לנושא הזה, יהיה כמפגש אחד,

זו   זה.  את  שמוביל  המועצה  של  צר  הרחב,  העבודה  לצוות  יעלה  הזה  הנושא  העגולים,  השולחנות 

הזכרתי   שלא  וכאלה  כבי,  כמובן  הכלכלית,  בחברה  יהיה  וחלק  ניר  אני,  עופר,  דודי,  זה  ההנהלה, 

נראה הפרויקטים.  את  ונבדוק  נמיין  זה  אחרי  ואנחנו  אותם.   עכשיו,  לתקוף  להתחיל  אפשר  איך 

 באלימות.

יהיו שותפים, בטח   לי שחברי המליאה  אירוע, שחשוב  כזה  להיות  רציתי שתדעו שהולך  רק  אני  אז 

לזום, ואחרי זה כל אחד, זה לא יהיה באותו יום השולחנות העגולים. כל יום יהיה שולחן אחר, שאם  

אחד, משולחן  ביותר  להיות  רוצה  שהוא  יחשוב  כמו    מישהו  שמשם,  מקווה  אני  להיות.  יוכל  הוא 

 חמישה פרויקטים, שאותם נחליט לקדם ולבדוק. –שאמרתי, יצאו לנו עוד איזה ארבעה 

להיות   צריכה  תהיה  לא  שהיא  לזה  הרחוק,  לטווח  מסתכלת  שהמועצה  זה  זה,  את  שמוביל  הנושא 

אית שיש  כאלה  דברים  או  איזון  מענק  כמו  הממשלתיים,  המשרדים  על  הרגל שעונה  אלא  סכנה,  ם 

 ניר?  הנוספת, היא הרגל העסקית, ששם היא תהיה שותפה בפרויקטים מסוגים שונים.

 

 דודי.    מר ניר ים:

 

   דודי, סליחה. דודי ישלים.   מר גדי ירקוני: 

 

שבועות    מר דודי אלון: שלושה  לפני  רשמי,  באופן  אז  ככה,  לכולם,  שלום  טוב, 

במועצה. העבודה  את  ככה  אגפים,    הספקתי,  התחלתי  מנהלי  הרבה  עם  להיפגש  גם  באמת,  כרגע, 

יישובים, לשבת עם הנהגות היישובים שלנו. זה קצת נעצר, בגלל הקורונה, גם    15  -הספקתי לבקר ב

 עם כל מיני גורמי חוץ. 

שלושה דברים שרציתי לעדכן, אין יותר מדי בהתחלה. התנענו מחדש את הוועדה החקלאית, קיימנו  
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נה, התחלנו בתהליך האפיון ואיתור של רכז חקלאות, זה כרגע בדיונים בתוך הוועדה, זה  ישיבה ראשו

 יגמר בינואר. 

שנוכל   כדי  לראות,  לשמוע,  ללמוד,  גם  כדי  שכנות,  מועצות  של  חקלאיות  ועדות  ראשי  עם  נפגשתי 

 באמת לעשות משהו טוב, כולל עם ליאור כתרי שלנו, כבר ישבתי כמה פעמים, זה מתקדם. 

נכון לרגע זה, הספקתי להיפגש גם   –ושא הפסולת החקלאית, שזה הנושא הרגיש על השולחן  בנ גם 

עידן   עם  גם  מערבי,  נגב  אשכול  של  המנכ"ל  פינטו  אורי  עם  גם  הסביבה,  להגנת  מהמשרד  רננה  עם 

הפרויקטור של המועצה בנושא הגזם, וכמובן הרבה עם בשמת, לחבר את כל הקצוות של הדבר הזה 

מת, לתת לו עוד תנופה שיתקדם, וזה כן מתחיל להיראות, גם ראיתי שיש הרשאה תקציבית כדי, בא

 בקרוב, זה כבר הגיע. 

נושא שעלה פה במליאה לפני חודש בערך, הנושא של המשאית בדרך השדות, שלא ניתן לאכוף, בגלל  

נקי שאנחנו  בבדיקה,  כרגע  שהוא  רעיון  איזשהו  עלה  והמשטרה,  נת"י  של  דרך  לא  איזושהי  שזה  ים 

ועדת תנועה, תמרור, ונשים איזשהו שילוט מועצתי שלנו, ונוכל כן לבצע איזושהי אכיפה. זה בבדיקה  

 כרגע, לראות שזה קורה. עד כאן, תודה.  

 

 הם אוכפים הרי, הם... אפשר לדרוש ממשטרת התנועה אולי.     מר אמיר פלג:

 

כי    מר דודי אלון: עכשיו,  באמיתי  זה  את  עושה  קיצורי    הוא  מיני  כל  עוד  מצאו  הם 

 דרך אחרים. כן, תודה.  

 

נציג,    גב' סילביה גרין:  לוועדה החקלאית  להוסיף  יש אפשרות  לי בקשה, אם  יש  דודי, 

 או אחראי על איכות הסביבה. כי זה הרבה דברים...  

 

שאנחנו    מר דודי אלון: כתבנו  החקלאית,  הוועדה  של  הישיבה  של  בפרוטוקול 

חיב את הוועדה, גם לחברי המליאה וגם לחקלאים נוספים. במסגרת התפקיד של רכז מתכוונים להר

 החקלאות, הוא היה הערוץ המקשר לוועדת איכות הסביבה, אז זה לגמרי קורה בחלק מהדברים.  
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 שמעתי שהיום התחילו לנקות את דרך השדות.     מר גדי ירקוני: 

 

 ה, היא יכולה לספר. היום היה פרויקט, הנה בשמת פ   מר דודי אלון:

 

 טוב, חברים, דברים נוספים לפני שצוללים לסעיפים? לא.    מר ניר ים:

 

 14.11.20מיום  2020#17אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

הקודמת.     מר ניר ים: המליאה  ישיבת  פרוטוקול  הערות,  אישור  למישהו  יש  אם 

 נשמח לשמוע. כן, אלי?  

 

 לא, אני מאשר.   מר אלי אהרון: 

 

 אתה מאשר. רגע, איזי, לפני שאתה מאשר. כן, דנה?     מר ניר ים:

 

של    גב' דנה אדמון:  ההצעה  של  הנושא  שנוסח  איך  לגבי  לכולם.  שלום  הי  כל,  קודם 

אלי, רשום אם וכאשר יוותרו יתרות כספיות בתקציב מילואים א'. אני, מהשאלות ששאלתי אתכם  

 ת, אני לא מצליחה להבין מה זה אם וכאשר יוותרו.  לאורך ההצבעה, היה ברור שסדרי העדיפויו

 

 מעולם לא היו יתרות.      דוברת:

 

 לא נכון.     דוברת:
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לי    גב' דנה אדמון:  להסביר  אפשר  אם  אומרת,  הזאת  האמירה  מה  מבינה  לא  אני 

 אותה? כי זה לא מה ש...  

 

מילואים    זה בראש סדרי העדיפויות של תקציב  זה מה שכבי אמרה...    דוברת:

 א', זה מה שאני הבנתי.  

 

 זה מה שהבנת ממה שכתוב.    מר אלי אהרון: 

 

 לא, זה מה שהבנתי בישיבה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, בישיבה מה שסוכם,     מר אלי אהרון: 

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 

 

לכל    מר אלי אהרון:  כלל  בדרך   ₪ מיליון  א',  מילואים  בתקציב  לנו  שיהיה  סכום  כל 

 זה, ה

 

 אז זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב.     גב' דנה אדמון: 

 

 ואז נכנסו גירעונות...     מר אלי אהרון: 

 

בגלל זה אני פונה, אני אומרת שזה לא מה שהבנתי מהישיבה, אז אם     גב' דנה אדמון: 

 אפשר לדייק. אני אגיד את כל ההערות, ואחר כך?  

 

תציע   מר ניר ים: זה  לפני  לא,  הוא לא,  הנוסח  כי  הזה,  לסעיף  שלך  הנוסח  את  י 
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מאוד מדויק. הכוונה ל'אם וכאשר', זה שאם וכאשר יהיו יתרות, אף אחד לא יודע אם יהיו, ואף אחד  

 לא יודע מה יהיה. אבל אם יהיו יתרות, הן יופנו לפי סדר העדיפויות.  

 

 אני לא מצליחה להבין באיזה מצב לא יהיו יתרות,     גב' דנה אדמון: 

 

 במצב,    מר ניר ים:

 

 שנייה, אני אסביר את השאלה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

הוא     גב' דנה אדמון:  כיסוי,  יש  תקציבי  סעיף  לכל  סגור,  התקציב  שכרגע  מבינה  אני 

 מאוזן, נכון? 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 ו,  אז אם יהיו חריגות, מה שאתה אומר לי עכשי   גב' דנה אדמון: 

 

לא, לא, לא, שנייה. לפני קביעת עמדה. שינויים יכולים לבוא משלושה     מר ניר ים:

 כיוונים. 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

כיוון אחד יכול לבוא מתקציבים שמגיעים מבחוץ ולא נלקחו בחשבון,    מר ניר ים:

 אפשרות אחת. 
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 של הוצאות שלא נלקחו בחשבון?    גב' דנה אדמון: 

 

להיות    ניר ים:מר  יכול  בחשבון,  נלקחו  שלא  הוצאות  של  מכיוון  להיות  יכול 

בכיוון של הוצאות שנחסכו, כי תוכנן להוציא משהו וזה לא יצא. זה יכול לבוא מכל מיני מקומות, 

לפחות משלושה, אבל יכול להיות גם משישה מקומות. ולכן, במידה וייווצרו יתרות עודפות מתקציב  

 ר העדיפות של השימוש בהן, ילך לפי ההצעה של אלי. מילואים א', סד

 

 לא, זה לא...    מר אלי אהרון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

מהמיקרופון     מר אלי אהרון:  רחוק  להבין(  –)מדבר  אז,    קשה  דווקא  כבי  העלתה 

זו לא ההצעה שלי, הצביעו על ההצעה שלי    –אמרת לי  וניסתה להעלות הצעה שאנחנו מחקנו אותה,  

על של כבי, שכל ... נכנסים לגירעונות, כל מיני הוצאות, פתאום ש... נחסל, ורק אם יישאר. לא,   לא

א',   מילואים  תקציב  יש  ומסודר.  מאוזן  התקציב  עכשיו,  אמרה  שדנה  כמו   ... שנה    15אני...  עשינו, 

 בארץ, כמעט לא הייתה שנה, 

 

בלי  גב' כבי שקולניק:  שלישית  שנה  הייתה  לא  פעם  אף  חבר'ה,   אבל  מדינה,  תקציב 

 באמת נו. סליחה, זה לא,  

 

 כל תקציב, כבי,     מר אלי אהרון: 

 

 כבי, דקה, תני לו.     מר ניר ים:
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 כבי, הוא ברשות דיבור.     מר גדי ירקוני: 

 

אתה     מר אלי אהרון:  שהיום  כמו  לכאן,  שנה  כל  מביאים  שנה אנחנו  כל  מביא... 

קודם   הזה,  והתקציב  תקציב,  איכות  מביאים   ₪ מיליון   ,₪ מיליון  לא  ש...  כמו   ,₪ מיליון   ... כל 

 סביבה, מיליון ₪ ליישובים שבע פלוס, והמאתיים אלף ₪. זה מה שסוכם, לא סוכם שום דבר אחר.  

 

 טוב,    מר גדי ירקוני: 

 

והוצאות...     מר אלי אהרון:  דברים,  מיני  כל  של  עכשיו  גירעונות  לי  תכסה  אתה  לא, 

 תתייחס אולי להצעה שלי, וקיבלו פה את ההצעה שלי.  לא יישאר.  –אומר לך  ואם יישאר. אני 

 

אלי, תן לי לשאול שאלה את אלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני     מר גדי ירקוני: 

 אשאל אותך שאלה ותענה, יש גירעון, אלי,  

 

 כן?    מר אלי אהרון: 

 

להכריע לזה. מה שכמו שאמרתי  את חברי המליאה, בסוף הם צריכים     מר גדי ירקוני: 

, הגיע עוד מקור של מיליון  לך, אני, מה שחברי המליאה החליטו, מבצע. הגענו לתקציב מילואים א'

בתקציב,   לחוסר  שגרמה  שקל  אלף  מאות  שמונה  או   ,₪ מיליון  של  נוספת  הוצאה  יש  שני,  מצד   .₪

 מציע לעשות? בגלל שהוציאו, או בגלל חינוך, לא משנה, באחד הסעיפים. מה אתה 

 

שומע,     מר אלי אהרון:  אני  עכשיו  ואתה  ניסתה,  שכבי  זה  ברורה.  ההצעה  מציע,  אני 

אני אומר, יש החלטה? קיבלנו החלטה עכשיו? ההחלטה מאוד ברורה. ההחלטה אומרת, ברגע שאתה  

מביא, המועצה מביאה לאישור המליאה תקציב מילואים א', הכסף, דרך אגב, זה לא איזשהו משהו  

חדש שאנחנו המצאנו. כבי שיושבת פה, גם יודעת שבזמנו היינו מקבלים החלטות שסדרי העדיפויות,  
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 לפני שהיה לנו תקציב מילואים, אבל היינו קובעים מראש סדרי עדיפויות והיינו עובדים.

מה   זה   .₪ מיליון  ועוד   ,₪ מיליון  שצוין,  כפי  הוא  א',  מילואים  תקציב  לניצול  העדיפות  סדר  כרגע, 

  שצוין. אחר כך, אם יישארו עודפים, נפנה אותם לטובת גירעונות כאלה ואחרים. 

 

 אבל אם יהיה גירעון, מה לעשות? שהמליאה תגיד לי מה לעשות.    מר גדי ירקוני: 

 

 זאת הייתה הבקשה,     מר אלי אהרון: 

 

 קראת את הסעיף?    גב' מירב ברקאי: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא אמר בדיוק מה שאמרת.   גב' מירב ברקאי: 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אני רציתי רק להבהיר, ומה... את שומעת? א', את שמת לב שעוד    מר אלי אהרון: 

לפני שהוא התחיל את הדיון, אני הצבעתי על הפרוטוקול? כי אני קראתי. אבל באה דנה ואמרה, רגע,  

ה  שדנה  שמה  ומסתבר  אחרת,  זה  את  מבינה  זאת  אני  מבינה?  הבעיה,  וזאת  מבין,  הוא  גם  בינה, 

 הבעיה. אם הוא היה אומר דנה, את לא הבנת, את לא זה, אז... 

 

א',   גב' כבי שקולניק:  להגיד משהו. המליאה תחליט, כשיגיע תקציב  רוצה  אני  חברים, 

ש...   היא תחליט מה שהיא תחליט, והיא תקבל ונתקדם עם הדברים. אבל אני רוצה להגיד, גם כמי

כאילו, כל אחד מכם מנהל משק בית, וכל מי שמנהל משק בית, יודע שיש לו הוצאות בלתי צפויות. 

ומי שיש לו הוצאות בלתי צפויות, אם יש לו במקרה מקור בלתי צפוי, אז קודם כל, הוא מכסה עם זה 
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ימת היום, את ההוצאה הבלתי צפויה. אני כבר יכולה להגיד לכם, למשל, לדוגמא להוצאה שכבר קי

של סייעות בגני הילדים, שבגלל מחלת הקורונה, יש לנו הרבה סייעות חולות, ואנחנו צריכים להביא  

סייעות במקומן, ואנחנו כבר יודעים שתהיה לנו חריגה בתחום הזה, כי הסייעות החולות יקבלו את  

לא זה  אולי  אז  שלהן,  השכר  את  תקבלנה  במקומן,  שתבואנה  והסייעות  שלהן,  הרבה    השכר  יהיה 

 כסף, אבל זו תהיה הוצאה, וזו תהיה חריגה.  

אז אפשר לתכנן ולתכנן, ולתכנן, יש תמיד דברים בלתי צפויים. ואני אומרת שגם לשון הניסוח שפה, 

הוא אחראי, ובעיניי, אין לי שום ספק, שאם יהיו עודפים, והלוואי ויהיו עודפים, סדר העדיפות הוא 

ייק והוא  יהיה  הוא  אפשר מקובל,  ואי  צפויים,  בלתי  דברים  שיש  בחשבון,  לקחת  צריך  אבל  ח. 

ברשות  אני  עכשיו  שנייה,  רגע,  אחד.  דבר  זה  באוויר.  תלויים  צפויים  הבלתי  הדברים  את  להשאיר 

 דיבור. 

דבר שני, אני רוצה להגיד, שאף פעם בתקופה שאנחנו, שנינו, עבדנו ביחד, לא היה מצב ששלוש שנים 

מדינה.   תקציב  חשבנו אין  שלא  נוספות  הכנסות  לנו  שיהיו  שצפוי  רק  שלא  בחשבון,  לקחת  וצריך 

עליהן, אלא גם מהצד השני צפוי, שיהיו לנו פחות הכנסות. כי אם אנחנו בונים על מענק ביטחון של  

, למשל, קיבלנו רק שישה מיליון ₪ מתוכו, אז את הארבעה אני מאוד  2020עשרה מיליון ₪, ובשנת  

נקבל שעוד  יקרה  מקווה  מה  יודעת  לא  ואני  קיבלנו.  לא  ועדיין  בדצמבר,  שלושים  כבר  עכשיו  אבל   ,

 בשנה הבאה, ובטח כל מיני מענקים מסוגים אחרים. 

, וגם לי יש את הרצון הזה לפתור את בעיות הניקיון  אז אני חושבת שהגוף הזה, עם כל הכבוד לרצון

היישובים קילומטרים,  השבעה  בעיות  את  ולפתור  האחריות   ביישובים,  קילומטרים,  לשבעה  מעבר 

כל   לקבל  אפשר  אומרת,  אני  מצידי,  זהו,  אותה.  ולקיים  אותה  לקחת  צריכים  ואתם  שלכם,  היא 

החלטה, ואפשר לכתוב בפרוטוקול כל דבר. כשנבוא עם תקציב ב', אתם תצטרכו להחליט מה אתם 

 עושים. 

 

בתו    מר אלי אהרון:   ... שהפרוטוקול,  לך  להגיד  רוצה  שמענו  אני  אנחנו  אז  מליאה.  ך 

 אותך, את הצגת את העמדה הזאת שלך...  
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שלוקח   גב' כבי שקולניק:  שגוף  מצב,  להיות  שיכול  חושבת  לא  אני   ... עמדה.  לא  זו 

לא   אני  גדולים,  כך  כל  לגירעונות  להיכנס  בעיקרון,  הולך,  שהוא  החלטה  מקבל  עצמו,  על  אחריות 

 יהול תקין.  חושבת שזה לגיטימי. מדברים איתי על נ

 

ההחלטה    מר אלי אהרון:  את  לקיים  מבקש  אני   ... אותך.  שמעתי  אוקיי,  אוקיי, 

ככתבה וכלשונה, לא תבוא כבי ולא אף אחד אחר, יש בעיות בהסעות, בפעוטונים ובזה, תפתרו את זה 

 בדרך אחרת, כי תקציב...  

 

 אין דרך אחרת, המליאה תחליט,    מר גדי ירקוני: 

 

 אם אפשר להישאר בשאלה שלי...    ן: גב' דנה אדמו

 

 בואו,    מר ניר ים:

 

חברים, אנחנו קיבלנו החלטה בישיבה הקודמת, אני אומר לכם, אם    מר אלי אהרון: 

 נסכים למה שכבי אומרת, אין לך שקל לטובת מה שאני... 

 

ה למה אתה אומר את זה, אלי? למה אתה אומר את זה? אלי, אלי, למ   מר גדי ירקוני: 

 אתה אומר את זה?  

 

 אני אעשה בכוונה? אני אעשה בכוונה? רבאק,    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני מכיר את זה.     מר אלי אהרון: 
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לפנות    גב' כבי שקולניק:  גם  יכולים  אתם  בכוונה.  אעשה  אני  טוב,  בכוונה?  אעשה  אני 

 למשרד הפנים שהניהול פה לא תקין. 

 

רגע, רגע, איזי. יש לי הצעה לסדר, אוקיי? ההצעה לסדר אומרת ככה     ים:מר ניר 

לפרוטוקול הזה תתווסף פסקה שאומרת שהסעיף הזה יובא להחלטה נוספת במליאה הבאה. דקה,   –

אני אגיד לך למה. שנייה, הרי אני לא, חברים, אני לא מהבחינה הזאת, לא בצד של אלי, ולא בצד של 

אל   בצד,  אני  את כבי,  מדויקת  בצורה  לנסח  שצריך  הפרוטוקול,  של  בצד  אני  בבקשה.  לי,  תפריעו 

 החלטות המליאה.  

זה   על  חושב  ואחד  ככה  זה  את  קורא  אחד  ניסוח,  לגבי  בהירות  אי  פה  שיש  שנייה  באותה  עכשיו, 

אחרת, אין לי שום בעיה עם זה, מה נכון לעשות במקרה כזה? נכון לבוא ולהגיד, בסעיף הזה, שהוא  

נוסח ההחלטה, יב ויכתוב בדיוק את  יבוא אלי,  ועד המליאה הבאה,  נוסף במליאה הבאה.  וא לדיון 

ואם המליאה תקבל את הנוסח שאלי כתב, זה יחליף את    שנראה לו נכון לקבל, וזה יבוא למליאה.  

 זה, נורא פשוט וחוסך את כל הדיונים. 

 

הז   גב' דנה אדמון:  ההצבעה  אלי,  רגע  שנייה  שלי,  לכם  שאלה  להגיד  יכולה  אני  את, 

ההחלטה   לא  זו  כי  הצגתי  נגד,  ולא  בעד  לא  אני  הזאת,  ההחלטה  נגד  הצבעתי  אני  גלויה,  בכנות 

אם  התקציב,  בעד  הצביעו  אנשים  לתקציב,  צמוד  היה  זה  כי  זה,  עם  לשחק  אפשר  אי  שהתקבלה. 

 ההחלטה הזאת מתקבלת. אם ככה, אז התקציב לא מאושר. 

 

 ר, להיפך.  לא קשו   מר ניר ים:

 

 לא, אנשים הצביעו בעד הסעיף הזה, בשביל תקציב.     גב' דנה אדמון: 

 

 דנה צודקת, כי אם לא הייתם מאשרים את זה, הייתי מצביע נגד.     מר אלי אהרון: 
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 ניר, תתקן את זה לאיך שהם רוצים וגמרנו, נו?    גב' כבי שקולניק: 

 

 אין לי בעיה לתקן.     מר ניר ים:

 

 תתקן.   קולניק: גב' כבי ש

 

מה    מר ניר ים: בדיוק  זה  לכן  הכול,  סובל  והזה  הכול  סובל  הכתב  בעיה,  שום 

שהוא   כמו  ההצעה  את  וינסח  לבד  ישב  אלי  הטוב,  במקרה  ואמרתי,  באתי  בגדול.  ואמרתי,  שבאתי 

יבוא   וזה  מוסכם,  שהוא  משהו  ביחד  ואנסח  אלי  עם  אשב  אני  הגרוע,  במקרה  אותה.  להביא  רצה 

 . לא קרה כלום. למליאה

מחליף את נוסח    21ואם צריך להחליף את הנוסח ולא להגיד שהנוסח של המליאה הראשונה בינואר  

, זה בסדר גמור, ולא קרה כלום.  אז נשב אלי ואני, לצורך העניין, 2020בשנת    18ההחלטה של מליאה  

 ננסח את זה כפי שנראה לו נכון ונאשר את זה במליאה. 

 

צודקת,    מר אלי אהרון:  דנה  כי  מודיע,  ואני  להביא.  צורך  אין  לנסח,  אני אשב איתך 

אני   על התקציב  הייתם מקבלים את ההצעה שלי, בדיון  לא  לך, אם  אני מודיע  לא מתקבל,  זה  אם 

 הייתי מצביע נגד, אני הצבעתי בעד, מכיוון שדנה מוצדקת. 

 

ה    מר ניר ים: הצעה שלך שנייה,  עזוב, ההצעה שלך, אלי, אלי, דקה, רבקה, אלי, 

 דקה, ההצעה שלך התקבלה, אוקיי? 

 

 אוקיי.    מר אלי אהרון: 

 

יופי. עכשיו השאלה היא, אם מה שהתקבל זה הנוסח שרשום פה, או     מר ניר ים:
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שמה   שטוען,  מי  יש  רק  התקבלה,  שלך  ההחלטה  הכול.  זה  מסוימת,  במידה  אותו  לשנות  שצריך 

ם את מה שהתכוונת, רצית או חשבת. אז נעשה את ההתאמה  שכתוב פה, הנוסח שכתוב כאן, לא תוא

 הזאת ונאשר אותה.  

 

 בסדר, אני אשב איתך, אין בעיה.    מר אלי אהרון: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אבל מה שאני התכוונתי, גם אתה וגם כבי וגם גדי, וגם כל המליאה.     מר אלי אהרון: 

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 מה שאני אומר.  זה   מר אלי אהרון: 

 

 אני רוצה להגיד, אלי,    מר אריק דניאל: 

 

 כן, בבקשה?    מר אלי אהרון: 

 

כן    מר אריק דניאל:  ואני  בניסוח,  ער  מאוד  הייתי  ואני  בדיון,  ער  מאוד  הייתי  שאני 

ושהסעיפים  התפשרת,  שאתה  חשבתי  לתומי,  ואני  פה,  מוצג  שהוא  כמו  בדיוק  הניסוח  את  הבנתי 

מחוץ לתקציב, בדיוק כמו שנאמר. שהסעיפים האלה, בדיוק כמו שנוסח בהחלטה,  האלה בעצם, הם  

 אני הייתי ער לזה, אני חשבתי שאתה התפשרת,  

 

 אני לא התפשרתי,     מר אלי אהרון: 
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 אני הצבעתי, בדיוק לפי הנוסח שהובא פה...   מר אריק דניאל: 

 

 , הבנתי. אני לא הבנתי. כבי החליטה מה שאני רוצה   מר אלי אהרון: 

 

חשבתי    מר אריק דניאל:  לתומי  ואני  כתוב,  שהוא  כמו  בדיוק  הניסוח  את  הבנתי  אני 

 שאתה התפשרת, וכך גם אחרים התפשרו,  

 

 לא, ממש לא.    מר אלי אהרון: 

 

 צריך לקיים על זה דיון מחדש.   מר אריק דניאל: 

 

ל   מר אלי אהרון:  אפשר  המילואים,  תקציבי  את  מכיר  לתקצאני  מילואים,  הגיע  יב 

 כשכולו... 

 

 אלי, אל תיקח את זה לשם, לא מתאים.    מר גדי ירקוני: 

 

 מעבר לדיון שיש פה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, רגע, בוא נגמור את הסעיף הזה, אנחנו נגיע לזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לסעיף הזה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה? סליחה.   מר גדי ירקוני: 

 

 תמיר בוקובזה,    ובזה: מר תמיר בוק
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וניר     מר גדי ירקוני:  אתה  סגרת.  לא  סוכם,  מה  שנבין  שסגרתם  מה  אלי,  שנייה,  רק 

 תביאו, 

 

מה שסוכם, שאלי ואני נשב, ננסח ביחד ונביא משהו למליאה הבאה.    מר ניר ים:

שור נוסף, או  אני לא יודע אם זה יהיה אותו הדבר או משהו שונה. אם זה יהיה משהו שונה, יגיע לאי

 להחלפת הנוסח שרשום פה, בסדר. 

 

 אתה מדבר...     מר אלי אהרון: 

 

 לא, לא,   מר גדי ירקוני: 

 

יהיו אי הבנות. בואו נאמר ככה, באותו רגע, דקה, באותו     מר ניר ים: בוא, שלא 

יס  רגע שיש ניסוח של החלטה, שמתפרש על ידי אנשים שונים במליאה כפרשנות שונה, משהו פה בבס 

לא בסדר, וצריך לתקן אותו. צריך להביא לנוסח שלכולם הוא יהיה מובן, ושיהיה ברור איך נוהגים. 

צריך  אז  שלך,  הכוונה  את  בדיוק  משקף  לא  כרגע  זה  ואם  דנה,  של  לדעתה  ברור,  לא  כרגע  זה  אם 

מליאה  לדייק. לכן נדייק ונביא את זה. ככל שזה יהיה שונה ממה שכתוב פה, נביא את זה לאישור ה

 הבאה, וזה יחליף את מה שכתוב כאן כהחלטה.  

 

 תסכימו בתנאי, שגם את אישור התקציב תביאו.     מר אלי אהרון: 

 

 לא, מה פתאום.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה לא? ... על מה אתה מדבר.    מר אלי אהרון: 
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את    גב' כבי שקולניק:  תכתוב  עכשיו,  המליאה  סוף  עד  פתרון.  לי  יש  רגע,  הנוסח  אלי, 

 בפרוטוקול, ניר, תכתוב את הנוסח הזה, ושלום על ישראל.  בשאתה רוצה שייכת

 

 קדימה, בסדר.     מר אלי אהרון: 

 

תיכנס   גב' כבי שקולניק:  יפה מאוד, שאם המועצה  יודעים  כולכם  זה משנה? אתם  מה 

 לגירעון, תצטרכו לשנות את ההחלטות, זה הכול.  

 

 .  בואי, עזבי את זה   מר ניר ים:

 

 לא, אני לא אומרת. זאת ההחלטה ואנחנו ננסה לקיים אותה כלשונה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ולכן האגפים צריכים לעמוד בתקציב.    גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו צריכים לעמוד. בסדר, תעמדו בתקציב, באמת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה לעשות, אבל?     גב' נעמי סלע:

 

באמת, אנחנ  גב' כבי שקולניק:  אותו.  מבזבזים  אנחנו  מהתקציב,  חורגים  בכוונה  ו 

 חברים די, מצטערת, אני תיכף קמה והולכת. לא מקובל. 

 

ניקיון   מר תמיר בוקובזה:  זה  שרשום,  כמו  יישובים,  ניקיון  לא  זה  ההחלטה,  לגבי  רק 

ווטאבר, זו   שטחים חקלאיים ביישובים, אוקיי? ניקיון יישובים מתפרש כמו מדרכות, או רחובות, או

 לא ההחלטה שעברה. ההחלטה הייתה שטחים חקלאיים של היישובים.  
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 נכון. לא בתוך היישוב, אני דיברתי על,    מר אלי אהרון: 

 

 שטחים חקלאיים במושבים תגיד לו.   גב' כבי שקולניק: 

 

שטחים    מר ניר ים: כתוב  יהיה  שיאושר,  בנוסח  גמור.  בסדר  נרשמה,  ההערה 

 שום בעיה.  חקלאיים, אין

 

 אפשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 דנה.    מר ניר ים:

 

הערות  6בסעיף     גב' דנה אדמון:  יש  בהקשר   –,  המליאה  חברי  ידי  על  שעלו  נושאים 

 מוצע שכבר באמצע השנה תתחיל עבודה על בניית תקציב,   –לתקציב, רשמתם 

 

 , את לא ברורה, דנה.  לא הבנתי כלום. לא   מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא מורידה, אני אצעק. עכשיו אתה שומע, חנניה?    גב' דנה אדמון: 

 

 באיזה עמוד?   מר חנניה אווקרט: 

 

, זה הסוף של סעיף 6, זה חלק מסעיף  6עמוד  , בסוף.  6, סעיף  6עמוד     גב' דנה אדמון: 

צע השנה, תתחיל עבודה על בניית מוצע שכבר באמ  –, לפני שבע. שורה אחת לפני סעיף שבע רשום  6

 בליווי יועץ מנחה ומלווה מקצועי, שיעזור לאגפים ולמערכת בבניית התקציב. 2022תקציב 
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ההצעה שהצענו, או הבקשה, בעניין הזה, הייתה להביא יועץ שיבנה תוכנית עבודה מקושרת תקציב,  

 שוב. אם אפשר לתקן. ולא בניית תקציב. אז פשוט הדיוק הזה, לראות עיניי, מאוד מאוד ח

 

עוד פעם, לא כל מה שכל חבר מליאה בדיוק במילותיו    מר ניר ים: תראו, אנחנו 

 אנחנו מכניסים לפרוטוקול. 

 

לא, זה לא עניין של מילים, מה שאני אומרת פה זה עניין של מהות.     גב' דנה אדמון: 

 אז אם זאת לא המהות,  

 

פע   מר ניר ים: עוד  רגע,  באותו  אשכול  תראי,  אזורית  שמועצה  רגע  באותו  ם, 

לקחה על עצמה לעשות את כל מה שהיא יכולה לעשות כדי להביא תוכנית עבודה מקושרת תקציב,  

חברי   עם  יישובים,  עם  משתף,  מובנה,  תהליך  לעשות  הוא  הרעיון  הרעיון.  לא  זה  מקושרת,  לא  או 

יב כשהוא  דבר,  של  ושבסופו  נכון  שיתנהל  מוקדם,  שיתחיל  או  מליאה,  באוקטובר,  מקווה,  אני  וא, 

נובמבר לאישור, אז הכול יהיה ברור, גם בנוסח, גם בדרך איך מציגים, גם בקישור וגם בכל הדברים. 

אז  נכון.  ערוסי,  מזל  דווקא  זו  אותם,  שאמר  מי  שלהם,  בבייס  פה,  שנאמרו  הדברים  רוב  את  אגב, 

 . ברוח הזאת זה נכתב. וזה נרשם כתזכורת וכמשהו, כדי שלא..

 

לא, זה לא להוסיף מילה, זו מהות שונה, ולכן אני אומרת, אם זה לא     גב' דנה אדמון: 

יעדים   עם  עבודה  תוכניות  על  עובדים  שאנחנו  הוא  הרעיון  לי.  אכפת  היה  לא  שונה,  מהותית  היה 

כי   יודעת,  זו כל המהות של הבקשה של מזל. אני  מדידים, שהם מקושרים לתקציב. זה כל הרעיון, 

 תי איתה על העניין הזה. זאת הערתי. תקשר

, שהרישום פה ממש לא משקף את הדיון שהתקיים  612והדבר האחרון, זה סעיף שבע, אשרור תב"ר  

ו... אז   טרם ההצבעה, עם השאלות של תמיר  וזה לא משקף.  לפני אישור,  דיון של כמה דקות  היה 

 מבחינתי, זה לא עומד,  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.12.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 33 
 

 עוד פעם?    מר ניר ים:

 

 , אשרור   אדמון: גב' דנה 

 

 תני לי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

סעיף    מר תמיר בוקובזה:  לגבי  אחת  הערות,  החלק   6שתי  אז  עכשיו,  עליו  שדיברנו 

נושאים שעלו על ידי חברי המליאה בהקשר לתקציב, לא הייתה כל התייחסות בפרוטוקול    –האחרון  

פה שהיה  דיה,  אתר  של  ההתייחסות,    לסיפור  את  מבקש  ואני  פה,  התייחסות  שום  לגביו,  עיר  דיון 

 באופן כללי אפילו, לגבי מה שעלה פה.

סעיף   ההצבעה    –  7לגבי  ולגבי  העליתי,  שאני  השאלות  לגבי  התייחסות  שום  הייתה  לא  כן,  גם 

שקיבל  הפרוטוקול,  לגבי  הערעור  עם  מסודר,  מייל  זה  על  שלחתי  המשפטי.  הייעוץ  עם  ת  בווטסאפ, 

 אותו. אז זה שני העניינים שאני מעלה פה.

 

תחליט,     מר ניר ים: והמליאה  איפשהו,  ללכת  צריכים  אנחנו  פעם,  עוד  תראו, 

ללכת בין שתי אפשרויות קיצוניות, ודיברנו על זה. אפשרות קיצונית  מצידי, כמובן לא אני. איפשהו  

פרי הסעיפים וההחלטות, שום דבר  פרוטוקול מליאה, יש פה בסך הכול מס  –אחת, זה לבוא ולהגיד  

 אחר חוץ מזה. 

אפשרות אחרת, זה לקחת כל מילה שנאמרה פה, וכל דבר. עכשיו, מה שהוא לא לפחות לפי ההיגיון 

אז מבחינתי אפשר  לא מהותי לקבלת ההחלטה,  הוא  ער מאוד, אבל  הוא  דיון  גם אם  אוקיי?  שלי, 

לקרוא אותו בתמליל הכתוב,   המוקלט, אפשרלראות אותו, הוא שקוף, אפשר לשמוע אותו בתמליל  

שמופיע באתר המועצה. לצורך העניין, כל מה שתמיר אמר, וכל מה שמישהו אמר מופיע בתמליל של 

 המליאה באתר המועצה. 
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נכון שהיה דיון ער על האתר, אני ער   וצריך איפשהו, לדעתי, למצוא את האיזון בין זה לבין זה. אז 

הייתה בו, לצורך העניין, מהות לקבלת ההחלטה על התקציב, ולכן זה לא  לזה, אבל הדיון הזה, לא  

יכול להיות שנכניס את המשפט  ורוצה להגיד, אני אמרתי שככה, אוקיי,  נכנס. אם מישהו מתעקש 

לתוך  יכנס  אגב,  לעניין,  נאמר  הוא  אם  וגם  שנאמר,  משפט  שכל  לזה  שנגלוש  ברגע  אבל  הזה, 

בשמ יגמר  לא  זה  אז  ב הפרוטוקול,  יגמר  זה  עשרה,  שמונה  או  עמודים,  לא    84-ונה  וזאת  עמודים, 

 הכוונה.

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

שאתם     מר גדי ירקוני:  איך  תשלימו  היום  הפרוטוקול.  נושא  את  הבנתי  חבר'ה, 

לי סמכות   יש  ואם  יהיה הפרוטוקול,  רוצים, אני אבדוק עד הישיבה הבאה מה סמכותי לקבוע איך 

היה ככה או ככה, אז אני אקבע, ואם יש למליאה סמכות לקבוע, אני אביא הצעה למליאה,  אם זה י

 איך אני מציע שהפרוטוקול יהיה.

אני חושב שהזמן שאנחנו דנים בפרוטוקולים פה, לפי דעתי, הוא יוצא מכל פרופורציות. הדבר היחיד,  

כ או  איתו,  להסכים  לא  יכול  אני  מהותי,  משהו  אמר  אלי  לי,  צריך  סלחו  היה  זה  איתו,  להסכים  ן 

להיות כתוב בגוף ההחלטה. כל השאר, חבר'ה, מה אני אמרתי, מה הוא אמר, אתם שואלים אותי? 

 פחות חשוב.

אני, אחרי הויכוח פה, שזו לא פעם ראשונה, יש לי עמדה בנושא ודעה, אבל אני רוצה לבדוק אותה  

ביא את זה למליאה הבאה. אני מבקש את  משפטית, שיש בכלל מה שאני אומר, שהוא חוקי. ואני א

 הפרוטוקול הזה תחליטו איך אתם מאשרים, ונרוץ הלאה. 

 

אני מסכים עם ניר, שהפרוטוקול באמת, הזה, צריך להיות קצר,   –א'      מר אמיר פלג:

 כי יש תמלול מלא באתר, ובנוסף, הלוואי שגם יעלו את קבצי השמע. אבל הוא כן, על פי, 

 

 למה, לא מעלים?    י: מר גדי ירקונ
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סיבה.      מר אמיר פלג: לזה  יש  אולי  קורה,  לא  זה  מה  ומשום  שדרשנו  משהו  זה  לא, 

אומרים   איך  ה...  את  בתוכו  למצות  ניר,  צריך,  כן  שהפרוטוקול  להגיד,  רוצה  כן  שאני  מה  אבל 

אחד במדריך? את המהות של הדיון. זאת אומרת, אם תמיר העלה פה משהו מהותי, צריך במשפט  

להתייחס לזה, לא להתחיל את כל הדיון. אבל כן, מי שקורא את הפרוטוקול, להבין שהיה פה איזה  

 דיון סביב התב"ר הזה. 

עכשיו, לגבי נושאים שעלו על ידי חברי מליאה, ואני מבקש שיוסיפו לפרוטוקול, שיו"ר ועדת איכות  

הסביבה,   לאיכות   ₪ מיליון  התקציב  בבסיס  להוסיף  ביקש  שנתית,  סביבה,  רב  תכנית  בניית  לצרכי 

לצרכי חיזוק הפיקוח והחינוך הסביבתי. זה לדעתי משהו עקרוני שאמרתי. אמנם המליאה, לצערי, 

 לא אישרה את זה,  

 

 הייתה על זה הצבעה?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא.     מר אמיר פלג:

 

לא     מר גדי ירקוני:  אם  כתוב.  להיות  צריך  זה  הצבעה,  זה  על  הייתה  הייתה אם 

 הצבעה, זה לא מהותי. אני לא יודע פשוט, אני לא זוכר. 

 

לא הייתה הצבעה גם על העניין של לבנות תקציב או לא, אבל הייתה     מר אמיר פלג:

  בהחלט אמירה, נושאים שעלו על ידי חברי מליאה, העליתי את הנושא הזה, ביקשתי שלאור,

 

 תי, ואתם יכולים לתקן,  לא, אני לא מתווכח, לשיט    מר גדי ירקוני: 

 

 ברור.     מר אמיר פלג:

 

אם הייתה הצבעה, אתה צודק, זה חייב. אם לא, זו עוד אמירה שאני     מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.12.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 36 
 

 או אתה אמרנו, סליחה.  

 

 טוב,    מר ניר ים:

 

 בסדר? ככה אני רואה.     מר גדי ירקוני: 

 

 פציפית, הצבעה. לא, כי הרבה דברים לא היו עליהם, ס    מר אמיר פלג:

 

 נכון, בגלל זה אני מבקש לעזוב את זה, ואני הבטחתי,    מר גדי ירקוני: 

 

לכן הנושא הזה מדבר על אמירה עקרונית של יושב ראש ועדה, שלפני     מר אמיר פלג:

בבסיס   מיליון  של  תוספת  שביקשו  נאמר  שלפחות  להיות,  צריך  שכן  חושב  שאני  מייל,  אי  שלח  זה 

 התקציב. 

 

 נוסיף את זה.     גדי ירקוני:  מר

 

 בסדר.     מר אמיר פלג:

 

 נוסיף, חבל על הויכוח.     מר גדי ירקוני: 

 

מה    מר ניר ים: גם  שנאמר,  מה  כל  לגבי  כל,  קודם  להתקדם.  ננסה  בואו  טוב, 

שאמיר עכשיו, המיליון שהתבקש לבסיס התקציב לטובת איכות הסביבה, גם הנושא שהעלה תמיר  

גם מילה על אישור התב"ר, זה יתווסף. גם השינוי, במקום לקרוא לזה ניקיון היישובים, בנושא דיה,  

נקרא לזה ניקיון שטחים חקלאיים, גם זה יכנס. יש פה, למעשה, את ההצעה של אלי, אלי בוא רגע  

   ננסה להתרכז. 
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 אין אצלנו שטח חקלאי, יש שטח ציבורי.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 ם, חברי   מר ניר ים:

 

 רגע, חבר'ה, יש...    : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה בטיפול, גדי למד את זה אתמול.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא זוכר מה למדתי אתמול.    מר גדי ירקוני: 

 

ננסה    מר ניר ים: ביחד,  נסתכל  רגע  בואו  כלשונו,  לכם  לקרוא  רוצה  אני  חברים, 

סעיף   בפרוטוקול,  הזאת.  המשוכה  על  אני  ,  6לדלג  אז  וכאשר,  אם  שכתוב  איפה  השנייה,  הנקודה 

 קורא רגע את הקטע שאלי מציע למחוק אותו, ובמקומו את ההצעה, כמו שהוא כתב אותה. 

אז הרעיון הוא למחוק את אם וכאשר יוותרו יתרות כספיות לתקציב מילואים א'. במקום זה, לבוא  

מ תקציב  של  הצעה  לאישור,  למליאה  ותובא  במידה  ככה ולהגיד,  העדיפות  סדר  יהיה  א',  ילואים 

וככה. כלומר, במקום אם וכאשר יוותרו, במידה ותובא למליאה לאישור הצעה של תקציב מילואים  

 א', אוקיי?

זה   את  נקבל  לא,  אם  אותה.  נשמע  במשפט,  המשפט  את  להחליף  להצעה  התנגדות  יש  למישהו  אם 

 ? כמשהו שיוכנס לפרוטוקול הסופי ונתקדם הלאה. כן, אריק

 

שכבי    מר אריק דניאל:  לדוגמא  בהמשך  היפותטית,  סיטואציה  להבין  רוצה  אני  כן, 

קודם אמרה, והיה והגענו לשלב של בדיקת תקציב מילואים א', ואנחנו בגירעון היסטרי, אני עכשיו  

 רק לצורך ההמחשה, מדבר על גירעון של עשרה מיליון ₪ בתקציב, מה עושים עכשיו? 
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 וראים לזה קרנות.  ק   מר דודי אלון:

 

 לא. אני אומר לכם עוד פעם, אני שואל,    מר גדי ירקוני: 

 

שיש    מר אריק דניאל:  ברגע  אומרת,  זאת  עכשיו?  עושים  מה  בתקציב,  גירעון  יש  אם 

 גירעון בתקציב, מן הסתם אין עודפים ,

 

ר מה  הבנתי את השאלה, ואני אובייקטיבית עונה, לא את עמדתי, אומ   מר גדי ירקוני: 

מיליון ₪ למה שאלי    2.2יהיה. אם המליאה מצביעה על מה שאלי אמר עכשיו, המליאה קודם תעביר  

רצה, ואחרי זה תביא מהקרנות או מההלוואות כסף, אם צריך. אם לא צריך, לא צריך, תביא כסף  

 לשים בהפרש שנוצר בגלל החינוך, בגלל התחבורה, בגללי, לא משנה, אוקיי? 

ים אותי אם זה אחראי או לא? תחליטו אתם, אתם חברי מליאה, אתם מצביעים עכשיו, אתם שואל

 על התקציב, אתם אחראיים על הכסף לא פחות ממני, תחליטו. מה שתחליטו אני עושה. 

 

שהסעיף   גב' מירב ברקאי:  שמרגיש  מי  כי  אחד,  מול  אחד  יובא  שזה  מבקשת  רק  אני 

דיון בישיבה הקודמת בשבוע שעבר, אז שתינתן לו הנוכחי בפרוטוקול הנוכחי משקף את מה שהיה ב

 האופציה להשאיר את זה כמו שזה.

 

 לא, אבל אני אגיד לך מה הבעיה,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע,    מר ניר ים:

 

 אני יכול לדבר?     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה, בבקשה,     מר ניר ים:
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 גדי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 א רוצה להתעכב, לא, אני ל   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, די, די,   גב' כבי שקולניק: 

 

אני לא בא להשפיע, רגע אלי, אתה רואה שאני מייצג גם את עמדתך    מר גדי ירקוני: 

 אפילו שאני מתנגד אליה?  

אני לא חושב שההצעה הקודמת היא רלוונטית, בגלל שאלי עכשיו, אם מקודם היו אנשים שלא הבינו  

 עה של אלי ומההסבר שלי, הבינו בדיוק מה הכוונה בהחלטה. מהדוגמא של אלי, מההצ

 

 מבחינתי,   גב' מירב ברקאי: 

 

 מי שמצביע נגד.    מר גדי ירקוני: 

 

 מבחינתי,  גדי,   גב' מירב ברקאי: 

 

רגע, אני אגיד, מי שמצביע נגד, סדרי העדיפויות הם קודם את המינוס    מר גדי ירקוני: 

וסף אחר. אבל, עוד פעם, זה צריך להבין, זה לא מה שאלי דייק עכשיו, ואחרי זה לזה. לפני כל דבר נ

 זה מה שהוא התכוון, שחלק לא הבינו בהצעה הקודמת. 

 

 מבחינתי, תקציב מילואים, זה מראש מה שנשאר.    גב' מירב ברקאי: 

 

בעולם,     מר גדי ירקוני:  אובייקטיבי  הכי  אני  התרגום,  מה  אותי  תשאלי  אל  עזבי, 
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 שתי העמדות, בלי פרשנות.  אמרתי את

 

אם לא היה תקציב מילואים, מה הייתה עושה המועצה? אני שואלת    גב' דנה אדמון: 

 היפותטית. 

 

 מביאה מהקרנות, אין לה ברירה. מביאה מהקרנות.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

 ום, די.  בואו נחליט, יש עוד המון סעיפים הי  גב' כבי שקולניק: 

 

 אלי, אני יכול להציע לך פשרה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    מר אלי אהרון: 

 

   אוקיי. מקובל, אני שותק.   מר גדי ירקוני: 

 

של     מר אלי אהרון:  החלטה  זו  שלי,  החלטה  לא  זו  המליאה,  של  הצעה  זו  עכשיו 

 המליאה. 

 

החלט  גב' כבי שקולניק:  מחליטה  עכשיו  שהמליאה  כמו  לשנות בסדר,  תוכל  היא  ות, 

 אותן בעוד חצי שנה אם יהיה צורך. 

 

 זה לא...   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה זאת אומרת?     מר אלי אהרון: 
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 כשהגשת, אתה אמרת שזו רק...   מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון.    מר אלי אהרון: 

 

 אבל הוא הסיר את ההתנגדות.   מר חנניה אווקרט: 

 

 סיר. לא, לא ה   מר גדי ירקוני: 

 

 ניר, שיחליטו שלא מחליטים החלטה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, סליחה. תני להם את הכבוד, למה...     מר גדי ירקוני: 

 

 כי זה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל זה דיון אמיתי...     מר גדי ירקוני: 

 

 אז התקציב, אתה מתחיל מהתקציב. שיתחילו עם התקציב.   גב' כבי שקולניק: 

 

 חברים, דקה, דקה, אני שואל,   ניר ים:מר 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

הציע     מר ניר ים: אלי  פשוטה,  שאלה  שואל  אני  חברים,  אפשר.  אי  לא,  לא, 

להחליף את הנוסח, אוקיי? האם יש מישהו שמתנגד להחליף את הנוסח? אם יש מישהו שמתנגד, יגיד 

 נגד,  למה ונקיים הצבעה. אם אין אף אחד שמת
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של     מר גדי ירקוני:  הנוסח  עכשיו את  יש  ברור.  היה  לא  הנוסח הקודם, הוא  אין את 

 אלי. 

 

 סבבה. חכה.     מר ניר ים:

 

זה    גב' דנה אדמון:  את  מביאים  הבאה  בישיבה  ההערות,  את  נרשום  אמרנו  גדי, 

 מתוקן. 

 

 שיו. אין לי בעיה להביא את זה, אלי ביקש שזה יהיה עכ   מר גדי ירקוני: 

 

לי     מר ניר ים: כתב  שאלי  כמו  הנוסח  יופיע  שיאושר,  הסופי  בפרוטוקול  חברים, 

פה, שחור על גבי לבן, בסדר? במידה ותובא למליאה לאישור הצעה לתקציב א', זה לא אם וכאשר.  

יופי. אם זה מקובל, אז הפרוטוקול, אלא אם יש סעיפים נוספים, אושר, בכפוף לזה שהנוסח יוחלף,  

מציע  ובאי אני  אז  גמור.  בסדר  וזה  אלי,  של  בנוסח  יהיה  הוא  יופיע,  שהוא  כמו  הפרוטוקול,  שור 

 שנתקדם. 

הפרוטוקול   את  מאשרים  אנחנו  האם  לא.  עליהם?  לדבר  רוצה  שמישהו  לפרוטוקול  נושאים  עוד  יש 

 הזה כפוף לכל השינויים שהחלטנו שאנחנו מכניסים אותם? 

 

ל   גב' דנה אדמון:  ... כדי  עוגמת   מנוע, זה הדבר היחיד שאני מכירה...ניר,  כדי למנוע 

נפש והרבה הרב בזבוז זמן, הנוהל שאני מכירה ומה שהיה, זה שאנשים מעלים הערות לפרוטוקול,  

רושמים אותן, ולישיבה הבאה מביאים פרוטוקול מתוקן ומאשרים אותו. זה מה שאני מכירה. הדיון  

וד קידם אותנו. בכל אופן, זאת הדרך שאני מכירה, וזה יכול  הזה ארוך, מייגע, לא יודעת אם הוא מא

 להיות הרבה יותר יעיל לפעמים הבאות. 
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 הלאה. סעיף ראשון.     מר גדי ירקוני: 

 

   סעיף ראשון. שאילתות.   מר ניר ים:

 

 פעם הבאה אני מביא אותו מוכן.    מר גדי ירקוני: 

 

 עם הבאה מוכן.  לא, לא, לא, אני לא אביא אותו פ   מר ניר ים:

 

 לא?    מר גדי ירקוני: 

 

שום     מר ניר ים: אין  עליהם.  שדיברנו  לשינויים  בכפוף  אותו,  נאשר  אנחנו  לא. 

 בעיה עם זה. 

 

 אני מבקשת לאשר את הפרוטוקול היום.    גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, כבי,    מר ניר ים:

 

 ... אמרתם,   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה ניר אמר שהוא יאשר.  בגלל   מר גדי ירקוני: 

 

לכן אמרתי שאנחנו מאשרים אותו היום, אלא אם כן לא נאשר אותו,    מר ניר ים:

אבל בעיקרון, צריך לאשר אותו, שאמרנו דברים מאוד ברורים, ומאוד פשוטים, של מה הולך, איך  

 הוא יראה אחרי שיכנסו אליו כל השינויים שדיברתם עליהם, והכול בסדר גמור. 

זה אז   בנייר,  נייר  להחליף  לעשות,  אותו  גם  אפשר  קטן,  תיקון  איזשהו  עוד  יביאו  הבאה  פעם  אם 
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מראש   אני  זה  אוקיי?  פה,  נאמר  שלא  משהו  ולעשות  סוסים,  לגנוב  כוונה  שום  פה  אין  אבל  פשוט. 

בואו נאשר את הפרוטוקול הזה, ברשותכם, כפוף לשינויים שדיברנו עליהם. מי בעד, בבקשה?    אומר.

 בעד, מי נגד?   15ים את היד, יפה? יפה סופרת מי בעד, תשאירו בבקשה את היד גבוה באוויר. להר

 

 . 17, אני גם בעד, כמובן. 16תוסיף    מר גדי ירקוני: 

 

יפה? שלושה.     מר ניר ים: נגד,  יש    17כמה  יש מישהו?  נמנעים?  נגד.  בעד, שלושה 

 שני נמנעים, מעולה.  

 

 נמנעים.  שלושה   גב' יפה בוקובזה: 

 

 לא טוב להימנע, אבל לא נורא, מותר. אפשר להתקדם? מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 שאילתות.    מר ניר ים:

 

 לא הגענו לסעיף?     מר גדי ירקוני: 

 

 עוד לא, יש זמן. אבל אני אקצר.   מר ניר ים:

 

 שאילתות. 3

 

, שאילתא של אמיר פלג, ששואל/טוען, על אפשרות של  9בעמוד מספר     ים:מר ניר 
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זאת  מקומיים,  ועדים  של  משפטי  יועץ  גם  הוא  המועצה  של  המשפטי  שהיועץ  זה  בין  עניינים  ניגוד 

לא  כמובן  וזה  המקומי,  הוועד  של  משפטי  יועץ  הוא  יישובים  איזה  של  מפורט  כולל  הטענה,  בגדול 

 עץ המשפטי של המועצה. מסתדר, עם זה שהוא היו

בתחומי  מקומי  ועד  לאף  משפטי  ייעוץ  לתת  לא  מקפיד  מאוד  שהוא  היא  הדין,  עורך  של  התשובה 

המועצה. הוא אפילו מדגיש, שבאותם יישובים שבהם ננקב, כביכול, שהוא היועץ המשפטי של הוועד 

אין פה שום מצב של  המקומי, אז הוא חד משמעית לא. והוא מנוע מלתת שירות והוא יודע על זה, ו

 ניגוד עניינים, זה מה שאומר עורך הדין. זהו.  

 

א'      מר אמיר פלג: אעיר,  רק  בהחלט –אני  היו  הן  ושתיים,  אחת  השאלות  ניר, 

בשאילתא, התוספת השלישית, זו הייתה כבר התכתבות פרטית בינינו, ושהיא צורפה כמשהו פרטי,  

 זה לא היה במכוון.  אני חושב שזה לא ראוי, למרות שאני מניח ש

אני ביררתי ובדקתי עם ועדים שציינתי, ושם אמרו לי שיש זהות ועדים, ויש לוועדים הזהים האלה,  

זה  זה,  את  שולל  הוא  אם  עכשיו,  הבשור.  בעין  הן  אברהם,  בשדה  הן  חיימסון,  שנקרא  אחד  יועץ 

 בסדר, צריך לבדוק את זה זאת אומרת, האמירה הזאת שלו, היא באמת ברורה.

התשובה   והכול.  דיבור  יחסים,  על  המליאה  בתחילת  אמר  שגדי  מה  על  חוזר  אני  וזה  בנוסף,  עכשיו 

שלך בסוף, אני חושב שהיא די מיותרת, ניסיון החינוך הזה, ואמירות שאינן נכונות, הצגתן כעובדה,  

 לדעתי זה מיותר, ותודה.  

 

 ההנהלה, כל הזמן.  אמיר, זה מה שעושים כל הזמן, מחנכים את  גב' רבקה בן ארי: 

 

 מי מחנך את ההנהלה?     מר אמיר פלג:

 

פרק   גב' רבקה בן ארי:  וזה  במליאה.  שנעשה  מה  על  בטענה  בא  תמיד  שמדבר  מי  כל 

 בחינוך, בהחלט.  
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 זה טוב או לא טוב?      דוברת:

 

 לא הבנתי.     מר אמיר פלג:

 

 אפשר להעיר משהו?     מר יובל בר:

 

 מילה,  אוקיי,    מר ניר ים:

 

 הערה, הערה בנושא הזה?     מר יובל בר:

 

 כן, בבקשה, יובל.     מר ניר ים:

 

בנושא של זהות הוועדים, זה נכון שיש זהות ועדים, הוועד של הוועד     מר יובל בר:

ככה  ונפרדים.  שונים  הם  האלה,  התאגידים  שני  אבל  ועד.  אותו  הוא  האגודה,  של  והוועד  המקומי, 

 אחד מהם, ולא לשני. למרות זהות הוועדים, למרות שזה אותם אנשים בוועדים.  שניתן לתת ייעוץ ל

 

 זו סמנטיקה.    מר דודי אלון:

 

כשנעשה     מר ניר ים: מהר,  שנלמד  מקווה  אני  הזאת  התורה  את  תודה,  נכון,  זה 

 את יום העיון שאנחנו כבר דוחים אותו מנובמבר, אינשאללה, במהרה בימינו. 

 

 ם וועדים מקומיי. 4

 

לוועדים המקומיים,    מר ניר ים: להוסיף  כן  לי  יש  לנו, אבל  אין  ועדים מקומיים 
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ל מתוכננת  טוב,  זוכר  אני  שאם  הבאה,  שייתן  25.1  -שבמליאה  חיימסון,  דין  עורך  את  נביא  אנחנו   ,

הסבר על הוועדים הקבועים, כל הדיון הקודם שהיה, איך מאשרים, מה מאשרים, מה דורשים, על 

ואז נוכל, באמת, לגשת לאישור התקציבים של היישובים, אז בואו, נמתין ם אם מוותרים. מה מוותרי

 בסבלנות. כן?

 

לעשות      דוברת: כן  חיימסון,  של  ההסברים  את  ניתן  האם  למיקרופון(  )מחוץ 

 יום לפני, או יום אחרי, ואחר כך... 

 

, הם הסברים  גם ככה, ההסברים של חיימסון, כמו שאני מכיר אותם   מר ניר ים:

יחסית קצרים, יחסית מדויקים. כדאי לשמוע אותם, כדאי להיחשף אליהם, והיחיד שיסבול מהם זה  

 חיימסון בעצמו, שיצטרך לנסוע שעה וחצי בשביל עשר דקות, ולחזור שעה וחצי. אבל זה בסדר.  

 לא ניתן לתמלל(  –)דיבורים מחוץ למיקרופון 

 

המטריה,    מר ניר ים: את  מכיר  השאילתות,    הוא  את  עברנו  אוקיי,  כן.  בהחלט 

 דיברנו על ועדים מקומיים. 

 

 אישור תב"רים . 5

 

לנו למה התב"ר     מר ניר ים: וגם תסבירי  איתנו,  דברי  כבי  בואי  אישור תב"רים, 

יאשרו  ברשות חברי המליאה  אז  נכלל בחומר הקודם.  לא  וכמובן  היום,  מופיע  והיחיד  הזה, האחד 

 אותו. 

 

אנחנו הבאנו את התב"ר הזה באופן דחוף, בשביל להצליח לקבל את    ולניק: גב' כבי שק

עדיין, זה תב"ר מעודפים של משרד הביטחון, והם דורשים שיהיה תב"ר מאושר,    2020הכסף בשנת  
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להגיד  צריך  היישוב.  של  כסף  פלוס  הביטחון,  משרד  של  כסף  זה  להצבעה,  אותו  מביאים  אנחנו  אז 

?  1273דבר מאוד דחוף, ובמיוחד ביישוב כמו כרם שלום. אז מי בעד תב"ר  שזה תיקון של שער, שזה  

 תודה. נגד? נמנעים?  

 

אין תודה, נגמר התודה, ספירה. היום אנחנו מנסים לספור, נראה אם    מר ניר ים:

 נצליח. 

 

יש מתנגדים? יש נמנעים?  לספור? למה לספור? אוקיי, תרימו את היד.    גב' כבי שקולניק: 

 ה אחד. הוחלט פ

 

 תיקון שער, משרד הביטחון.  –כרם שלום  – 1273: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 .18#2020תב"רים לסגירה במליאה . 11

 

בעמוד    גב' כבי שקולניק:  לסגור,  12אוקיי.  מבקשים  שאנחנו  התב"רים  את  יש   ,

אים כל תב"ר בנפרד, כי  שפעילותם הסתיימה. אנחנו בדרך כלל מביאים את זה בבלוק, אנחנו לא מבי

אם   פורמאלי.  הליך  אפס,  זה  היא  התב"רים  בכל  שהיתרה  כמובן  לענות.  אשמח  אני  שאלות,  יש 

 תב"רים מאוזנים. יש שאלות למישהו? 

 

 , לא בוצע בכלל? 4התב"ר בשורה   מר תמיר בוקובזה: 

 

מ  גב' כבי שקולניק:  פה  היו  הועבר,  הכסף  בכלל.  בוצע  לא  לא,  פיתוח,  ₪ עבודות  יליון 

, 130מהתמת, הם לא ביצעו אותו והכסף הועבר ברשות, לתב"ר שאני לא זוכרת את מספרו, אבל של  

זה בוצע באבשלום.   של אזור התעשייה באבשלום. לא הפסדנו את הכסף, רק שבמעון זה לא בוצע, 
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  אוקיי, מי בעד סגירת תב"רים? תודה. נגד? נמנעים? תודה. ניר, אולי אני אעבור לתקציב?

 

 פה אחד?    מר ניר ים:

 

 פה אחד, כן. לא ראיתי נמנעים, לא ראיתי נגד.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים  החלטה

 

 אישור תקציב מילואים ב'. 8

 

 יאללה, כן.    מר ניר ים:

 

 נעבור לתקציב?    גב' כבי שקולניק: 

 

 יהודה יישאר איתנו עוד רבע שעה.    ם:מר ניר י

 

אני מתנצלת, אבל אנחנו צריכים להספיק לעשות את זה היום, אחרת    גב' כבי שקולניק: 

רלוונטי. יהיה  לא  תקציב    זה  העברנו  בדיוק,  זוכרת  לא  אני  חודשיים,  או  חודש  איזה  לפני  אנחנו, 

ה לפי  ב',  מילואים  תקציב  עכשיו  מבקשים  אנחנו  א'.  של  מילואים  כמעט  והביצועים,   90-95יתרות 

, כי יש דברים שמגיעים באיחור של חודש, חודש וחצי, אבל זה  100%אחוז מהתקציב. זה עדיין לא  

  ה אחוזים. אנחנו משתדלים שהחלטת התקציב תהיה, עד כמה שאפשר, יותר קרוב   95או    90לפחות  

 לביצוע. 
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ש כמו  זה  את  שלחנו  מזמן,  כבר  זה  את  שלחנו  אנחנו  אם  אז  מראש.  שנדרשים  הימים  את  נדרש, 

עברתם על זה ויש לכם שאלות, אני אשמח. ואם לא, אז רק תראו, יש פה תוספת בארנונה של עוד 

מיליון ₪, שזה יפה מאוד ואנחנו כנראה גם עומדים בזה, ואולי אפילו יותר מזה, שזה מביא אותנו  

 במספרים, אבל יפים. לאחוזי גביה יחסית גבוהים השנה, אני עוד לא רוצה לנקוב

קצת   אנחנו  אז  בפועל,  אותו  קיבלנו  לא  שעוד  מכיוון  עזה,  עוטף  ביטחון  במענק  תיקון  איזה  לנו  יש 

 אלף ₪,   445מקטינים אותו. זהו, יש לנו גידול בהכנסות של 

 

 תסבירי את הדלתא למטה.    מר דודי אלון:

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לתא למטה, את הצמצום של הגירעון. תסבירי את הד   מר דודי אלון:

 

לא שמעתי... אוקיי, וזהו, יש לנו כמה סעיפים שיש בהם הוצאות, אם    גב' כבי שקולניק: 

אין   לפעמים  שקורית,  האמיתית  ההוצאות  לרמת  עצמנו  את  מתאימים  גם  אנחנו  שאלות,  לכם  יש 

₪. אז אם יש   213,534,000בסך הכול, התקציב מאוזן, וההחלטה שנדרשת היא על סכום של  ברירה,  

 איזה שהן שאלות, זה הרגע. אם לא, אז נצביע על התקציב. אתה כבר מצביע, או שאתה שואל?  

 

 אני מאשר.    מר אלי אהרון: 

 

 מצביע בעד.    מר גדי ירקוני: 

 

לא ניתן לתמלל( ... אני לא זוכרת אם זה היה... אבל    –)ללא מיקרופון    גב' רבקה בן ארי: 

 ..הנושא של.

 אני מבקשת שזה יירשם כדי שזה יבוא לדיון או בהנהלה, או במליאה, בשניהם. 
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 אבשלום, שלומית ומה עוד?   –נושא השתתפות המועצה ביישובים 

 

 צוחר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 וצוחר, למזכיר וועד מקומי ושכר, וכל מה...    גב' רבקה בן ארי: 

 

של  גב' כבי שקולניק:  של  בהוצאות  המועצה השתתפות  להיום,  נכון  היישובים.  ושת 

 אלף ₪ לכל יישוב, זה לא מספיק.   120-משתתפת ב

 

 אלף ₪.  240  גב' רבקה בן ארי: 

 

ב  גב' כבי שקולניק:  משתתפת  היא  להיום  נכון  עד    120-לא,  בתקציב  יישוב,  לכל  אלף 

 היום, בתקציב שאושר בעבר. נכון, אני מצטערת שדילגתי על זה, לא בכוונה. 

ש חלקם  מה  קטנים,  יישובים  זה  הזה,  בתקציב  לעמוד  מצליחים  לא  שהיישובים  בפועל,  קורה 

בהנהלה,   בהנהלה,  היו  כולם  לא  להסביר,  רוצה  אני  רגע,  על  מוחלשים,  רוצה דנו  אני  בהרחבה.  זה 

 להסביר את הנושא, אני מסבירה אותו, אני מתנצלת שדילגתי, זה נושא חשוב.  

נרחב,   דיון  עליו  היה  שבפועל  בהנהלה  זה  שקורה,  מה  אבל  דיון,  עליו  להיות  יכול  היה  פה  וגם 

ב המועצה  של  ההשתתפות  האלה,  להתקיים    120-היישובים  האלה  ליישובים  מאפשרת  לא   ,₪ אלף 

קטנים   יישובים  שהם  מפני  שדרוש,  מה  וכל  וגינון  ניקיון  רחוב,  תאורת  אפילו  הייתה  לא  כנדרש. 

 ם לא מצליחים לעמוד לבד בעצמם במטלות.יחסית, הם יישובים מוחלשים בחלקם, וה

ו המים  את  כי  במועצה,  נצבר  הגירעון  דבר  של  שבסופו  שקורה,  דרך  הם  החשמל,  את  מה  משלמים 

והגירעון הזה, אנחנו מדי כמה שנים, באמת, סוגרים אותו רטרואקטיבית, וקיבלנו החלטה, המועצה,  

אנחנו במהלך  ש  שזה יירשם בפרוטוקול,מקבלת את זה  ואני מקבלת את זה שגם נרשום את זה, אני  

בהוצאות  2021 המועצה  השתתפות  ורמת  האלה,  היישובים  שלושת  לגבי  רציני  מאוד  דיון  נעשה   ,

 שלהם.
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 לא ניתן לתמלל(  –)דיבורים מחוץ למיקרופון 

 

כל    גב' כבי שקולניק:  בעצמנו,  הדיון  את  קודם  להכין  הדיון,  את  לקיים  היא  הכוונה 

התיי יצטרך  אחר.יישוב  במקום  יישוב  וכל  דומים,  לא  הם  היישובים  שונה,  קצת  כאן   חסות  לא 

המקום, אני חושבת, לפתח את הדיון הזה, אנחנו התכוונו בכל מקרה לקיים אותו. הסכום הוא לא  

 לשלושת היישובים, אני לא אמרתי כמה לכל יישוב.  360זהה, הסכום הוא בסך הכול 

ש לא, במפורש, אם זה כתוב זו טעות, יהיה יישוב שיותר, יהיה  לא, לא, לא, לא זאת הכוונה, במפור

ישוב שפחות, ואולי אפילו לא נצטרך את כל הסכום השנה. אוקיי, עוד שאלות? עוד משהו שדילגתי?  

אוקיי, אז אם אין יותר שאלות, חברים, הדיבורים בצד נורא מפריעים. אם אין יותר שאלות, אנחנו 

מי בעד? בבקשה, מי בעד? מצביעים. אוקיי, יש מתנגדים?    213,534,000  מצביעים על גובה תקציב של

אני גמרתי   אפשר להוריד, יפה, רגע. יש מתנגדים? יש נמנעים? אז אושר ברוב קולות, לא צריך לספור.

 את הסעיפים שלי, תודה רבה, שלום. 

 

על  גב' כבי שקולניק:  שלי,  החלטה  לא  זו  הפיס?  למפעל  ישר  להמשיך  זה?  ההצעה    מה 

 שלנו למפעל הפיס?  

 

 כן, כן.     דוברת:

 

 אוקיי. מפעל הפיס סובל דיחוי גם לפעם הבאה, אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 )יהודה(  2019דו"ח מבקר המועצה לשנת . 6

 

לפני    מר ניר ים: גם  תסבירי  המועצה.  מבקר  דו"ח  בעניין  למירב,  הדיבור  רשות 

 את הדיון הזה?  שאת נכנסת לתוכן, איך את מנהלת 
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כן, אני אסביר על סדר הדיון. אני פותחת עכשיו קצר, אחר כך יהודה   גב' מירב ברקאי: 

המבקר יציג את הדו"ח שמורכב משלושה חלקים השנה. תהיה אפשרות לשאלות הבהרה של חברי 

י המליאה למנהלי האגפים, ואז תהיה אפשרות למנהלי האגפים המבוקרים להגיב. בשלב הזה, מנהל

 האגפים המבוקרים יצאו, ואנחנו ננהל דיון, מי שירצה ואם ירצו, והצבעה. 

האגפים  שמנהלי  ונכון  שראוי  חושבת  אני  אישור,  על  וההצבעה  המליאה  חברי  של  הדיון  בזמן 

 המבוקרים לא יהיו...  

 

 אני מתנגד ל... מאיפה זה הגיע?  למה יש החלטה כזאת?   מר גדי ירקוני: 

 

 מה שלא יהיו?  ל   מר אלי אהרון: 

 

 מאיפה זה הגיע?     מר גדי ירקוני: 

 

 יש להם את הזכות לשמוע, ויש להם,    מר אלי אהרון: 

 

 בוודאי, בוודאי, הם יגיבו, הם ישמעו, אני אסביר שוב.   גב' מירב ברקאי: 

 

 מאיפה יש נוהל כזה?     מר גדי ירקוני: 

 

לות הבהרה למנהלות האגפים, הן  ... יהודה יציג את הדו"ח, יהיו שא  גב' מירב ברקאי: 

יענו עליהן, כמובן, תהיה להן הזדמנות להגיב תגובה גם, משלהם, לא רק לשאלות. ובשלב הזה הם 

 יצאו, ויהיו דיון והצבעה?  

 

 למה?    מר גדי ירקוני: 
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 בשביל שלחברי המליאה יהיה את החופש,    גב' מירב ברקאי: 

 

 להגיד לי בפרצוף מה שהוא רוצה, שלא יגיד.  חבר מליאה שלא יכול    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה לא צריך לצאת, אני מדברת על,   גב' מירב ברקאי: 

 

 לעובד, למנהל אגף.    מר גדי ירקוני: 

 

נגיד למנהל     מר אלי אהרון:  אם אומרים לראש המועצה מה שאנחנו חושבים, אז לא 

 האגף? 

 

בחינת סדרי דיון, אני חושבת שהוא אני חושבת שסדר הדיון הנכון, מ  גב' מירב ברקאי: 

 כזה, אני מבקשת מכם כן לאשר את זה. אני מתחילה בפתיחה.

ככלל, ביקורת זה כלי עבודה. זה משהו שאמור לשפר את התפקוד של הגוף, ואת השירותים שהוא  

נותן למשתמשים. בשביל שהדבר הזה באמת יהיה כלי עבודה יעיל, אז חובת היישום היא באמת על  

ים שמקבלים את הביקורת. בגלל זה אני חושבת שחשובה ההתייחסות הרצינית של המליאה האנש

 ושל כולנו לדו"ח, לתת לביקורת הזאת להיות באמת נשמעת, ושתתקיים.  

היא   איך  רואים  ואנחנו  ושיפורים,  שינויים  כבר  אחריה  נעשו  שנעשתה,  הביקורת  רואים,  אנחנו 

כל   תמיד,  קורה  זה  בשטח.  כבר  זו משפיעה  אם  אשמח  מאוד  ואני  יהודה,  של  הדו"חות  אחרי  שנה 

 תהיה גם התוצאה הפעם. תודה, יהודה.  

 

 אבל כתבתם שהם לא מעוניינים,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   גב' מירב ברקאי: 
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שאגב     מר גדי ירקוני:  לא...  שאנחנו  שלכם,  בתגובה  כתבתם  לדו"ח שלא,  נכתב 

 ת המעמד. כאילו לא ענו לכם יפה. אני קורא מה שכתבתם.  המבקר, שלא מעוניינת ולא מכובדת א

 

 כן, אז אני אשיב.    גב' מירב ברקאי: 

 

 זה הפוך למה שאמרת.     מר גדי ירקוני: 

 

הייתה   גב' מירב ברקאי:  ברור.  יותר  יהיה  זה  ככה  ואולי  דוגמאות,  ואתן  אשיב  אני 

המל במועצה.  מידע  אבטחת  ממונה  שחסר  זה  על  המבקר,  של  בעקבות הערה  אישרה,  הזאת  יאה 

 ההערה הזאת, את מינוי ממונה אבטחת מידע. היו הערות, 

 

 הפסקה קטנה.     מר ניר ים:

 

 רק דוגמא, בגלל שגדי התייחס,   גב' מירב ברקאי: 

 

הסוף.     מר ניר ים: עד  אז  מדייקים,  כבר  אם  דיוק,  שיהיה  כדי  דקה,  רק  אישור, 

ה לפני דו"ח המבקר וה... כן, כן. הוא נעשה אחרי שקיבלנו אישור ממונה אבטחת מידע נעשה עוד הרב

וממנהלת   הפנים  הייתה קיימת. ההנחיה החדשה ממשרד  לא  היא  כי למעשה  את ההנחיה החדשה, 

בנובמבר,  איפשהו  מתן,  את  הבאנו  ואז  מידע,  אבטחת  ממונה  למנות  רשות  על  שחובה  הסייבר, 

 עבוד.אישרנו אותו כממונה אבטחת מידע, והוא התחיל ל

זה התחבר לדו"ח, כי את הדו"ח התחיל יהודה לכתוב כבר בתחילת השנה, אז היה ברור שהאלמנט  

הזה חסר, אבל האישור שלו בא לפני דו"ח המבקר. זאת אומרת, כשדו"ח המבקר נחתם, כבר היה לנו 

 מזמן ממונה אבטחת מידע. אבל לא חשוב, זהו.  
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 ית, ההערה הייתה הערה חיוב   גב' מירב ברקאי: 

 

 בסדר, אני לא מתייחס לזה כשלילי, רק...     מר ניר ים:

 

 מיותר, ניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 דייקת אותה.   מר יובל בר:

 

 דייקתי אותך.     מר ניר ים:

 

ולגבי ההערה של גדי. גדי, כשמעלים סעיפים, כמה כואבים שהם לא    גב' מירב ברקאי: 

יודע שהם צריכים לעבור אי זשהו טיפול, אז להגיד האחריות היא לא של זה, אלא של  יהיו, שאתה 

זו לא תגובה ראויה. אפשר להגיד   אני מבין, זה    –זה, והביצוע הוא לא בדיוק היה ככה, וזה היה... 

דבר שגם אני רואה בחומרה, ואני אתקן. ואתם, בעובדה גם חלק מהדברים עושים ככה. אז במקומות 

ון לציין את זה. יכול להיות שזאת הייתה טעות על מה שאמרת לי,  שאתם לא עושים, אנחנו ראינו לנכ

 יכול להיות שזאת הייתה טעות. 

 

 זה, דרך אגב, אני לא מוצא את זה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אתה מוצא את זה פה,    מר ניר ים:

 

 איפה?    מר גדי ירקוני: 

 

ראש המועצה לא תואמת את  כל הקשור לממצאי הדו"ח... כי תגובת     מר ניר ים:

 חומרת הממצאים.  
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 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 ...? 22מה זה   : אדוארד קוברסקימר 

 לא ניתן לתמלל(  –)מדברים ביחד 

 

 יהודה.    מר ניר ים:

 

 טוב, דו"ח המבקר השנה,    מר יהודה זנטי: 

 

 בואו, יהודה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

הש  מר יהודה זנטי:  המבקר  דו"חותדו"ח  שלושה  כולל  הראשון    נה  שנבדקו.  ביקורת 

זה ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע, הרשימה של הנושאים שנבדקו בתוכן העניינים. הבדיקה, דו"ח 

הביקורת השני, זה מיצוי הכנסות משרד הרווחה בתחום כוח האדם, שזו בעצם התחשבנות המועצה 

 בור כוח אדם שמועסק באגף הרווחה.עם משרד הרווחה, לגבי החזר עבור הוצאות שכר ע

בערך של רכיבי שכר שמשולמים, לעובדים הסוציאליים    8לפי תוכן העניינים, נבדקו    נושא הביקורת,

לממצאים   בהתאם  והפערים  מחזיר,  המשרד  ומה  משלמת,  המועצה  מה  במקביל,  הרווחה.  באגף 

 שנמצאו.

רשומים בתוכן העניינים. יש עניין של...  הדו"ח השלישי זה הדברת זבובים ויתושים, לפי הנושאים ש

העניין הזה מוכר לכם בעצם, אני לא מחדש שום דבר, אבל יש ממצאים מאוד, בהתאם למה שנמצא  

 בבדיקה. 

בנושא, אני ארחיב קצת בנושא ניהול מאגרי מידע, הנושא של רישום מאגרי מידע, בעצם, יש חובה  

ת המועצות, או כל רשות ציבורית, רישום מאגרי מידע ציבורית, חוק הגנת הפרטיות, בעצם, מחייב א

 אצל רשם מאגרי מידע במשרד המשפטים.
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מאגרי מידע, לא כולל   20-במועצה היו מאגרי מידע, לא טופלו, ולא נרשמו, כמובן. ואנחנו מדברים כ

 וועדים מקומיים כמובן, וקיבוצים, מושבים וקיבוצים.

ם עליהם חלה חובה של רישום מאגרי מידע, אנחנו מדברים  שם מאגרי המידע, כמובן שלא נבדקו, וג

 פה על מידע מאוד רגיש, שיש חובה לרשום אותם ולהגן עליהם.

ושכר,   אדם  כוח  לנושאי  מעבר  שם,  בממצאים  יש  אז  לעובדים,  גישה  הרשאות  ניהול  של  בנושא 

וזה מסכן את    וגזברות ויש שם ממצאים של הרשאות יתרות לעובדים, שלא בהתאם לעיסוק העובד,

 המערכת. 

 

 תסביר רגע את הסוגיה הזאת, סליחה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הבנתי.   מר יהודה זנטי: 

 

 תסביר רגע את הסוגיה הזאת של העובד עם ה...     מר גדי ירקוני: 

 

 למשל,  14-11יש תחום כוח אדם ושכר, אני אוציא את זה,   מר יהודה זנטי: 

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 

 

 ניר מכיר את זה, אני חושב.   מר יהודה זנטי: 

 

 מכיר לגמרי.    מר ניר ים:

 

 מכיר, נכון?   מר יהודה זנטי: 

 

  כן, כן.   מר ניר ים:
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טוב, לגבי הרשאות למשתמשים במחלקת כוח אדם ושכר. אז יש שם    מר יהודה זנטי: 

ל חילן שמפיקה תלושי שכר  לנו את חברת  יש  ויש בשכר, למשל,  לנו את חברת  טבלה,  ויש  עובדים, 

 רנעד, שנותנת, נדמה לי, נוכחות של עובדים?  

 

 לא,    מר ניר ים:

 

לי,    מר יהודה זנטי:  נדמה  פיילס,  הוט  תוכנת  עובדים,  נוכחות  נותנת  רנעד  זה  כן, 

, זה תלושי שכר של עובדים ואני רוצה להגיד, שיש  ...תיקים אישיים של העובדים, ותוכנה נוספת של

תמשים בכוח האדם בשכר, שיש להם הרשאה, הן לקבצים של תיקים אישיים של העובדים,  שמה מש

תנאי   את  הדרגות,  את  שהתקבל,  החדש,  הזה,  לעובד  להזין  יכולים  חדש,  עובד  להקים  יכולים  הם 

 השכר שלו, ובעצם ההרשאה הזאת, לא תקינה, בלשון המעטה. 

 

יהודה   מר ניר ים: רגע,  לעצמי  מרשה  אני  בגדול,  תראו,  שלך.  לדברים  להתפרץ   ,

גם   זה  בתוך  מידע.  לאבטחת  שקשור  מה  כל  על  הביקורת  את  התחיל  השנה  בתחילת  כבר  יהודה 

גם הסעיפים של רישום מאגרי מידע, כל העבודה הזאת, לטעמי,   זה  הסעיפים של ההרשאות, בתוך 

קיבלנו   וכן  במועצה,  נכון  טופלה  שלא  שלמה,  גזרה  לנו  שהאירה  יפה,  בזה,  עבודה  לטפל  החלטה 

מ ממונה  -בגדול,  שנקרא  מה  עם  זה  את  לעשות  מסודרת,  בצורה  זה  את  לעשות  אבל  ת',  ועד  א' 

אבטחת מידע, שיבוא דבר דבר, נושא נושא, ייקח, יבדוק, ינחה איך צריך לעשות, ייתן את הכמה זמן 

 שצריך כדי לערוך את השינוי ולתקן, ואחר כך גם יבקר שזה בוצע.

חשובה, שהייתה עד היום חשוכה לצערי,    יכול להגיד ליהודה תודה, כי זו בהחלט פינה  אז על זה אני

 וזוכה עכשיו להיות מטופלת. 

 

ויש    מר יהודה זנטי:  תוקנו,  באמת  מהליקויים  חלק  מידע,  מאגרי  לגבי  ממונה  טוב, 

מ להיות  יכול  לא  שהוא  שקיימת,  היחידה  הבעיה  איתו.  בעיה  יש  מה,  אבל  מידע,  נה מואבטחת 
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 אבטחת מידע, משום שהוא מנהל מחשוב.  

 

 שהוא? לא, הוא לא,     מר ניר ים:

 

 יש בחוק,   מר יהודה זנטי: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מנהל מחשוב של מועצה,    מר יהודה זנטי: 

 

הוא     מר ניר ים: לו,  כפוף  הוא לא ממונה אבטחת מידע, הוא לא  מנהל המחשוב 

בינ קשר  שום  אין  אותו,  מנהל  מנהל  לא  שהוא  יודן,  היום,  במקרה  לו,  שקוראים  אחד  יש  יהם, 

באותה   לא  הם  נפרדים,  הם  המידע,  אבטחת  מנהל  שהוא  מתן,  לו  שקוראים  אחר  יש  המחשוב, 

מחלקה, הם לא בכפיפות, הם לא כלום. אחד תפקידו לבקר, להנחות, והשני תפקידו לבצע ולבנות את  

 המערכות. 

 

לגב  מר יהודה זנטי:  זה  לגבי  אוקיי.  מידע.  אבטחת  ממונה  חברות י  עם  התקשרות 

שזה   המידע    PRחיצוניות,  אבטחת  לגבי  מסודרים  הסכמים  אין  החיצוניות,  האלה  החברות  וכל 

 א אצלם, לגבי איך לנהל איתם את מאגר המידע, ואיך מגנים עליו. שנמצ

אם הן תקינות המועצה לא עושה פיקוח ובקרה על המאגרים האלה, וההרשאות שלהם, אני לא יודע  

 גם. יכול להיות שהן גורפות והן מסכנות את המערכת. 

עכשיו זה לגבי שינוי מאגרי מידע. לגבי מיצוי הכנסות והתחשבנות עם משרד הרווחה לגבי כוח אדם,  

בדף   יש  לנו,  יש  דווקא  26אז  לזה,  נקרא  עירוניים,  ותקנים  ייעודיים  תקנים  של  הנושא  למשל,   ,

זה הייעודיים,  תקנים    לתקנים  זה  עירוניים  תקנים  הרווחה,  משרד  ידי  על  שמאושרים  תקנים 
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,  26קרי, אין השתתפות של משרד הרווחה. ואנחנו רואים מהטבלה בדף    –שבמימון מלא של המועצה  

מ וצמח  הולך  זה  פעולה,  תקציבי  לטובת  מגייסת  שהמועצה  עובדים  של  תקנים שהנושא  שלושה 

לשישה תקנים. זה אומר,    2019-רך ארבעה תקנים, וזה עלה, בהיו בע  2016-. ב2019-לשישה תקנים ב

אומר   זה  פעולה,  לתקציבי  נכנסים  אם  האלה,  התקנים  עם  הכספי,  עוד    –הביטוי  של  שכר  עלויות 

 , זה לא הרבה כסף.  75%מיליון ₪ על חשבון המועצה, ללא השתתפות משרד הרווחה, בגובה 

 

 ת הביקורת, אני יכולה רגע...? ליאורה לא פה היום? ועד   גב' מירב ברקאי: 

 

 בטח.   מר יהודה זנטי: 

 

אחרי    גב' מירב ברקאי:  לשיחות  התפקידים  בעלי  את  הזמינה  באמת  הביקורת  ועדת 

הדו"ח, וקיבלנו תשובה של ליאורה על הדבר הזה, שלפחות את דעתנו היא הניחה. מבחינת הפרדה  

ה באמת  שבה  והצורה  שכר,  לתקציב  פעולות  תקציבי  בנוסף, בין  וגם,  ממומשים.  האלה  תקציבים 

צריך לזכור, אני מצטערת שאני בתור ועדת ביקורת נותנת את התשובה של ליאורה, היא פשוט לא  

 פה, לא הייתי עושה את זה אחרת. 

 

 למה היא לא פה?     גב' דנה אדמון: 

 

נראה אני לא יודעת למה היא לא פה. אבל מאיך שאני מכירה אותה, כ  גב' מירב ברקאי: 

 שהיא ממש לא יכולה, כי היא כבר הגיעה לפה ללילות הרבה יותר ארוכים.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

גדלים,   גב' מירב ברקאי:  הרווחה  צרכי  גדלה,  כשהמועצה  שגם  לזכור  צריך  אופן,  בכל 

בתוך   בקצרה  רשום  כן  גם  הוא  המפורט,  שלה,  ההסבר  את  קיבלנו  אנחנו  היגיון.  איזשהו  פה  ויש 
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 טוקול. הפרו

 

התקנים   מר יהודה זנטי:  את  הגדיל  גם  הרווחה  משרד  ממשיך.  אני  התקנים,  לגבי 

, גידול 15.6-זה עלה ל  2019  -, ב11.4התקנים המאושרים היו בערך    2016-שהוא הקצה למועצה, אם ב

של איזה ארבעה תקנים, שזה גם הרבה כסף. זה לגבי התקנים והנושא של תקנים שלטובת תקציבי  

 ה.הפעול

עכשיו, לגבי רכיבי שכר שנבדקו, נבדקו שמונה רכיבי שכר, דרגות לעובדים אז נבדקו, זה נמצא תקין.  

יתוקן בשלב הבא,   שזה  לא תקין. מנהלת האגף אמרה  ליקויים,  נמצאו  לגמול השתלמות,  תוספות, 

 תהליך תיקון. 

נמצא לא תקין. יש    –ות  לגבי תוספת לתואר אקדמי, שזה תואר ראשון ושני, נמצא תקין. תוספת נסיע

הבדלים בין נסיעות שהמשרד מאשר, והתעריפים שהוא נותן, ויש קצבת נסיעות שהמועצה לוקחת על  

עצמה בהתאם לדיני עבודה, שזה לפי מגורי העובד, חג וכו', וכו'. אז אף פעם הפערים האלה לא היו 

יהיו, בכל מקרה, הפערים הם שווים, בעצם, אז הממצאים האלה הם, לא יודע מה טיבם. אז הפערים  

 לא גדולים, אבל יש פערים.

יודע, הם תוקנו, אבל תוקן חלק כמובן,  ליקויים, הם בתהליך, לא  נוספות, אז יש שמה  לגבי שעות 

עובדים   למספר  אישרה  שהיא  הבנתי,  אני  המועצה,  אז  כוננות,  שעות  לגבי  תיקון.  בתהליך  זה  אבל 

כונ שעות  לגבי  משלם,  שהמשרד  מה  משלמת מעל  שהמועצה  שם,  בעיה  יש  כוננות  בשעות  אלב  נות, 

, שזה בעצם 66%שעת כוננות, ולא לפי    100%לעובדים, לפעמים, לעובדים מסוימים, לא כולם, לפי  

ככה החוק דורש, ככה שאר עובדים המועצה מקבלים. לא ברור לי הפער הזה, ואני לא יודע אם תוקן 

 הליקוי הזה. 

 

 זה הסבר.  יש ל   מר גדי ירקוני: 

 

של     מר ניר ים: בתקנות  או  שבחוק,  הזה  שהפער  הוא  הקצר  ההסבר  הזה,  הפער 

, אבל באגף השירותים 66%-העובדים הסוציאליים, נותנים להם שעות כוננות, אבל מחשבים את זה כ
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ים, יש גם עובדים אחרים שהם לא עובדים סוציאליים, וכשלהם  החברתיים, אין רק עובדים סוציאלי

ב ניתנות  הן  אז  כוננות,  שעות  מי  100%-ניתנות  ההבדל.  בגדול  זה  עובד 100%שמקבל  ,  לא  הוא   ,

 סוציאלי. 

 

, אני לא יודע איך  100%אבל לפי הנחיות האוצר, לא ניתן לשלם לפי    מר יהודה זנטי: 

 אני לא מבין.   זה מסתדר לפי הנחיות האוצר, אז

 

אומרות     מר ניר ים: ההנחיות  מדייק.  אני  אז  פעם,  עוד  לעובדים    –אז  רק 

 סוציאליים, אוקיי?  

 

 , אני לא יודע.  100%אבל ניר, אין תשלום של   מר יהודה זנטי: 

 

כל עובדי המועצה, מהראשון עד האחרון כעובדי מועצה, אם הם לא     מר ניר ים:

מקבלי סוציאליים,  כוננות  עובדים  שעות  מכסת  להם  שנותנים  להיות  נכון שיכול  אחוז.  מאה  לפי  ם 

נמוכה יותר, מאשר לעובדים הסוציאליים, ששם זה, כמה שעות כוננות לא אנחנו קובעים, אלא קובע  

 משרד הרווחה.  

 

כן, ניר אני מדבר על התעריף, על התעריף בתלוש, על התלוש. אני רק    מר יהודה זנטי: 

 שלי, יכול להיות שתהיה ביקורת חיצונית, וזה יהיה ליקוי. רק שתהיה... אומר את ההערה 

 

 אבל הוא אומר, אני לא יודע, יש פה, תבדקו את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

? או לפי  66%הוא לא מדבר על התעריף, איך הם משלמים לעובד? לפי    מר יהודה זנטי: 

100% ? 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.12.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 64 
 

 . 100%   מר גדי ירקוני: 

 

 , אז זה לא תקין.  100%אם הם משלמים לפי   : מר יהודה זנטי

 

 בכל התחומים? בכל ה...     מר דודי אלון:

 

 אלו הנחיות האוצר. דרך אגב, אנחנו לא ניתן...    מר יהודה זנטי: 

 

 תבדוק את זה עוד פעם.     מר דודי אלון:

 

 אני בדקתי את זה עשר פעמים.    מר ניר ים:

 

 ? 100%ומותר    מר דודי אלון:

 

 כן, למי שהוא לא עובד סוציאלי.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

בין    גב' מירב ברקאי:  ארוך  ותהליך  ארוכה  פגישה  שיחה,  שהתקיימה  אגיד  רק  אני 

ניר... שאר האגף במועצה,   מנהלת האגף לשירותים חברתיים, לבין אגף שכר ומשאבי אנוש, לא רק 

  ן, ועל פי הצעה, הדבר הזה, אני מקווה, הולך להפוך לנוהל שייושם ותוקנו הליקויים שניתן היה לתק

שבאמת   ההערות  מסוג  לדעתי,  זה,  שנוצרים.  כאלה,  פערים  יתקנו  והם  יפגשו  שהם  לתקופה  ממש 

 עוזרות לתפקוד, וזה כבר מתחיל להתממש.  

 

האחרון,    מר יהודה זנטי:  הרכיב  נמצאו טוב,  התשלומים,  רכב.  אחזקת  תוספת 
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נקרא    ליקויים ארבעים,  שקל  לפי  פעם  שירות,  אומדן  לפי  פעם  לפי  משלמת  והמועצה  הזה,  בנושא 

 לזה, לפי ספק חיצוני, או נותן שירות חיצוני. וזה... האוצר, הנושא שזה לא תקין.

 

 שקל ארבעים?    מר גדי ירקוני: 

 

אין  מר יהודה זנטי:  הזה    ...כי  הרכיב  תקין.  לא  שזה  ראו  האוצר,  מבחינת  לא  ואין 

  תוקן. גמול השתלמות ונושא אחזקת רכב, לא תוקן. עכשיו, לגבי הדברת זבובים ויתושים,

 

  מי קובע את התעריפים האלה בכלל? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 האוצר.   מר יהודה זנטי: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 התעריפים המוגדלים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אולי    מר יהודה זנטי:  מאוד,  ישנים  תעריפים  הם  השירות,  אומדן  של  התעריפים  לא, 

 שנה, לא חל שינוי בהם.  20-30

 

את     גב' נעמי סלע: העלה  פה  מי  שנשאלה,  השאלה  את לא,  או  הנסיעות,  תעריף 

 האחוז? מאיפה הגיע...?  

 

 לא, יש כרגע אחזקת רכב, לא...   מר יהודה זנטי: 

 

 את השאלה.  מי אישר? ז   גב' נעמי סלע:
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 מי אישר, לא יודעים.    מר יהודה זנטי: 

 

 למה לא הסתכלת? זה עוד הרבה לפנינו. זה לפני הרבה שנים.    מר גדי ירקוני: 

 

 הנושא של תשלום...    מר יהודה זנטי: 

 

 זה עובדים שזה נוהג אצלם כבר כמה וכמה שנים טובות.    מר גדי ירקוני: 

 

נוגד את הנחיות האוצר,    1.40של תשלום לפי    כן, אבל הנושא  מר יהודה זנטי:  זה   ,₪

 ולא, אם תהיה ביקורת, אני אומר... 

 

 העובד יהיה צריך להחזיר.    מר גדי ירקוני: 

 

נעמוד     גב' דנה אדמון:  אנחנו  חיצונית,  ביקורת  תהיה  אם  שלכם,  הבדיקה  לפי 

 בביקורת חיצונית?  

 

פעם,      מר ניר ים: עוד  אניאנחנו,  פעם,  בדו"ח   עוד  שכתוב  מה  לכל  מתייחס 

המבקר, מתייחס אליו כנושא שצריך להעמיק ולבדוק אותו, ובאמת פעם אחת לראות שההערה של  

המבקר היא נכונה, ואם כן, ללכת ולתקן את זה, אוקיי? זה הרעיון. זאת אומרת, אין פה שום שורה 

 שתישאר באוויר, כל הערה תיבדק, וכל מקום שצריך לתקן, יתוקן.

מי לב למשל,  כי  מהמותן.  בשליפה  להגיד  קשה  זה  לפעמים  שהוא,  כמו  הוא  משהו  למה  ולהגיד  וא 

, למעשה, נחתכו תנאי ההעסקה של העובדים ברשויות, 1999שמכיר את הרשויות המקומיות, בשנת  

, אבל הסכמים  1999הוקפא, וממשיך בדין לחול גם אחרי    –וכל מה שהיה קיים באותה תקופה, וניתן  

 כבר היו כפופים להנחיות חדשות. חדשים 
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אז אפשר למצוא, בהחלט אפשר למצוא עובדים, שבמונחים של היום מקבלים תנאים שכביכול אסור 

, אסור לנו בחוק 1999לתת להם, במירכאות כפולות, אבל בגלל שהם קיבלו את התנאים האלה לפני  

ואיפה אפשר לתקן, זו עבודה מאוד  לבוא ולהגיד במי זה פוגע ובמי לא,    לגעת בהם. הדבר הזה ידוע.

 מדויקת וכירורגית שאפשר לעשות אותה, וזה בסדר. אבל אי אפשר להסתכל על זה גורף. 

 

היחידה    גב' דנה אדמון:  שהשאלה  חושבת  אני  הזה?  בעניין  שאלה  לשאול  אפשר 

בשביל    שנשארת, זה במידה ותגיע ביקורת חיצונית, האם התשובות שאנחנו נספק הן מספיק מוצקות

 שנעמוד בה? 

 

המועצה.     מר גדי ירקוני:  של  ולא  העובד  של  הוא  הסיכון  דעתי  שאני  לפי  מה  לפי 

 יודע... 

 

ובכלל,    מר ניר ים: יומרני  יהיה  זה  אוקיי?  יומרני,  יהיה  זה  כזה,  דבר  נגיד  בואו 

 , 750חסר אחריות, לבוא ולהגיד שאם תבוא פה ביקורת של האוצר, ותסרוק את כל 

 

 לא, על זה.    דנה אדמון:  גב'

 

רגע, על זה. לכן אמרתי, הדגיש ואמר, התעכב יהודה על הנקודה של    מר ניר ים:

₪, אוקיי? בואו ניקח את זה סתם כמקרה, אוקיי? יכול להיות שזה נכון לגבי שלושה עובדים,   1.40-ה

חרים, אני עוד לא יודע.  ויכול להיות שמקבלים שקל ארבעים, נכון להיות שזה לא נכון לגבי שבעה א

אני  תיכף  אגב  האוצר,  משרד  ויבואו  כשהיה  שבאמת  כוונה,  מתוך  ייבדק.  וזה  נאמר  זה  נכתב,  זה 

 אספר לך משהו על משרד האוצר, אז ימצא שהכול פה תקין.

שלנו.  העובדים  כל  של  ההעסקה  תנאי  כל  על  גדולה,  מאוד  מאוד  עומק  עבודת  עושים  אגב,  אנחנו, 

ישירות  אנחנו מינואר ה יפה מאוד לשלוח את כל תלושי השכר של העובדים שלנו  קרוב, מתבקשים 

למשרד האוצר, ליחידת הבקרה, כמו כל רשות אחרת ובגדול, אנחנו חשופים לחלוטין לעיניים שלהם,  
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 , אולי ימצאו פה ושם איזה ליקוי, ובסדר.  750ללא ספק במאסה כזאת של 

 

השלישי,  מר יהודה זנטי:  הנושא  יש   לגבי  הזה  הנושא  לגבי  לכם.  מוכר  הזה  הנושא 

 הרבה ליקויים,  

 

 איזה נושא? סליחה, לא שמעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 לגבי הדברת זבובים ויתושים.   מר יהודה זנטי: 

 

 אוקיי, סליחה, לא שמעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

ו  מר יהודה זנטי:  ממצאים  יש  העניינים,  בתוכן  מפורטים  הם  הנושאים  נותן  יש,  אני 

 את רשות הדיבור למירב, בנושא הזה. לגבי סיכום ההמלצות, שאלות, סיכום.  

 )מדברים ביחד(  

 

 תגיד את עיקרי דבריך. אם יש שאלות אז תענה עליהן.     דובר:

 

פעמיים   מר יהודה זנטי:  ולא  פעם  לא  לכם,  להגיד  רוצה  אני  לשטח,  יצאתי    אוקיי, 

שא הזה. יצאתי ... כדי ללמוד איך הדברים עובדים, ויצאתי גם והכרתי את העבודה של המפקחים בנו

והטלת   האכיפה  של  הנושא  על  מסתכלים  אנחנו  אם  וכו'.  אריזה  בתי  וגם...  המפח"קים  למתחם 

רפתות   כמה  לנו  יש  האלה,  הנושאים  כל  יודע,  ולא  ושריפות  זבובים  של  הנושא  שמגיעים,  הקנסות, 

ב קומפוסט  אתרי  וגם  בעצם,  אפילו,  שבעייתיות  הקנס,  את  לשלם  מעדיפים  הם  למשל,  עייתיים. 

תביא את הקנס,    –מטילים עליהם קנסות. חלק הם משלמים, אבל כשמטילים קנסות הם אומרים  

זה לא משנה, תביא אותו. ממילא הקנס, בשיעור נמוך שלא מצדיק להפעיל טרקטור, או להכניס עובד 

 בכלל. 
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 כמה הוא משלם?      דובר:

 

₪ לקנס. גם נמצא, בבדיקה נמצא שמספר הקנסות, אמור להיות   660  זנטי: מר יהודה 

ש שנבדקו,  הקנסות  כלל,  קומפוסט  בדרך  ואתרי  הרפתות  של  הנושא  על  המפקחים  ידי  על  הוטלו 

, היא 18-19ושריפות ופסולת חקלאית וכל הדברים האלה, מדובר, הבדיקה היא הייתה בערך בשנת  

הקנ מספר  מעבר.  שנת  כוללת  העובדה  סות  לא  לאור  מאוד,  נמוך  הוא  המפקחים,  ידי  על  שמוטלים 

 שהתושבים פה במצוקה רצינית. 

חקלאית,   ופסולת  ועל...  רפתות  על  קנסות  כשמוטלים  הכול.  אומרת  בעצם  היא  בעבודה...  הטבלה 

למשל בתי אריזה, אז אנחנו רואים ששיעור הגבייה הוא מאוד נמוך, ואין אכיפה בנושא של הקנסות,  

ו"חות לא משולמים, לא מוגשים לבתי משפט, אין צו מנהלי, בקיצור, המצב הוא לא מעודד. זה  הד

 הזבובים. לגבי 

חומרים  מחסן  הדברה,  פנקס  ניהול  של  הנושא  שנבדק  נושא  הדברה,  קבלן  של  הנושא  נבדק  לגבי, 

ת מדביר, האם  ונדמה לי היתרים. אז בנוגע לניהול פנקס הדברה, יש לו חשיבות, הן לפיקוח של חוויי

הוא הביא איזו תוצאה רצויה של העבודה שלו, או שבכלל אין שום תוצאה, והעבודה שלו, לא נעשה 

 שום דבר. 

נהוג   לא  בעצם  כזה,  תיעוד  המדביר.  אחרי  פיקוח  מאוד  הוא  חשוב,  הוא מאוד  הזה  התיעוד  בעצם, 

הזה, והוא כלי ניהולי באגף,  , לאורך שנים מנוהל הפנקס  18-19בכלל באגף. לאורך כל השנים, לא רק  

לבצע   ניתן  אז  תיעוד,  יש  אם  פיקוח.  עליו  לבצע  ניתן  לא  כי  הדברה,  קבלן  של  בנושא  בכלל,  לגבי 

 פיקוח, אם אין תיעוד, לא יודע איך מפקחים על הקבלן הזה. 

לגבי מחסן חומרים, במועצה קיים מחסן חומרים. המועצה רוכשת חומרי הדברה ומאחסנת אותם 

המחסן הזה נבדק, הוא עומד בתנאים הסבירים בהתאם לחוק. אז כך שאין הערות ביקורת  במחסן.  

 לגבי המחסן ושמירת חומרי ההדברה. 

אותו  על  מדברים  אנחנו  ממצאים,  שם  יש  והזבובים,  הקבלן  עם  התקשרות  החמישי,  הנושא  לגבי 

, 13י יותר אפילו,  קבלן שהועסק במועצה במשך כמעט, נדמה לי, כמעט תשע שנים, משהו כזה, אול
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ידי   על  הועסק  והוא  המועצה.  ומדביר  תברואן  של  הבן  שהוא  הדברה,  קבלן  על  מדברים  ואנחנו 

שנים, ובעצם העבודה שלו הייתה, כולכם יודעים, פיזור מלכודות זבובים,    13המועצה במשך כמעט  

י ואוקיי,  ועוד.  חינוך  מוסדות  ספר,  בתי  מגורים,  של  בסביבה  אשפה  פחי  של  וריסוס  בעיה  שם  ש 

 פיקוח, על העבודה של קבלן הזבובים. אני לא אפרט את ה... 

 

 למה? תפרטי,    גב' נעמי סלע:

 

משום    מר יהודה זנטי:  והיתושים,  הזבובים  בין  הפרדה  יש  יתושים,  הדברים  לגבי 

  שאנחנו מדברים על שני הסכמים נפרדים, אז לגבי היתושים, אנחנו מקבלים על אותו קבלן, בעצם, 

עבדה חברה   עבד עם המועצה,  לא  היו שנתיים שהוא  כל השנים,  לאורך  לא  ידי האגף,  על  שהועסק 

לגבי  הקבלן  עם  התקשרה  המועצה  לדוגמא,  למשל,  שם,  ממצאים  יש  אז  היתושים,  ולגבי  אחרת. 

בשנים ה  יתושים,  בנחל הבשור,    19-ו  18-הדברת  יתושים  לגבי הדברת  ובהסכם, הביצוע של הקבלן 

בעצם   ידי אבא בעצם, וזה בוסס על דברי העובדים באגף, ועל ידי המדביר הנוכחי במועצה.  בוצע על  

 לא הייתה פה תגובה של מנהלת האגף אם זה נכון או לא נכון, אז ככה שזה נכון. 

העסקה של אבא הייתה, היא בעייתית בעצם, כי היא מנוגדת את ההסכם עם הקבלן, והשאלה היא  

הוא מבצע את העבודה, צריך לפקח עליו, אבל בעצם מי יפקח עליו? אם    מי מפקח אחרי אבא. אם 

עם   שמדביר  דורש  החוק  כי  עליו,  לפקח  צריך  הוא  עליו?  יפקח  מי  המועצה,  ומדביר  התברואן  הוא 

 הסמכה יפקח על הנושא של הדברת יתושים, וזה לא נעשה. אז יש לנו בעיה.  

 

 לגבי עכברים...?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא.   ודה זנטי: מר יה

 

 לא שייך?   מר חנניה אווקרט: 
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הוא    מר יהודה זנטי:  שהתברואן  העניינים  ניגוד  זה  האחרון,  הנושא  לגבי  שייך.  לא 

הקבלן,   בעבודת  שנמצאו  הממצאים  כל  על  מסתמך  בעצם  אני  אז  העניינים,  ניגוד  המועצה.  מדביר 

ויש, היו במשך  ומה החוק דורש לגבי מי מפקח על   השנים אבא היה מצוי בניגוד עניינים אישי,  מי, 

 לאורך השנים, וזה לא תקין. 

 

 רגע, יש מוועדת הביקורת ואחרי זה אתה. מירב, את לא רוצה?    מר גדי ירקוני: 

 

לפי סדר הדיון עכשיו, אם יש שאלות, אבל שאלות הבהרה, אנחנו עוד    גב' מירב ברקאי: 

הבה שאלות  למישהו  יש  לדיון.  נכנסים  התנהלות  לא  על  או  המבקר,  על  ברור  שלא  משהו  על  רה 

 האגפים? 

 

הקנס,   גב' סילביה גרין:  לזה.  מתייחסים  כך  כל  שלא  קומפוסט,  של  הקנסות  לגבי 

 המקסימום זה מה שרשום בחוק? או שיש קטע של כפל, הכפלה... 

 

צה לגבי הקנסות, יש חוק עזר שצריך לשנות אותו. יש חוק עזר למוע  מר יהודה זנטי: 

לגבי הנושא של הטלת קנסות לגבי עבירות מהסוג הזה. חוק העזר מסמיך את המועצה להטיל סמך  

 ₪, נעשו ניסיונות בעבר להגדיל את הקנס, וזה לא, עדיין לא תוקן. לא תוקן. זו התשובה?   660של 

 

 לא.   גב' סילביה גרין: 

 

 זו לא התשובה?    מר יהודה זנטי: 

 

למה, הקנסות כשהם עולים... הסיבה שיש... לקנסות, זה כי  השאלה    גב' סילביה גרין: 

 קשה להבין( –ה... )מחוץ למיקרופון 
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 זה באחריות הרפתות.     מר גדי ירקוני: 

 

 בדים. שלא מתכיש לנו הסכמים, אוקיי?   גב' סילביה גרין: 

 

 אבל זו לא בעיה ש...     מר גדי ירקוני: 

 

כל שבועיים, מקסימום. ואז אין זבובים. וכשיש,  צריכים להוציא זבל    גב' סילביה גרין: 

כשמוציאים את הזבל, איפה ששמים אותו, צריך לערבב אותו, זה הנוהל. אם לא עומדים בתקנים,  

 אז אין שום סיבה שקנסות יגיעו לרפתות, מי שצריך,  

 

 אז את לא יודעת את החוק, סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני,   גב' סילביה גרין: 

 

 אני רוצה להגיד לך,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה להבהיר את הדברים.   גב' סילביה גרין: 

 

לא     מר גדי ירקוני:  שזה  כמה  בשבילי,  סילביה,  לא...  אני  להבהיר.  פה  אין  לא,  לא, 

נעים, הרפת אחראית על הזבל. מה ההסכם שלה עם גוד פוסט, או עם מי יש עוד? או עם שח"ם גבעת  

או   זבוב  עדה,  יהיה  ואם  ברפת,  זבוב  רוצה שיהיה  לא  אני בתור מועצה,  מעניין.  לא  ירקוני,  גדי  עם 

 ברפת, מי שצריך לשלם את המחיר, זו הרפת. את נותנת לעצמך פאול טכני עכשיו. 

 

 לא.   גב' סילביה גרין: 
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 את יכולה להגיד עד מחרתיים לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש לנו,   זה לא נכון,  גב' סילביה גרין: 

 

 אתה צריך לעזור לה, שגם המפעל קומפוסט,     מר דודי אלון:

 

 לא, אבל האתר... הוא פרטי. מה פתאום.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה כמו עסק אצלך.     מר דודי אלון:

 

 להוציא, להוריד את רישיון העסק מהעסק שלוקח...    גב' סילביה גרין: 

 

 ואז מה תעשי?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה תעשי? אותו הדבר, לפחות שהבן אדם יש לו איזה...   ' סילביה גרין: גב

 

 אתה לא יכול להשתלט על הקבלנים,    מר גדי ירקוני: 

 

 ... למלא את ההסכמים.    גב' סילביה גרין: 

 

 יש מספיק סנקציות.     מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, כמו, אין...     מר גדי ירקוני: 

 

 פצף לא רק על הקנסות האלה, הוא מצפצף על הרפתות. הוא מצ  גב' סילביה גרין: 
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השני,     מר גדי ירקוני:  בצד  שהייתי  לי  תאמיני  השני  סילביה,  בצד  אני  כי  יודע  ואני 

לבעל   שיש  שכמו  עבודה  זו  הקבלן.  לבין  הרפת  בין  תעמוד  גם  לא  והיא  יכולה  לא  מועצה  זמן.  יותר 

והוא הול לו פח אשפה,  זבל בבית, בגלל שיש  זה עסק  ך עד הפח לרוקן אותו, אותו הדבר זה הזבל. 

 קשה, אני מבין, אבל אנחנו לא יכולים לטפל בזה.  

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

 אפשר?   מר אריק דניאל: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

שכר    מר אריק דניאל:  של  בנושא  התמקדת  מידע,  מאגרי  בנושא  ליהודה  שאלה  לי  יש 

תנ או  נבדק  עובדים,  האם  מידע,  מאגרי  בנושא  היא  שלי  השאלה  או...  במועצה  עובדים  העסקת  אי 

יותר   הרבה  נושא  זה  שלהערכתי  תושבים,  פרטי  של  מידע  מאגרי  תושבים?  פרטי  של  מידע  מאגרי 

פרטי  עם  מידע  מאגרי  על  להבין  צריך  האם  הזה?  בנושא  בדיקה  איזושהי  הייתה  האם  משמעותי, 

 על מאגרי מידע אחרים? ואם תוכל כמה מילים על זה?  תושבים, מה שאנחנו מבינים

 

לגבי מאגרי מידע, נעשה מיפוי של כל מאגרי המידע של המועצה. יש    מר יהודה זנטי: 

מאגרי מידע. לא נבדק מה בדיוק במאגר המידע, מה מכיל מאגר המידע . אז אני מניח שבאגף   20-כ

 חוק. הרווחה, מאגרי המידע הם מאוד, יש להם עדיפות ב

 

 נבדקו כל מאגרי המידע.     גב' דנה אדמון: 

 

לא    מר יהודה זנטי:  אני  נכנסנו,  לפרטים.  נכנסנו  לא  אבל  נבדקו,  המידע  מאגרי  כל 

 בדקתי רשומות של מאגרי מידע. 
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 לא, לא, מבחינת ההרשאות, שהם עומדים להיכנס,    מר אריק דניאל: 

 

דוגמאות של שכר וכוח אדם, הרשאות  כן, זה נבדק. אמרתי, הבאתי    מר יהודה זנטי: 

בין,   הפרדה  לבצע  צריך  מסוימת,  לעובדת  להיות,  צריכות  שלא  הרשאות  יש  בגזברות  וגזברות.  שם 

למשל, הקמת ספק, לדוגמא, כרטיס אב להקמת ספק, ועובד שיכול לעשות שינויים בפרטי הספק. אז 

או לדוגמא, הרשאה שמקים הספק, עובד שמקים, לא יכול לבצע שינוי בכרטיס אב של הספק.  אותו  

 כרטיס אב שמקים הספק, לא יכול להיות אותו עובד שישלם לספק. אז צריכה להיות הפרדה. 

אז ההפרדה כזאת או כזאת, לא התקיימה בגזברות, והצבענו על עובדים מסוימים, צריך לתקן את  

 זה. 

 

הר   גב' דנה אדמון:  המידע  גם  המידע,  מאגרי  כל  נבדקו  מדבר לשאלתך,  שאתה  גיש 

 עליו... 

 

 אני יודע, שאלתי...    מר אריק דניאל: 

 

 אלי.    מר ניר ים:

 

רציתי באופן כללי להעיר על דו"ח הביקורת, איך אומרים,   קודם כל,   מר אלי אהרון: 

את   קראתי  שאני  כל,  קודם  לכם  להגיד  רוצה  אני  היתר,  בין  אני,  כי  המבקר.  על  מקצועית  ביקורת 

לפרטי פרטים, וזה בית ספר לביקורת. העסק נעשה על פי כל הכללים, למה אני אומר  דו"ח הביקורת  

בית ספר? מסיבה פשוטה, התואר השני שלי שהיה במדעי המדינה, הוא היה גם על ביקורת פנימית,  

אז אני למדתי את זה טוב. אני רוצה להגיד לכם, אני עברתי על זה, אמרתי ליהודה שאם עכשיו הייתי 

את הנה,   לומד  אבל  שלי.  גמר  עבודת  בתור  אותו  ומגיש  הזה,  הביקורת  דו"ח  את  לוקח  הייתי  זה, 

 עשיתי משהו משלי, גם כן בסדר.
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רציתי כמה הערות. לגבי מחלקת הרווחה, אני בזמני כשהייתי פה סגן ראש מועצה, נדמה לי, איפה 

 כבי, היא לא פה?  

 

 אני פה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 2.5. נדמה לי שאז, מה שיהודה קורא התקנים העירוניים, היו לנו  פה   מר אלי אהרון: 

 כאלה, נדמה לי, ואנחנו הגענו היום לשישה, נכון? שישה תקנים עירוניים?  

 

 לא, זה תקציבי פעולה.    גב' כבי שקולניק: 

 

עירוניים,     מר אלי אהרון:  תקציבים  לזה  קרא  הוא  תקשיבי,  לזה,  קרא  הוא  אמרתי, 

על אותו הדבר. עכשיו, לא סתם עלינו לשישה, עלינו לשישה כי כנראה היה צורך. ולכן    אנחנו מדברים

גדי, אני חושב שאתה ,מול משרד הרווחה, צריך לדאוג שבאמת התקנים שלנו, במשרד הרווחה, פשוט  

 להעלות אותם, ואז אנחנו נחסוך לא מעט כסף. 

ה בין הסכומים שאנחנו שילמנו לעובדים  עכשיו תראו, לגבי העובדים עצמם, אף פעם לא הייתה הלימ

שלו. כמובן, יש   75%-הסוציאליים שלנו, לבין מה שמשרד הרווחה מכיר, ועל פי זה הוא משלם את ה

שם מספר הערות של יהודה, שנוגעות לכל מיני עניינים, שכן ניתן לשנות אותם במסגרת, הכוונה, אני  

אני ראיתי את התגובה, גם   –אז א'  ך לדווח עליהם.  מדבר על מרכיבי שכר וכו', שכן ניתן, פשוט צרי

שגם  אומר  מבחינתי  אני  הרווחה,  מנהלת  של  התגובה  את  גם  ראיתי  הביקורת,  דו"ח  על  גדי  של 

ראיתי, מתוך מה שמרב דיברה עכשיו, אני מבין גם שוועדת הביקורת באמת עבדה טוב מול העניין 

 הזה, וזה בסדר גמור.  

, תפקידה של הביקורת היא לא לתקוף, היא פשוט כלי עזר לראש המועצה.  לך מרב, אני רוצה להגיד

ראש המועצה, דרך אגב, למבקר צריכה להיות תוכנית עבודה שנתית, או רב שנתית. ראש המועצה  

אני רוצה שתבדוק לי עוד איזשהו נושא. זה כלי עבודה שלו. הכוונה היא    –יכול להיכנס פנימה, להגיד  

 לשפר. 
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וניים, שאף פעם אנחנו לא הגענו אליהם, ואני מקווה שלא נגיע אליהם, יכול מבקר גם במצבים קיצ

לעלות על מעילות וכל מיני דברים שזה לא יצא לו, אבל זה עניין פלילי. לכן, אין שום מקום להגיד  

שאלה יהיו ואלה לא יהיו. הכוונה היא כוונה טובה, בסך הכול הסעיפים ניתנים לתיקון, ראיתי שגם  

כבוד   טוב,  ביקורת  דו"ח  שזה  חושב  אני  וכו',  מידע  אבטחת  של  הזה  לעניין  תשובה  נתן  כבר  גדי 

למועצה, והסטיות שיש, הן לא סטיות מי יודע מה, ניתן לתקן אותן בקלות. ותודה, באמת, למבקר  

  יהודה. 

ת, דרך  לאחד מהם, אם משרד הפנים עושה ביקורת על השכר, הוא עשה אצלנו ביקוררציתי להגיד,  

 אגב, ...

 (לא ניתן לתמלל –דיבורים מחוץ למיקרופון )

 

תקנים    גב' כבי שקולניק:  שישה  אמנם  שיש  הרווחה,  לגבי  להעיר  רוצה  רק  אני 

תקציבי   של  בסיס  על  תקנים  להשיג  שאפשר  היום,  ויש  אלי,  בזמנך  היה  שלא  מה  אבל  מועצתיים, 

 ות שלהם.  מהעל 75%-פעולות. זאת אומרת, התקנים האלה משופים ב

 

 בסדר,    מר אלי אהרון: 

 

 לא, שיהיה ברור.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אמרתי, שאתם לא סתם הכנסתם את השישה, יש צורך בזה.    מר אלי אהרון: 

 

 זה ברור. אבל מעבר לצורך...   גב' כבי שקולניק: 

 

זה    מר אלי אהרון:  שלו,  לתקנים  מתחת  שיכניסו  הרווחה,  משרד  את  לשכנע  צריך 

 . 75%-מעבר ל
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זה ליהודה, כבר דו"ח ביקורת שני שאני    –כמה דברים בבקשה, אחד   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

מחזקת את מה שאלי אמר, באמת כתוב לעילא ומראה רצינות יוצאת מן הכלל. אני מאוד מתרשמת 

 כון בנייר. ומודה לך. הייתי מבקשת אם אפשר את הדו"חות להדפיס, להבא, על דו צדדי, ולא... חיס

דבר שני שרציתי לשאול אם קיים, ואם אין, אז לבקש, עם איזושהי, אפשר לייצר איזושהי מסגרת  

שבעוד   אומרת  זאת  ביקורת.  שתבדוק,   Xשל  מערכת  בעצם  זו  שלושה,  חודשיים,  חודש,  חודשים, 

ויים.  שיהיה דו"ח מעקב, או ועדת מעקב, שתבדוק ותוודא את קיום השינויים והתיקונים של הליק

לגבי   דווקא  הבהרות  לבקש  רוצה  הייתי  אז  כאן,  היחידה  היא  שבשמת  היות  הבהרות,  מבחינת 

 התגובות על הליקויים שצוינו בדו"ח.

חוק רישוי העסקים, האם לאור בעיות  למשל, בעניין גוד פוסט, שמצוין שהוא לא מטופל לפי דרישות  

י? או משהו מהסוג הזה? התגובות, גם לגבי חוזרות ונשנות, יש אפשרות פה בהתניית המשך מתן רישו

שניתנה   התגובה  המעטה,  בלשון  מתסכלים,  הם  לגביהם  שהנתונים  חולית,  לרפת  וגם  פוסט,  גוד 

זו לא תשובה, או בכל אופן, לא רלוונטית לבעיות שמועלות   –הייתה   צורפו הנחיות. צורפו הנחיות 

ת האגף מתבצע, בהיעדר קיום ההנחיות. זאת כאן. ההנחיות הן ידועות, הייתי רוצה לדעת מה מבחינ

 אומרת, הנחיות זה יפה, כולנו יודעים אותן, זו לא התשובה לבעיה שמועלית. 

לגבי התשובה לתוכנית העבודה שאינה קובעת לוחות זמנים, תוכנית עבודה, בהגדרה שלה, כן צריכה  

עוד האחרונה.  בתקופה  רבות  זה  על  דובר  ומדדים,  זמנים  לוחות  הרעלים,   לכלול  היתר  עניין  על 

מדובר  שכן  הראתה  בדיקה  הדברה,  חומרי  לא  הם  שימוש,  בהם  שנעשה  שהחומרים  קבע  שהאגף 

 בחומר הדברה מסוכן, לא הייתה התייחסות לקביעה הזאת, שהיא די חמורה בעיניי.

 קח על עוד בהתייחס לפיקוח על הקבלן, נכתב שיש פקחים של היחידה, או של האגף, לא תפקידם לפ

ניגוד עניינים של התברואן ומדביר המועצה,   הקבלן, אלא על התברואן, זה... ובסעיף האחרון, לגבי 

עונה  לא  התשובה  כאן,  גם  שירותים.  איזה  שמקבלים  והיישובים  הספר  לבתי  התייחסה  התשובה 

 בכלל על השאלה. אז אשמח לתשובות ענייניות לדברים שהועלו. 

 

ר את כל השאלות, אבל אני רוצה לפני כן להגיד כמה אני ארצה לפתו  גב' בשמת גלין:
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 דברים.

לגבי הנושא של פנקס פעולות הדברה, גם שלנו וגם של הקבלן שנותן לנו שירות, הליקוי הזה   –אחד  

ונכון להיום יש מה שנקרא תיק מזיקים,   נכון להיום יש לנו, כמה שיכולנו לקחת גם אחורה,  טופל. 

לנו   יש  המזיקים,  תיק  שנדרש.  ובתוך  מה  פי  על  ההדברה,  פנקס  של  המקור  או  ההעתקים,  כל  את 

שני  תוקנה.  היא  גם  אבל  מינהלית,  הערה  הייתה  שם  הדברה,  חומרי  מחסן  לגבי  הערה  גם  הייתה 

 הדברים האלו תוקנו תוך כדי והם בסדר. 

לא   כנראה  היה  לבין התשובה,  בין השאלה  אני מבינה שמשהו  כאן,  מחלק מהתשובות שאת אמרת 

בן. ככה, לגבי גוד פוסט, אנחנו התחלנו עכשיו איתם הליך בנושא של לדייק להם את רישיון העסק.  מו

הם קיבלו מכתב אחד. לצערנו, זה לא מן מצב שבו מישהו לא עושה את מה שכתוב ברישיון העסק,  

 אפשר לסגור אותו מהיום למחר. יש איזשהו תהליך שצריך לעשות ואנחנו עושים.

ה פעם אחת בשימוע, והיא מגיעה לשימוע נוסף אצל גדי בשבוע הבא. בין לבין צריך רפת חולית היית

לזכור, אמנם בחודש וחצי האחרונים, רפת חולית היא מפגע גדול מאוד, אבל היה לנו קיץ שבו רפת  

 חולית לא ייצרה זבובים, או ייצרה מעט מאוד, אז גם זו הייתה תקופת ביניים. 

 

מחשבה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב יש  למה  המטרה,  את  השיג  לא  הקודמת  בפעם  השימוע  אם 

 ששימוע נוסף...  

 

 למה? הוא כן השיג, הייתה תקופה ארוכה שרפת חולית,   גב' בשמת גלין:

 

 כמעט חצי שנה.     מר גדי ירקוני: 

 

יותר מחצי שנה. לאורך כל הקיץ היא הייתה בסדר, אז זה כן השיג.    גב' בשמת גלין:

רוצה   הדברת אני  הסביבה,  איכות  של  בנושא  במועצה  לעבוד  התחלתי  כשאני  אחורה...  קצת  ללכת 

לקיבוצים,  מושבים  בין  הפרדה  הייתה  כל,  קודם  מסוים.  מאוד  מאוד  ממשק  לה  היה  הזבובים 

הקיבוצים קיבלו הקצאה של שמרים ועשו מה שהם רוצים לעשות עם זה, ובמושבים היו מלכודות 
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את   זוכרים  אתם  אם  אז העץ,  זז,  קצת  היה  הוא  שאם  בקבוק,  היה  שעליה  הישנה,  העץ  מלכודת 

פחי  כמתקן את  המלכודת לא עבדה. ומי שטיפל בדבר הזה היה יוסי אפללו, מי שאנחנו מכירים היום  

 האשפה.

היא   הזבובים,  מלכודת  הדברה,  במילה  משתמשים  כולנו  ואנחנו  מבלבל  זה  חשוב,  מאוד  חלק 

הי זה  בה,  שהיה  ומה  שקשורה  מלכודת,  הפעילות  כל  הדברה.  חומרי  אינם  שהם  ושמרים,  סוכר  ה 

לפיקוח.  ולא  לעבודה  לא  מדביר,  לזה  נדרש  ולא  הדברה,  פעילות  איננה  היא  הזבובים,  למלכודות 

 הפעילות המשלימה, שזו הפעילות של הריסוס ופחי האשפה, היא פעילות ההדברה.

הזבובים, עם  הגעתי,  שאני  רגע  מאותו  היה  מה  בחזרה    עכשיו,  איתו  כשנסעתי  לאלי,  הבטחתי  אני 

מלכודות   את  להחליף  במקום  אנחנו,  שאם  חשבתי  הבעיה.  את  פותרת  אני  היתושים,  עד  מצאלים, 

הזבובים פעם בשבועיים, כפי שהיה, נחליף את זה פעם בשבוע וזהו, ואין זבובים והכול בסדר גמור. 

 קרו שני דברים.  

ד בין פסח לסוכות, היום הזבובים יוצאים לכל אורך השנה,  אחד, הזבובים שכחו שהם צריכים לעבו

גדלה  כן  גם  והחקלאות  אותם,  עם  גם  ולכן  גדלה,  היא  לעוף  שלהם  היכולת  גדלה,  שלהם  הכמות 

 ... זה לזה. זה בצד של המקורות. ומתפתחת, וגם יש לנו יותר תושבים, והתושבים והזבובים מ

ת כל המלכודות בכל המושבים פעם בשבוע, ולכן ניסינו  בצד השני, לקחתי, יוסי לא הצליח להחליף א

לצמצם את הדבר הזה, וניסינו כמה וכמה דברים, הוספנו עובד זמני בתקופה מסוימת, כדי שיהיו שני  

גדי פזית עליו השלום, שהוא היה יושב ראש ועדת איכות הסביבה,  צוותים, זה לא עבד. ואז, יחד עם  

 ל? הנה יובל. התקיים סמינר זבובים. איפה יוב

היה   והסיכום  לעשות  צריך  מה  מגיע,  הזבוב  איך  זבוב,  יש  למה  לנו  הסביר  עברון,  ד"ר  אלינו  הגיע 

שבמקום שאנחנו נטפל במסגרת האגף פעם בשבועיים במלכודות ההן, ננסה לעשות משהו אחר. לא 

צעת מחיר, לקחנו את זה בפעם אחת, אמרנו ננסה קודם לעשות בחלק מהמועצה, ואז יצאה בקשה לה

אני אחרי זה אדבר על הנושא של ניגוד העניינים לכאורה, ואז יצאה בקשה לקבל הצעת מחיר לטיפול  

רחוק.   מסוים,  גיאוגרפי  מקום  החלוציות?  ביישובי  למה  החלוציות.  ביישובי  יישובים  בשלושה  רק 

 חשבנו שאם נלמד משם איך זה קורה, נדע לעשות אחרי זה טוב יותר.  
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 סליחה, בשמת, את עונה על מה כרגע? על איזו שאלה?  : ווי בן יעקברוויטל דג'א

 

השאלה    גב' בשמת גלין: על  רק  לך  עניתי  השאלות  מבחינת  לשאלות,  אגיע  אני  תיכף 

של גוד פוסט וחולית. את הדבר, ונדמה לי שהייתה שם שאלה גם על הנושא של חומרי ההדברה, על  

 המחסן, אבל אני אענה על הכול. 

שנה אחת, ראינו שזה טוב ואז הרחבנו את זה. הרחבנו ויצאנו בשלושה אזורים גיאוגרפים,    זה היה

מתוך כוונה לזה שיהיו שלושה קבלנים, וזה יצא לפי ועדת רכש, נוהל ועדת רכז. גם כאן ראינו שזה  

 טוב, ואז הלכנו לנושא של מכרזים.

מכרזים, היה נוהל מסודר, יצאנו לפי במקרה הזה, אני חייבת להגיד, גם בוועדת רכש, וגם בוועדת  

הנוהל, כל מי שיכול היה הגיש את הבקשה, ואותן וועדות בחרו את מי שהן בחרו. כולם ידעו, כולם 

ידעו שמדובר בעודד שהוא הבן של עמרם, ולכן בדיוק נדרש אותו תצהיר של אי ניגוד עניינים. עכשיו,  

להיות יכול  לא  שזה  מקום,  באיזשהו  נאמר  היה  ההליך  אם  היה  זה  הסף.  על  נפסל  היה  הוא  אז   ,

 שנקבע. 

צורך  אין  הדברה,  ללא  פעולות  שהן  הפעולות  על  קודם,  שאמרתי  כמו  הפיקוח,  של  הנושא  לגבי 

שמדביר יפקח. על הפעולות שהן פעולות כן הדברה, אז זה באמת יש כאן ניקוי שמי שפיקח זה היה  

 מישהו שהוא לא בעל רישיון הדברה. 

 

 אבל זה לא היה עמרם.     רקוני: מר גדי י

 

 סליחה?   גב' בשמת גלין:

 

 אבל זה לא היה עמרם, לפי דעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

היה   גב' בשמת גלין: לא  עודד,  על  פיקח  לא  מעולם  עמרם  עמרם.  היה  לא  זה  נכון, 

 ביניהם שום קשר במסגרת זו. לגבי ההדברה בבתי הספר, 
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 במפורש שכן, ואת לא סתרת את זה.  כתוב בדו"ח     מר אמיר פלג:

 

 היא סתרה את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני אמרתי כל הזמן,    גב' בשמת גלין:

 

 תראו מה כתוב.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני סתרתי, סתרתי.    גב' בשמת גלין:

 

 ממש לא.     מר אמיר פלג:

 

 סתרתי.   גב' בשמת גלין:

 

פיק    מר אמיר פלג: לא  מחלקת  שהוא  מנהל  הוא  עליו.  פיקח  כן  הוא  עליו,  ח 

 התחבורה. 

 

 היא אומרת לך שלא הוא.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז מי כן?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה אומר שהאגף לא מתפקד.    גב' דנה אדמון: 

 

 היא אמרה שהוא לא היה בתברואה, אבל זה לא היה האבא.    מר גדי ירקוני: 
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לא   גב' בשמת גלין: זה  כי  פיקח  שהוא  אחת  פעם  פעמיים,  יהיה  שהליקוי  אפשר  אי 

כלל  מתוך  ההדברה,  שפעולות  היה  הליקוי  מדביר.  לא  שהוא  עליו  שפיקח  שנייה  ופעם  בסדר, 

אמרנו בפחי האשפה, עליהן לא פיקח  הפעולות, הפעולות שבהן היה שימוש בחומר הדברה, שזה מה ש

 דד לבין עמרם קשרי עבודה במסגרת המועצה.מדביר, זה היה הליקוי. לא היה בין עו

עוד משהו שאני רוצה להגיד בנושא הזה, אמר יהודה המבקר על התקשרות שהייתה עם עודד לאורך  

משהו    13 על  מדברים  אנחנו  הזה,  המספר  את  מכירה  לא  אני  להיות שנה,  יכול  ההדברה,  שלנושא 

ואיכו תברואה  באגף  אחרת,  במסגרת  או  דברים,  ממנו  עודד  שרכשו  מול  ההתקשרות  סביבה,  ת 

הייתה, אני חושבת, של מחמש או שש שנים אחורה, לא מעבר לזה. כי כמו שאמרתי, מי שעשה קודם  

את הפעולות, היה יוסי, ולא הייתה התקשרות עם קבלן חיצוני. אנחנו קיבלנו את האישור מול קבלן  

 חיצוני, 

 

 יש פה...    מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 69שנים, אז יש טבלה בעמוד  7לגבי העסקת הקבלן, שכרגע מדובר על   ודה זנטי: מר יה

ב69דף   המועצה  עם  לעבוד  התחיל  הקבלן  ב2006-,  זבובים,  הדברת  ועושה  שלו  העניין  את  סיים   ,-

, בנושא של הדברת יתושים בנחל הבשור, אז ככה מדובר בעצם  2020-. הוא עובד איתנו, כרגע, ב2019

 לה הממצאים, הם מעוגנים בנושא של תנועות כספיות, ואי אפשר להגיד אחרת.  על ממצאים, א

 

מ   גב' בשמת גלין: במועצה  עובדת  השנים  2011-אני  בשלוש  שהסברתי,  וכפי   ,

הראשונות, לא היו פעולות הדברה על ידי עודד, במסגרת אגף תברואה ואיכות סביבה. ככל שאגפים  

כאלו ואחרות, הן לא היו דרך האגף, ואין לי ידיעה על הדבר   אחרים הזמינו את עודד לעשות פעולות

 הזה. מה היו השאלות, את יכולה...

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 



 אזורית אשכול מועצה 
 30.12.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 84 
 

 

 בעיקר על הצעדים מול גוד פוסט ורפת חולית,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

חתי,  אז רפת חולית עניתי, גוד פוסט עניתי, מה המשכת? ... בסדר, שכ  גב' בשמת גלין:

 כן? 

 

... למה לא  20%,  20%מדוע לא ניתנו דו"חות? יש פה אחוז גבייה של      מר אמיר פלג:

 גבו את הדו"חות?  

 

 היא תענה לך, למה אתה כועס?    מר גדי ירקוני: 

 

 למה? כי הזבובים...      מר אמיר פלג:

 

איפה מרב? עניתי על זה גם למבקר, וזה גם עניתי לוועדת הביקורת,    גב' בשמת גלין:

 אנחנו בהליך עכשיו של גביית כל החובות, כל הקנסות שלא נגבו. 

 

 אני רוצה רק לענות לגדי למה אני כועסת. כי במהלך שנתיים,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 דרך אגב, לא אמרתי שאת כועסת.    מר גדי ירקוני: 

 

 הכעס שלנו...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 וא משותף? זו אידיליה?  ה   מר גדי ירקוני: 

 

 כרגע כן. לא סתם אנחנו... העניינים האלה רגישים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

דו"חות בשנתיים, אחד מהם שולם, זה לעג לרש. זה גם, קודם  13אבל  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

היע של  רעה,  מאוד  מאוד  בנקודה  הפקחים  את  מוציא  התפקידים  כל,  בעלי  של  הזלזול  סמכות,  דר 

מולם, רואים שאין להם באמת כוח, ואין שום משמעות לדו"חות שהם נותנים, כי אף אחד לא מגבה  

 אותם, במתן ובגביית הדו"חות. זה זלזול גם בתושבים, לא רק...

 

 את יודעת מי אחראי על הגבייה של הדו"חות האלה?    מר גדי ירקוני: 

 

וזה   : בן יעקב רוויטל דג'אווי נלקחים ברצינות,  לנו באיכות החיים, לא  ... שפוגעים  ... כביכול 

 מה שמכעיס אותי.  

 

 טוב, את צודקת, אבל הבן אדם הלא נכון זה מי שעומדת שם, עזבי.    מר גדי ירקוני: 

 

 גם על זה יש לי מה להגיד.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 שאלות שלא עניתי? רוויטל, היו לך עוד   גב' בשמת גלין:

 

 תודה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

דינו    מר אלי אהרון:  לו  קוראים  ניסיון,  מתוך  נהדר,  חומר  מציע  אני  הזבובים  לגבי 

 פליי.

 )מדברים ביחד(  
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 לגבי הרעיון של אלי,    גב' בשמת גלין:

 

 ברור שהוא לא רלוונטי.     גב' דנה אדמון: 

 

ם שחלק מהחומרים מותר להשתמש אם אתה חקלאי, אבל תדעו לכ  גב' בשמת גלין:

 ואז אתה לא צריך רישיון מדברים. 

 

אני שומע פה את המבקר, וקורא את הדו"ח של המבקר, ואני שומע   מר תמיר בוקובזה: 

ויש פה סתירות שהן קיצוניות ברמה שאי אפשר להגיד   זו אי הבנה. זה אחד    –פה את ראש האגף, 

 מצטער שאני אומר את זה ככה.מהם לא דובר אמת, ואני  

 2015-18אם המבקר כותב שהאבא היה ביחד עם הקבלן וריסס איתו את נחל הבשור, ויש תצהיר של  

עם   –שאומר   מתיישבים  לא  האלה  הדברים  היה,  שכן  שאומר  אחר  ועובד  זה,  את  אעשה  לא  אני 

 התשובה שמקבלים פה. 

, ואז זה בסדר גמור, או שאנחנו לא מקבלים  אז או שהדו"ח לא נכון, והדברים האלה לא היו מעולם

תשובות לדברים שרשומים פה, וזה רק סעיף אחד, וגם שאר הסעיפים, היא סותרת את דו"ח המבקר  

ברמה העובדתית. אז אם הסתירות הן ברמה העובדתית, אז אני מבקש שמישהו יבדוק את העובדות,  

ת נכונות בדו"ח המבקר, אז לקבל תשובות ויגיד לנו מה המציאות האמיתית שהתרחשה. ואם העובדו

 לא היו הדברים מעולם.  –לגבי הטענות האלה, ולא להגיד 

 

מגיבים,    מר אלי אהרון:  המבוקרים  הביקורת...  דו"ח  שאחרי  אומר  הכלל  אגב,  דרך 

 ואם זה בסופו של דבר מגיע אליך כדוח ביקורת, סימן שהמבקר לא קיבל את תגובת המבוקר.  

 

 אז עכשיו זה לא הזמן להגיב... אם זה דו"ח הביקורת,   קובזה: מר תמיר בו

 

 לא נכון.    מר גדי ירקוני: 
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 אני אומר, אחרי ש...     מר אלי אהרון: 

 

אלי, הדו"ח עבר למבוקרים, המבוקרים הגיבו. הדו"ח, התבקשנו, לא     גב' דנה אדמון: 

ת שנייה לתגובה, זאת אומרת, בשיחה התבקשנו, הדו"ח נפתח ובדיעבד עודכנו על זה, ניתנה הזדמנו

ושמה  שכן,  אמרה  והיא  נכנסו,  שלה  התגובות  כל  אם  ושאלנו  אותה  זימנו  אנחנו  בשמת,  עם  שלנו 

שכתוב זה מה שהיא הגישה. זה מה שהיה בישיבה האחרונה כשישיבנו עם בשמת ושאלנו אותה את  

 השאלות. זאת אומרת, התגובות מופיעות פה, של כל המבוקרים. 

 

 נכון, ואז מה שהם אומרים, יש שתי גרסאות לפעמים.   ר גדי ירקוני: מ

 

הוא   גב' כבי שקולניק:  הגיבה,  היא  האלה.  התגובות  את  קיבל  שהמבקר  אומר  לא  זה 

 היא הגיבה את האמת שלה, תשפטו.  –אומר שמה שהוא אומר זו האמת, היא אומרת 

 

 ה מה שאמרתי.  אבל בדו"ח היא לא סותרת אותו, ז   גב' דנה אדמון: 

 

 לא? בטח שכן, איך לא? איך היא לא סותרת אותו?    גב' כבי שקולניק: 

 

 בדו"ח היא לא סותרת אותו, תסתכל בדו"ח.     גב' דנה אדמון: 

 

 את שומעת את התשובות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל בדו"ח היא לא סותרת אותו.    גב' דנה אדמון: 

 

מקדמ  מר תמיר בוקובזה:  טענות  לא יש  מציאויות,  משתי  אחת  להיות  שחייבות  יות 
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 יכולות להיות שתי מציאויות מקבילות שסותרות אחת את השנייה, זה לא דבר שאפשר... 

 

 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא קרה.    גב' דנה אדמון: 

  )דיבורים מחוץ למיקרופון(

 

אין סתירה. זאת אומרת, בשמת    אלי, מה שאני אומרת, זה שבתגובות   גב' דנה אדמון: 

לא אמרה שמשהו מהדברים של המבקר לא נכון. מה שכן, היא אמרה עכשיו בעל פה, אם היה נאמר  

הסיטואציה הזאת של אבא ובן, לא יכולה לקרות, זה לא היה קורה. ורשום באופן מפורש, נמצאת פה 

 ד בכפיפות אחד לשני. חוות הדעת של היועץ המשפטי שאומרת, שאב ובנו, לא יכולים לעבו

 

 אז היא אמרה שהם לא היו בכפיפות.    מר גדי ירקוני: 

 

אז רגע, שנייה, אני אסיים את דבריי. היועץ המשפטי כתב מפורשות    גב' דנה אדמון: 

אני אומרת  אז  בכפיפות,  עבדו  לא  לי שהם  תגידו  ואם  לשני,  בכפיפות אחד  לעבוד  יכולים  לא  שהם 

יכול להיות שתברואן ומדביר באותו אגף, לא בתקשורת? זה חלם הכי גדול  שזה בכלל חלם. כי איך  

שאני יכולה לדמיין לעצמי. זה אומר שלא היה קשר בין התברואן למדביר, שזה מחדל גדול של האגף  

 מבחינתי. 

 

אני     מר גדי ירקוני:  אם  אומרת,  שבשמת  מה  אבל  חלם,  שזה  להגיד  יכולה  את  רגע, 

בשביל להגיד את האמת שלה, והיא אמרה שהוא לא הוא זה שפיקח על הבן   הבנתי נכון, ובשמת פה

 שלו, היה מישהו אחר באגף, רגע, 

 

 אז אני קיבלתי את זה, אין שום בעיה.    גב' דנה אדמון: 
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רגע, את חושבת שזה חלם, כנראה האנשים שהיו שם כל החיים, לא    מר גדי ירקוני: 

שאנחנו נזכור  ובואו  חלם,  שזה  אני    חשבו  מעט  שעוד  משהו  כן  גם  וזה  בדיעבד,  בדברים  מתעסקים 

 אדבר עליו. 

 

 זה לא בדיעבד, הוא הגיש בקשה להיכנס שוב.     גב' דנה אדמון: 

 

 בדיעבד,    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא הגיש מכרז.     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, בדיעבד, זה לא אומר שמותר לו להגיש במכרז.    מר גדי ירקוני: 

 

מדברים     דנה אדמון: גב'  תמיד  אנחנו  שנים,  שלוש  בעוד  יהיה  מה  לצפות  אפשר  אי 

 בדיעבד, זה דו"ח ביקורת של השנה שעברה.  

 

 תיקנו את זה מאז.  אבל הם   מר גדי ירקוני: 

 

 איך?    גב' דנה אדמון: 

 

 איך? הם פה עובדים?     מר גדי ירקוני: 

 

 תה עונה, שנייה.  גדי, אני לא מבינה על מה א   גב' דנה אדמון: 

 

 אני יש לי מה להגיד לך.     מר גדי ירקוני: 
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את     גב' דנה אדמון:  שאלתי  אני  זה,  את  הופכים  שלא  איך  שאומרים,  כמו  בקיצור, 

את   להכניס  התעקשות  הייתה  למה  הוועדה,  בשמת,  את  שאלנו  אותה,  שזימנו  בישיבה  בשמת 

מ מיועצים  מסמכים  להמציא  הזאת,  המורכבת  הזה? הסיטואציה  הדבר  לתוך  דין  מעורכי  שפטיים, 

לא  יכנס.  שהוא  בשביל  האישורים  כל  את  להמציא  צריך  שהיה  הזה,  בקבלן  מיוחד  כך  כל  היה  מה 

 הייתה לזה תשובה. 

ב שעובד  מי  ובטח  מאיתנו,  אחד  שכל  חושבת  אני  מבינה,  לא  באמת  אני  יודע אז  הציבורי  מרחב 

לה לי  קשה  לא,  אני  בעייתיים.  הם  משפחה  שזה  שקשרי  אחד  לרגע  חשב  לא  שידע  מי  שכל  אמין 

בעייתי. והעובדה היא, שהביאו את הצעירים, והעובדה שגיבו את זה עם עדות משפטית, ושעשו את  

   כל הבלגאן מסביב. אז אני שואלת אתכם, ראשי המועצה, למה להכניס ראש בריא למיטה חולה? 

 

 אז? אז מה את רוצה ממני? אני הייתי פה    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 הייתי פה אז?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זאת אומרת? בוודאי ,זה קרה עוד שנה שעברה, גדי.    גב' דנה אדמון: 

 

נכנס, הוא    מר גדי ירקוני:  ידעתי שהוא  חבר'ה, אני הייתי כשהמכרז הזה בוצע? אני 

 והבן שלו עובדים? מה פתאום. 

 

 ובה רצינית? אז אתה אומר שכל המכרזים, אם עכשיו, זו תש   גב' דנה אדמון: 

 

  -חבר'ה, רגע, רגע, רגע. א'    מר גדי ירקוני: 
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קודם כל, אני לא מאשימה אותך, אז אל... אם הייתי או לא הייתי,    גב' דנה אדמון: 

אותך, מאשימה  לא  אני  הייתי,  לא  או  הייתי  לי  תענה  אל  אמרתי,  אני  דבריי.  את  סיימתי  לא    אני 

רוצים   ואנחנו  עבודה  כלי  זה  הזה,  הדיון  בתחילת  יפה  מאוד  אמרה  מרב  ביקורת,  פה  מעלים  אנחנו 

 ללמוד ממנו. 

 

 תקראי בבקשה את הפסקה השלישית בדף השלישי שאת רשמת.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא קוראת, אתה יכול להקריא,    גב' דנה אדמון: 

 

 האם זה ענייני?     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה יכול לקרוא, אם אתה רוצה, אני לא קוראת עכשיו.    דנה אדמון:  גב'

 

 את כתבת את זה, על ראש המועצה, ראית מה כתבת?    מר גדי ירקוני: 

 

גדי, מה אתה רוצה להוכיח כרגע בדיון מולי? אפשר להיות ענייניים?     גב' דנה אדמון: 

 מה? אני לא מבינה.  

 

 ם על ראר המועצה.תראי מה כתבת   מר גדי ירקוני: 

 

 תגיד לי, זה לא מולי, מה אתה רוצה?    גב' דנה אדמון: 

 

 שהתגובה שלי לדו"ח לא ראויה.    מר גדי ירקוני: 
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 אני לא אמרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 במילים האלה.     מר גדי ירקוני: 

 

דב   גב' דנה אדמון:  שום  פה  אין  כוועדה,  כתבנו  אנחנו  כתבתי,  לא  אני  כל,  ר קודם 

 אישי. 

 

 לא, הוועדה, הוועדה כתבה את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 נהדר. אין פה שום דבר אישי.    גב' דנה אדמון: 

 

 בהתחלה, לא, אני אישי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני לא מבינה מה זו ההטחה האישית הזאת.     גב' דנה אדמון: 

 

יב עניינית לדו"ח, אחרי שהוא  אם כתוב בדו"ח, שראש המועצה לא הג   מר גדי ירקוני: 

כתב שני דפים, והוא גם אמר שהוא הולך לתקן את הליקויים, אני לא מבין איך ועדה מרשה לעצמה  

 לרשום על ראש מועצה, שזה הולך לפרוטוקולים, שהתגובה שלו לא ראויה.  

 

 איך יכול מנכ"ל לרשום לחבר מליאה, שהתגובה שלו לא ראויה, כשזה    גב' דנה אדמון: 

 נכנס לפרוטוקול?  

 

 אני,   מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא מבינה, אנחנו לא עוסקים בחינוך אחד של השני.    גב' דנה אדמון: 
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 לא, אני מבקש,     מר גדי ירקוני: 

 

זה היה ענייני, אני מבקשת, אני מוכנה לשבת איתך ולדבר, על אם זה     גב' דנה אדמון: 

ול או לא פרוטוקול. כרגע אנחנו דנים בנושא דו"ח הביקורת, ואם ענייני או לא ענייני, נכנס לפרוטוק

 אפשר להיצמד לעניינים הרלוונטיים. 

 

עולה,    מר ניר ים: שמבקר  דו"ח  זה  אותו,  תופס  שאני  כמו  ביקורת  דו"ח  תראו, 

אותם.   ולתקן  ליקויים  על  לעלות  לנו,  מתייתר  היה  הזה  הג'וב  אחרת  ליקויים,  על  לעלות  תפקידו 

ומרת, נקודה  זה מה שאמור לעשות דו"ח המבקר. וזה בדיוק מה שהדו"ח הזה עושה. זאת א  נקודה.

בהן   רואה  שהוא  הנקודות  כל  על  רבה,  במקצועיות  לזה,  נקרא  יהודה,  עלה  לנושא,  נושא  לנקודה, 

 נקודות כשל, בסדר? 

בא, בן,  חלק מהכשלים תוקנו, וחלק מהכשלים יתוקנו. עכשיו, אם הנושא הזה של קבלן להדברה א

מנהל האגף, או מנהלת האגף לדורותיהם, הם לא האינסטנציה    –שני דברים יש לי להגיד עליו. אחד  

יותר   ואפילו  נוספים  גורמים  תמיד  יש  תפקידם.  זה  תמיד  בהכרח  לא  בעניין,  שמעורבת  היחידה 

כל  משפטי,  יועץ  מכרזים,  ועדת  סגנו,  המועצה,  ראש  למשל  כמו  ההחלטות,  בקבלת   משמעותיים 

שנים,   לאורך  האלה  ההחלטות  את  קיבלה  האגף.  למנהל  שמגיעים  לפני  וזאת  המכובדת,  החבורה 

מסתבר, החלטה לא הכי נכונה, בסדר. באותו רגע שזה צף ועלה והובן, כי לאורך שנים זה לא נתפס 

 כמשהו בעייתי, אז זה נפסק באותה שנייה, בסדר? 

יא לא תקינה. לא צריך אפילו את המבקר בשביל עכשיו, וללא ספק, עבודה בכפיפות של אב ובנו, ה

שיספר לנו את זה. דקה, לא צריך אפילו את המבקר שיספר לנו את זה, ההיגיון הבריא שלנו אומר  

 את זה.

 

 לזה חיכינו.    גב' דנה אדמון: 
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 מה, שנגיד שזה לא ראוי?    גב' כבי שקולניק: 

 

 ק לאמירות האלה.  כן. לאמירות האלה חיכינו, בדיו   גב' דנה אדמון: 

 

לא   גב' כבי שקולניק:  אני  מה?  זה?  את  ונשנה  אחורה  הגלגל  את  שנגלגל  גם  רוצה  את 

 מבינה אתכם.  

 

 זו הערה חשובה,     מר ניר ים:

 

 ברור שזה לא...    גב' כבי שקולניק: 

 

 שתכירו בזה.    גב' דנה אדמון: 

 

סקנו את עבודת הבן, הכרנו  אבל אנחנו הכרנו בזה, אנחנו ברגע שהפ  גב' כבי שקולניק: 

 בזה. מה, באמת.  

 

בואו נהיה פרקטיים. כאמור, כל שורה שכתב יהודה בדו"ח המבקר,    מר ניר ים:

היא שורה שראוי להתייחס אליה, להבין אותה, לתקן את הליקוי, כמו שאמרתי, הליקוי הזה תוקן, 

את זה, והתברר, לפחות לי, ואני    אוקיי? באותה שנייה שבאו שני חברים מכובדים מהמליאה, והציפו

הוא   אז  הזאת,  לסיטואציה  מודעת  הייתה  לא  המערכת  שבאמת  האפשר,  ככל  כנה  להיות  משתדל 

הופסק, אוקיי? עוד הרבה לפני דו"ח המבקר, הוא פשוט הופסק, ותודה למי שהאיר את זה, ותודה 

 גרמים נזקים.למי שעוד יעיר דברים אחרים שאפשר יהיה להפסיק אותם בזמן, לפני שנ

לגבי שאר הדברים, בסדר גמור, אז התחילה בשמת עם הרעלים, והמשיכה בשמת עם פנקס הדברה  

וכנראה שיש לזה עוד המשך. אמר ראש המועצה, ולכן צריך להתייחס לזה ברצינות, שכל הליקויים  

מק בכל  לאחד  ואחד  הסביבה,  איכות  אגף  עם  יחד  המועצה,  הנהלת  של  בשיתוף  יבחנו,  ום כולם 
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שנדרש תיקון, הוא יעשה. לא היינו מושלמים, אולי גם לא נהיה מושלמים בעתיד, אבל נעשה את כל 

 מה שאפשר.

 

ניר, אני רוצה להגיד גם לדברים שלך, אבל לפני כן אני רוצה גם לדבר     גב' נעמי סלע:

ת, חוק. ויש  על מאגרי המידע, שזה לא פחות חשוב. יש חוק במדינת ישראל, נקרא חוק הגנת הפרטיו

 חוק שנקרא אבטחת מידע. אי ידיעת החוק לא פוטרת מעונש, בטח ובטח רשות.

במשך שנים, המועצה חשפה מאגרי מידע רגישים אודות חיי התושבים פה, לכל מי שחפץ. אפילו לא 

הייתה איזושהי הגנה. זאת אומרת, לא רק שעשיתם איזושהי עבירה, עשיתם עבירה, לא איזושהי,  

ן עבירה על החוק וחשפתם את כל תושבי המועצה האזורית אשכול. אם זה רווחה, אם זה  נעשתה כא

 חינוך ואם זה ארנונה, כל מה שמשתמע מזה, לציבור. אתם רק לידיעה,  

 

 רגע, רגע, רגע, על מה את... בואי, איזי,     מר ניר ים:

 

 ברגע ש,    גב' נעמי סלע:

 

 לדעתי לא הבנת,     מר ניר ים:

 

 לא, לא, לא,    מי סלע:גב' נע

 

 סליחה, סליחה שאני קוטע אותך, לדעתי לא הבנת את הנקודה.     מר ניר ים:

 

 הרישום,    גב' נעמי סלע:

 

 לא קשור.    מר ניר ים:
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 הרישום, סליחה, זה כן קשור.    גב' נעמי סלע:

 

 לא קשור.    מר ניר ים:

 

 הרישום עצמו,     גב' נעמי סלע:

 

 לא קשור, חבל, אל תמשיכי את הקו הזה, כי הוא לא נכון.    מר ניר ים:

 

 ניר?    גב' נעמי סלע:

 

 את עונה על משהו שהוא לא... שנייה,    מר ניר ים:

 

 ניר,    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי,    מר ניר ים:

 

 אני יכולה לסיים את דבריי?    גב' נעמי סלע:

 

 את יכולה, אבל כיוון שאת,    מר ניר ים:

 

 אני יכולה לסיים את דבריי?    ' נעמי סלע:גב

 

 כל כך סטית מהרעיון,     מר ניר ים:

 

כזה    גב' נעמי סלע: בדבר  ובטח  בטח  מידע,  מאגרי  של  החשיבות  כל  זה  סטיתי.  לא 
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 רגיש, שהוא מחויב ברישום. מה זאת אומרת? הוא מחויב ברישום.  

 

 בזה שהוא נרשם, הוא נחסם לגישת,    מר ניר ים:

 

 יש לך הגנה, אתה פשוט,     ב' נעמי סלע:ג

 

שלא     מר ניר ים: כדי  אותך,  עצרתי  לכן  סליחה.  בקו,  הולכת  את  חבל,  נכון.  לא 

 תפתחי קו מוטעה. 

 תראי ,הרישום הוא נורא פשוט. 

 

 הרישום מחויב.     גב' נעמי סלע:

 

בו   מר ניר ים: אז  אוקיי?  שכן,  אמרתי  להיפך,  שלא.  אמר  לא  אחד  אף  אי. רגע, 

 במינהל תקין,  –הרישום הוא אקט, מצד אחד, פורמאלי שאומר 

 

 ניר,    גב' נעמי סלע:

 

רגע נעמי, בואי נלמד גם משהו מזה. שאומר שהרשות אומרת למשרד     מר ניר ים:

על המאגר הזה והזה, אחראי הבן אדם הזה והזה. מסמנת אחראי למאגר. זה עוד   –הפנים, תקשיבו  

 הזה פרוץ, מוגן, חשוף,  לא אומר אם המאגר 

 

 מי שומר עליו?     גב' נעמי סלע:

 

 תני לי, תני לי לגמור.     מר ניר ים:
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 אוקיי, שאלה,    גב' נעמי סלע:

 

זה אומר, זה אומר בסך הכול, שהיה ותהיה תקלה, ידע משרד הפנים    מר ניר ים:

 למי לגשת. רגע, זה הרישום של מאגרי המידע. בלי קשר לרישום, 

 

 מי אבא ואימא של הדבר הזה? מי אחראי לזה?     ב' נעמי סלע:ג

 

 אני מסביר, אז אני מסביר.    מר ניר ים:

 

 אין, לא היה.     גב' נעמי סלע:

 

 אני מסביר.    מר ניר ים:

 

 לא היה אחראי לזה.     גב' נעמי סלע:

 

אוקיי? תקשיבי, היה אחראי למאגרי המידע,  אני מסביר, היה. היה.     מר ניר ים:

לא  או  בצדק  האחריות,  את  עליו  שלקח  מי  ונמצא  הפנים,  דרישת  הייתה  זו  כי  השנים,  כל  לאורך 

 בצדק, סיכן את עצמו או לא סיכן את עצמו, כי הוא לקח אחריות,  

 

 את הרשות, לא את עצמו.     גב' נעמי סלע:

 

 כי הוא לקח אחריות על משהו שהוא לא יכול היה לוודא,    מר ניר ים:

 

לא     ב' נעמי סלע:ג אתה  הזה,  התפקיד  את  לו  נתן  מישהו  רגע,  לו,  נתן  מישהו  אבל 

 יכול, 
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 אף אחד לא נתן,     מר ניר ים:

 

 יש פה גם אחריות של הרשות.    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, נעמי, מה את מנסה להגיד?   גב' כבי שקולניק: 

 

 נעמי, בואי נתאר, דקה, כבי תני לי,    מר ניר ים:

 

 אני מנסה להגיד שנעשתה פה עבודה רשלנית, ושצריך לטפל בזה.    נעמי סלע: גב'

 

 אבל יש דברים שאת לא יודעת.   גב' כבי שקולניק: 

 

דקה, נכנסנו בנקודה ותלשנו אותה מההקשר, אז בואו נראה רגע מה     מר ניר ים:

 ההקשר, ואיך בכלל העסק הזה עובד, שנבין,  

 

 נסכם,  ניר, בוא    גב' נעמי סלע:

 

 אין מה לסכם.     מר ניר ים:

 

לא     גב' נעמי סלע: אתה  נכון?  היה,  האלה?  המאגרים  על  אחראי  שהיה  אדם  היה 

 אומר שלא. 

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 יפה. היה אדם שהיה אחראי.    גב' נעמי סלע:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 האדם הזה פעל שלא בסמכות, זה הכול.     גב' נעמי סלע:

 

 מה פעל?    ר ניר ים:מ

 

 סליחה, הוא לא היה הבן אדם שמותר לו לעסוק בזה, זה הכול.    גב' נעמי סלע:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אז מה נכון? זה בדיוק מה שאני אומרת.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל את צודקת, אבל זה לא אומר, שנייה, חכי דקה,     מר ניר ים:

 

 , ברגע שאדם   גב' נעמי סלע:

 

 לא, תראי איך התחלת.     מר ניר ים:

 

 ברגע שאדם עובד שלא בסמכות,    גב' נעמי סלע:

 

 התחלת בזה שאמרת שמאגרי המידע היו פרוצים,     מר ניר ים:

 

 ברגע שבן אדם עובד לא בסמכות, זה לא תקין, נקודה.    גב' נעמי סלע:
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 תן לה לסיים,     מר אמיר פלג:

 

לא   מר ניר ים: היו    אני  המידע  שמאגרי  בזה  התחילה  היא  כי  לסיים,  לה  אתן 

פרוצים, פתוחים לכל העולם, גם לאשתו של העולם, ונחשפה לא רוצה להגיד מה, של מועצה אזורית  

 אשכול ותושביה. זה לא נכון, וזה לא קשור לרישום.  

 

בשנת    מר אריק דניאל:  בקיאה.  כך  כל  לא  נעמי  כי  מילים,  שתי  לי  תרשה    1820ניר, 

מאגרי   על  להגן  צריך  הפנים,  משרד  מהנושא  שחלק  חדשות,  פרטיות  הגנת  תקנות  לתוקף  נכנסו 

 המידע, לרשום אותם, לבנות נהלים, למצוא אחראי, לסדר סביב זה את כל הנושא.

הנושא הזה נכנס לתוקף, המועצה, אנחנו אישרנו בנובמבר ממונה אבטחת מידע, בדיוק לנושא הזה,  

 זה, לבנות נהלים. זה במקביל לדו"ח המבקר, שעכשיו התעסק עם זה גם. לתקוף את הנושא ה

 

 נכון.    גב' נעמי סלע:

 

 בסדר, אבל לא נפרץ שום דבר.   מר אריק דניאל: 

 

 אמרתי שהיה חשוף, לא אמרתי,    גב' נעמי סלע:

 

 לא היה חשוף.    מר אריק דניאל: 

 

 לא היה. לא היה.     מר ניר ים:

 

 המבקר מצא שיש,    מר אריק דניאל: 
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 נעמי, תקשיבו רגע, תקשיבי רגע, אם את אומרת שהיה חשוף,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני לא...    גב' נעמי סלע:

 

אולי    גב' כבי שקולניק:  בערך,  שנתיים  לפני  שנייה.  הקשבה,  שנייה,  רגע,  רגע,  תקשיבי, 

לנו, ניסו לעשות לנו בלגאן, וביקשו   כופרה, נכנסושלוש, אני כבר לא זוכרת בדיוק, היה פה ניסיון ל

שנשלם כופר על מאגרי המידע שלנו. לא רק שלא שילמנו את הכופר, אלא הצלחנו להתאושש מהדבר  

הגיבויים  כל  את  שעשה  ומי  פה,  שהיה  מי  של  האחריות  מתוך  עם  שלושה,  או  יומיים  תוך  הזה 

 הנדרשים, ועשה את כל מה שנדרש.

יה הממונה לעשות את זה, אבל להגיד שמאגרי המידע של המועצה היו  אז אולי על פי החוק הוא לא ה

 חשופים, זה גובל בהוצאת דיבה. 

 

 ממש לא.    גב' נעמי סלע:

 

אני רוצה להגיד משהו לגבי מאגרי המידע. מה שאמר ניר זה נכון מה    מר יהודה זנטי: 

על להגן  אפשר  אי  טוטאלית,  לחסימה  ניתנים  לא  מידע  מאגרי  אמר,  אפילו  שהוא  טוטאלית.  יהם 

החוק לא, אפילו הרשם לא יכול, אפילו רשם מאגרי המידע שעשה עליהם פיקוח ובקרה, ימצא לא 

יודע, מאגרי המידע לא ניתנים לסגירה טוטאלית. יהיו דליפות מצד משתמשים, יהיו כל מיני דברים  

 ר את זה. מהסוג הזה, אי אפשר לעצור את זה. כמו הזבובים והיתושים, אי אפשר לעצו

 

 יהודה, דינו פליי.     מר אלי אהרון: 

 

יש     גב' נעמי סלע: כבר  מסקנות,  שיוסקו  מקווה  אני  מאגרי מידע.  לגבי  זה  בקיצור, 

 לנו אגף חדש, אז אני מקווה שאלו הדברים שישופרו. 

לגבי החלק של הרווחה, אין לי מה לדבר, היא לא נמצאת כאן, גם קראתי את מה שהיא ענתה, אז 
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ץ ממה שאמר פה אלי, שזה באמת יש מקום לבקש העלאה של תקנים, לא נראה לי שאנחנו יכולים  חו

 לשפר שם משהו.  

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

לבקש הגדלה של תקנים ממשרד הרווחה, כדי שאנחנו נעשה קיזוזים.    גב' נעמי סלע:

התברואה   אגף  משפטית,  –מבחינת  דעת  חוות  כאן  שהתבקשה  העובדה  ניגוד    עצם  כאן  יש  אם 

פה  ככה, אחרי מה שהיה  לזה  נקרא  לא בסדר,  כנראה  בזמנו חשב שזה  זה אומר שמישהו  עניינים, 

 קודם. אז אם היה פה משהו לא בסדר, נתבקשה חוות דעת מקצועית, משפטית, שהוא כותב ש,  

 

 נעמי, מי חשב שזה לא בסדר?    מר ניר ים:

 

 אני,    גב' נעמי סלע:

 

 מי חשב?    מר ניר ים:

 

 כנראה מישהו במועצה, כי,    גב' נעמי סלע:

 

 מי?    מר ניר ים:

 

 אין לי מושג.    גב' נעמי סלע:

 

 גלי לי.    מר ניר ים:

 

 אין לי מושג, וזה גם לא כתוב.    גב' נעמי סלע:
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 גם לבשמת לא.    מר ניר ים:

 

  -בל כמה דברים אין לי מושג, כי זה גם לא כתוב בדו"ח. א   גב' נעמי סלע:

 

 מי?    מר ניר ים:

 

בעמוד     גב' נעמי סלע: אפשר?  ניר,  רגע,  היועמ"ש   72שנייה  של  דעת  חוות  כתובה 

ייתן שירות לקבלן עצמאי במועצה... זאת אומרת, שהפיקוח, העבודה    –שכתוב   בן של עובד מועצה 

הוא מתנה את זה בקבלת  היא ישירה, אין שום התייחסות מבחינת חוות הדעת המשפטית, ואחר כך  

 תצהיר שמאשר שאין לו כל נגיעה לשירות. 

בפועל, ולפי תקנות של משרד הפנים, מי שאמור לפקח על העבודה, הוא התברואן. מי שהיה תברואן  

, ליתר  2014, היה אבא שלו. יתרה מזאת, איפשהו בשנת  2019במועצה האזורית אשכול עד לדצמבר  

ב ב24.6-דיוק  המועצה,  מזכיר  מכתב  ,  קיבל  יודעת,  לא  אני  מורדי,  היה  כנראה  זה  בזמנו  טח 

על   שאחראי  זה  יהיה  לא  המועצה,  של  העובד  של  שהאבא  לוודא  שיש  כתב  הוא  שבו  מחיימסון, 

 השירות שנותן הבן. 

אומר   זה  אז  ענה,  הוא  אם  כי  הבן.  על  לפקח  שאמור  זה  הוא  שהאבא  כאן  שידעו  אומרת,  זאת 

הזה בין האבא לבן. אז התקבלה תשובה של היועץ המשפטי, כבר שנשאלה שאלה שמדברת על הקשר  

, שאומר שיש לוודא שהאבא הוא לא זה שיפקח, אבל על פי הנחיות של משרד הפנים, הוא זה 2014-ב

 שאמור לפקח. בכל זאת ניתנה המלצה לוועדת מכרזים, שהוא יכול לעבוד. 

לוועדת מכרזים, העניין, כשמגיע מכרז  לצורך  יש קריטריונים של    זאת אומרת,  איזושהי טבלה,  יש 

 לא לאשר עם המלצות. ניר, ניר,  –לאשר 

 

 אני מקשיב,    מר גדי ירקוני: 
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 ניר, היי. אז אם הוועדה קיבלה המלצה מלצורך העניין,    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי,    מר גדי ירקוני: 

 

נוגע, התקבלה המלצה   גב' נעמי סלע: מי שהשירות  זה  העניין  לקבל   לצורך  שאפשר 

 את השירות, אז לכן ועדת המכרזים, לצורך העניין, כנראה אישרה.  

 

 ועדת,    מר ניר ים:

 

 רגע, רגע,    גב' נעמי סלע:

 

 ועדת מכרזים,     מר ניר ים:

 

 רגע, רגע, ניר,     גב' נעמי סלע:

 

ת זה לא, זה בדין. ועדת מכרזים לא עובדת לפי המלצות. תקשיבי, ועד   מר ניר ים:

 מכרזים ,

 

 אבל אתה לא נותן לי לסיים,    גב' נעמי סלע:

 

 יושבת, מקבלת החלטה,     מר ניר ים:

 

, קיבלה לנכון לקבל  2014אתה לא נותן לי לסיים. ועדת מכרזים בשנת     גב' נעמי סלע:

המשיך  קבלן  אותו  אממה?  התשובה.  הייתה  זאת  הזול,  היה  הוא  כי  אותו  אישרה  ההמלצה,  את 

 לפני שנה, פחות או יותר, כשוועדת המכרזים הנוכחית ביטלה בכלל את המכרז הזה.   לעבוד עד
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 לא נכון. למה להעביר אינפורמציה לא נכונה?     מר ניר ים:

 

 ניר, אני הייתי שם, אתם,     גב' נעמי סלע:

 

 זה לא נכון,    מר ניר ים:

 

 ניר, אני הייתי שם ולא אתה היית שם.    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא נכון.    ניר ים: מר

 

 אבל אני הייתי שם.     גב' נעמי סלע:

 

 אין מה לעשות.     מר ניר ים:

 

 אתה רוצה שאני אגבה את זה בתצהיר?    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא נכון.    מר ניר ים:

 

ניר,     גב' נעמי סלע: סליחה,  הייתה,  אחת  הצעה  הצעות,  שתי  כשהיו  שם,  הייתי  אני 

של הייתה  שהיה הצעה  ומכיוון  אושר,  בסוף  הנוסף  שהקבלן  נוסף,  קבלן  של  נוספת  הצעה  הייתה  ו, 

ניגוד עניינים, חברי הוועדה ראו לנכון לא לאשר אותו, למרות שמנהלת האגף המליצה עליו, ואמרה 

על   לענות  אותו  היא הנחתה  ועד כמה  לעבוד,  ימשיך  רוצה שהוא  ועד כמה שהיא  טוב  הוא  עד כמה 

 תנאי המכרז.

לבוא ולומר שמי שעצר את העבודה של הקבלן הזה היה מישהו אחר שלא בוועדה, זה לא נכון. כי    אז
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 הוועדה היא זאת שביטלה את המכרז שלו. תודה.  

 

 רגע, אני רוצה להגיד משהו לנושא הזה.   מר גדי ירקוני: 

 

 אני יודעת הכי טוב אבל מכולם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ת היית, א',  בגלל שא   מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, כי אני הייתי שם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כולנו היינו שם.     גב' נעמי סלע:

 

 אני לא הייתי שם.     מר גדי ירקוני: 

 

 דיברתי אל כבי.     גב' נעמי סלע:

 

אני רוצה להגיד שכל עוד    -אני הקשבתי לך, אפילו שהיה לי קשה. א'   מר גדי ירקוני: 

שאבא ובן לא יעבדו ביחד, אוקיי? אתם, ברגע שאתם לוקחים עכשיו את הש"ג  אני פה, אני מקווה  

 ומאשימים אותו,  

 

 אף אחד,    גב' דנה אדמון: 

 

תנו לי לסיים למה אני חושב ככה, אולי אני טועה,  רגע! תני לי לסיים!     מר גדי ירקוני: 

 אבל ככה אני רואה את התמונה.

ב החליטה  שהיא  מכרזים,  ועדת  האבא   2014-יש  את  ולקחת  לעבודה  הילד  את  לקחת  נכון,  אמרת, 
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 שישמור עליו, כנראה, ובדקה גם בדיקה משפטית, שזה אפשרי. אולי זה מסריח, אבל זה אפשרי.  

 

 זה לא מה שאני,     גב' נעמי סלע:

 

 רגע, רגע, בלי שהוא ישמור עליו, אם מישהו אחר,     מר גדי ירקוני: 

 

  זה לא נכון.   גב' דנה אדמון: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני עושה בדיוק את מה שניר עשה לפני שנייה. זה לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אני שמעתי,     מר גדי ירקוני: 

 

זה לא נכון. החוות דעת של היועץ המשפטי אומרת מפורשת, אב ובנו     גב' דנה אדמון: 

 תה אז... לא יעבדו בכפיפות אחד לשני. האינטרפרטציה שנעש

 

 רגע, אבל תקשיבי רגע,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה להביא איזושהי החלטה שהם לא יעבדו ביחד.     גב' דנה אדמון: 

 

נגיד אני באתי, ראש המועצה, סגן ראש     מר גדי ירקוני:  אבל תקשיבי רגע, רגע. ואז, 

יי בתור ראש מועצה...  זה נבחר, תעבדי איתו. היא תבוא אל  –המועצה, ועדת מכרזים ואמרה לבשמת  

 . 2014-רגע, אל תעשה לי לא עם היד, בוודאי שכן. מי שבחר אותו זו ועדת המכרזים . ב 
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 ... או מנסים לאשר דו"ח ביקורת.    גב' דנה אדמון: 

 

אז אני אומר לך, בשביל לאשר את דו"ח הביקורת, אני אומר לך עוד    מר גדי ירקוני: 

ובנו לעבוד. מה עכשיו רוצים  פעם, אני חושב שזה לא בסדר. א עוד פעם לאב  יהיה, לא נאשר  זה  ם 

 לעשות עם זה? ברגע ששמענו על זה, עצרנו את זה. לא חיכינו לוועדת המכרזים השנייה. 

 

 זה לא נכון.     דובר:

 

הפסיק     מר גדי ירקוני:  כבר  הוא  זה.  אחרי  אחר  למשהו  אותו  הביאו  מאוד,  נכון  זה 

 לעבוד, חבר'ה,  

 

 לא, לא,    נעמי סלע:גב' 

 

רוצה    מר גדי ירקוני:  ואני  לעבוד.  סיים  כבר  שהוא  אחרי  אבל  פעם,  עוד  הגיש  הוא 

ויושב, לא זקוף, אומר  עכשיו, אפשר לדון בזה עוד אלף פעם, אני אומר לכם, בא פה ראש המועצה 

יותר ביחד. אני חושב    –לכם   יעבדו  ובנו עבדו, הם גם לא  שמה שנכון שזה  נכון, זה לא בסדר שאב 

 אותה ועדה שבודקת ויושבת במכרזים, צריכה לבדוק את זה יותר לעומק.  

 

 הערה קטנה, רגע ניר, הערה קטנה.     מר אמיר פלג:

 

 כן, אבל הנקודה היא...     מר ניר ים:

 

 לא, אני אסביר,      מר אמיר פלג:

 

 ח, אני רק רוצה שנייה, בסדר אמיר, תמשיך. אני מבטי    מר ניר ים:
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אחד     מר אמיר פלג: התפרצות  הזמן  כל  זה  מסודר,  דיון  לנהל  מסוגלים  לא  אתם 

 לשני. תגיד אתה.  

 

בוא שנייה, אני אתן לך לדבר, אנחנו רק רוצים, תראו, בסופו של דבר,    מר ניר ים:

אם  ולהגיד  לבוא  דבר,  של  בסופו  כדי  חותרים  אנחנו  לזכור,  זה  את  גם  צריך  חותרים?  אנחנו  לאן 

אנחנו מקבלים את דו"ח הביקורת, כמו שאני קראתי את דו"ח הביקורת, כמה שהוא קשה, נוקב, פה  

 ושם סתירות ואולי זה. בעיניי, הוא דו"ח ראוי, אוקיי? זה פעם אחת.

דבר שני, אנחנו נצטרך לבוא ולהגיד, אם אנחנו מקבלים את חוות דעת ועדת הביקורת והמלצותיה.  

מילה פה ומשפט שם, קצת בעייתיים, נראה לי שהמלצת ועדת הביקורת   וכמו שאני קראתי, למרות

 ראויה.

בסדר   וזה  ואמיר,  ודנה  נעמי  להיות  יכול  אגב.  צודקים,  וכולם  להגיד,  לנו  שיש  מה  כל  זהו,  עכשיו, 

גמור. הנקודה היא איך אנחנו מתקנים. עכשיו, איך אנחנו מתקנים, זה על בסיס מה היו הליקויים. 

ועים, כתובים, שחור על גבי לבן, אף אחד לא בורח מהם, והם צריכים להיות מתוקנים,  הליקויים יד

 נקודה. עכשיו אני משאיר את הדיון חופשי, ואני הולך לשתות מים. 

 

אני רק אציין לגבי ועדת המכרזים, שבוועדת המכרזים הגיע הקבלן,      מר אמיר פלג:

וכו', אבל שנים האחרונות, עד הקיץ   5-6-אני מזכיר לכם שב  עוד פעם, אנחנו באמת עוסקים בעבר 

חמש  מחו"ל,  שנים  חמש  לפני  חזרתי  אני  מסויטות.  בשנים  פה  היינו  משמעותי,  שיפור  שהיה  הזה 

 שנים, ארבע שנים של זבובים עד הקיץ הזה. 

קומפוסט,   אתרי  נאכפו  לא  רפתות,  נאכפו  לא  בדו"ח.  מופיע  הכול  זה  מהעניין,  חלק  זה  עכשיו, 

-ן זכה במכרז במחירי רצפה, מחירי רצפה, היה צריך לערוך שימוע. נערך לו שימוע מיוחד ב התברוא

לא נאמר, יש לי את המסמכים,    –למה המחיר שלו כל כך נמוך, ואף אחד בשימוע הזה לא אמר    2015

זה הבן של עמרם. זה לא נאמר בשימוע, וזה לא נאמר בוועדת המכרזים, ולהגיד כולם   –לא נאמר  

 ? אז אולי כולם ידעו אבל אף אחד לא הציג את זה בטופס.ידעו
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יכול להיות שעודד   –ואז, כשאנחנו הולכים לרישומי קניית החומרים במועצה, אנחנו שואלים   איך 

נותן   נותנים    30אבגי  ואז אתה    ₪45-50? כשכל שאר הקבלנים מרחבי המדינה שבאו  ₪ למלכודת? 

ספיק להגיע, ואתה רואה שפתאום יש לנו קניות של עשרות  הולך לרישומים, שזה לצערי המבקר לא ה

 אלפי שקלים של עמרם אבגי של חומרי הדברה. ואז פתאום המעגל נסגר.  

עוד   וואלה,  אז  זבובים.  פה  לנו  היו  לא  טוב,  עובד  היה  עודד אבגי  אני אומר, אם  לזה  אבל במקביל 

נוראיות של זבובים, והאריכו לו פ עם אחרי פעם את אותם מחירי רצפה,  מילא, היו לנו חמש שנים 

באלטרואיזם. עכשיו זה כן, זה עלה. היה שימוע מיוחד, שימוע. אבל בשימוע הזה הכול נאמר על עודד 

שלו   העובדים  את  להעסיק  רוצה  שהוא  מאשכול,  לו  חשוב  כי  פה,  לעבוד  רוצה  מאוד  שהוא  אבגי, 

 ס שקונה את החומרים במחסן. זה א'.  וחשוב לו החוזה, רק דבר אחד לא נאמר, שהאבא שלו זה הבו

לכן אני מסכים, ואני חושב שהשנה ננקטו הרבה דברים, ואני אתן פה מילה טובה, יושבים פה הרבה  

חבר'ה מוועדת ביקורת, וגם מילה לבשמת, ועדת הביקורת בשנה וחצי האחרונות, נתנה לנושא הזה 

 של הזבובים בטירוף, כמעט כל חודש, חודש וחצי,  

 

 ועדת איכות סביבה.    בשמת גלין:גב' 

 

ועדת איכות סביבה, סליחה. באמת חל שיפור, אבל עוד פעם, השיפור      מר אמיר פלג:

אבל  ולמידה,  שיפור  שיש  שמח  ואני  קודם.  היה  מה  מבין  אתה  הדו"ח  את  קורא  כשאתה  הזה, 

שלא   ברפתות  נתקלים  אנחנו  עדיין  היטב,  מראה  הזה  והדו"ח  נובעת,  הזו  עדיין  הלמידה  נאכפות, 

גם הסגן שהוא אחד  פה  יושב  כי מה שנקרא,  ואני מקווה  בדו"חות שלא משולמים,  נתקלים  אנחנו 

 מאלה שחשפו את החומרים והביאו את הדו"ח הזה לפועל, ועכשיו הוא ממונה על התחום.

מהדו"ח   ללמוד  שאפשר  שמה  חושב  ואני  קדימה,  לשנים  אופטימי  באמת  שאני  להגיד  חייב  אני  אז 

של  ה החיים  באיכות  אדיר  שיפור  הבאים  ולקיצים  הבא,  לקיץ  לנו  להביא  יכול  אותו,  וליישם  זה 

 המועצה. 

 

 סיימנו בחיוב.     מר אלי אהרון: 
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 אנחנו תמיד בחיוב.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אני לא מקבל את הדו"ח הזה ככה. אני חושב שהדו"ח...    מר גדי ירקוני: 

 

 ק רוצה, ניר,  אני ר  גב' שרון קלדרון:

 

 תן לה לדבר, דברי.     מר גדי ירקוני: 

 

מילים    גב' שרון קלדרון: הרבה    –שתי  לפני  היה  לא  וזה  למליאה,  שהצטרפתי  מהיום 

זה  אם  במליאות,  הסביבה  איכות  סוגיית  עולה  מליאה  כל  כמעט  חודשים,  כמה  לפני  זמן,  מאוד 

-זה שצריך לעשות בכל המחלקה הזאת רה  בשאילתות, אם זה בדיונים. רק זה, מבחינתי, מצביע על

וכו'. ואם על הדרך אני גם אצליח לשבת בשבת   נהלי עבודה חדשים  ליקויים, הקניית  ארגון, תיקון 

 בצהריים בדשא, בלי כל הזבובים, זכינו.  

בדבר.   לכל העוסקים  ותודה  לעיכול,  אני מודה שהוא מאוד מאוד קשה  ישבתי, קראתי את הדו"ח, 

אפשר אזורית   מבחינתי,  שמועצה  עולה  הנתונים  שממיפוי  אחד,  במשפט  הזה  הדבר  כל  את  לסכם 

 אשכול, היא המועצה המלוכלכת ביותר. 

מסקר שעשתה היחידה של רשות הטבע והגנים, רואים שהאזור של מושבי צוחר ושל מרכז המועצה,  

אנחנו כולנו הוא אחד המלוכלכים בארץ. אני לא יכולה לישון בשקט עם כזה משפט. וזה המשפט ש

 צריכים לקחת איתנו, ולקוות שבדו"ח הבא הוא לא יופיע. 

 

 לכן הצעתי...    מר אלי אהרון: 

 

 ואם אפשר, השעה כבר תשע ורבע, בואו נלך הביתה.   גב' שרון קלדרון:
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עוד מעט זה נגמר, הסעיף הזה שדנים בו עכשיו, עוסק באישור הדו"ח,    מר תמיר בוקובזה: 

.. של תברואה, או שהוא מלא שקרים, או שיש בעיות אחרות עם העובדות שיש בו,  ומכיוון שהדו"ח.

שיש   או  כי  הזה.   הדו"ח  את  לאשר  ניתן  לא  שרשומות,  מהעובדות  ההיפך  טוענת  האגף  מנהלת  כי 

 עובדות שהן נכונות, 

 

 למה?     מר אמיר פלג:

 

אחד הוא לא נכון,  כי אם מנהלת האגף טוענת שמה שרשום פה, אחד ל   מר תמיר בוקובזה: 

 בעובדות, 

 

 היא לא טענה אחד לאחד, תמיר, בוא,    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

והיא    מר תמיר בוקובזה:  פרוטוקול  כשיש  הזה,  בדיון  כרגע,  פה  עמדה  היא  מה  יודע  אני 

מדובר   לא  ההדברה,  חומרי  לגבי  טוענת,  היא  בדו"ח  גם  דברים.  היו  לא  הדברה,  אומרת,  בחומרי 

אוקיי? ואחר כך נכתב שכן. אז אני לא יודע, אני באמת לא יודע, לא בדקתי את הדברים בעצמי, אבל 

ויהיה צריך   יגיד שכן נכון,  נכון והוא   משהו פה חייב להיות אמת. לא יכול להיות שהיא תגיד שלא 

 להחליט ביניהם, אני לא מחליט. 

 

התפק   מר דודי אלון: זה  המבקר,  פה,  זה  שרובנו  כנראה  דו"ח,  כתב  הוא  שלו.  יד 

 המוחלט, מסכים עם הדו"ח הזה. 

 

יכול להסכים עם זה שמנהלת אגף   מר תמיר בוקובזה:  גם, אני רק לא  אני מסכים איתו 

או   אז  להיות.  יכול  לא  בסדר.  עובר  וזה  פה,  שרשומות  העובדות  ואת  שרשום,  מה  את  מכחישה 

 ת אמת. ואחד מהדברים צריך להיות מוכרע, ברמה העובדתית. שהדו"ח לא נכון, או שהיא לא דובר
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 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

גדי, מה שאני אומר, בלי קשר, מה שאנשים מדברים פה... מה שצריך     מר אלי אהרון: 

 לעשות וכו', לבין העובדה שאנחנו צריכים לאשר.  

 

 נכון. בואו נעשה את זה בשני חלקים,    מר ניר ים:

 

קשור    ר אלי אהרון: מ לא  זה  מתקנים,  באיך  לדון  כדי  ישיבה  עוד  לקיים  רוצים  אם 

 לדו"ח. 

 

מה שכתוב בו זה   –הבעיה היא שברגע שאתה מצביע בעד, אתה אומר    גב' כבי שקולניק: 

 נכון. ואנחנו לא חושבים שזה נכון. 

 

 כבי, אני מציע,     מר ניר ים:

 

 זה לא נכון,   גב' כבי שקולניק: 

 

לא     ב' דנה אדמון: ג שזה  להגיד  יכולה  לא  את  כבי,  סליחה  הזדמנויות,  שתי  לך  היו 

מקובל   שכתוב  מה  כל  האם  אותה  שאלנו  מולה,  ישבנו  אנחנו  הזדמנויות,  שתי  לבשמת  ניתנו  נכון. 

מפורשות   אמרה  במלואה?  נכנסה  שלך  התגובה  האם  מוזמנת    –עלייך?  את  מוקלטת,  הישיבה  כן. 

 לשמוע את ההקלטה.  

 

 כן, אבל יש סתירה, יש סתירה בין התגובה שלה לבין דברי הדו"ח.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, התגובה שלה... אין שום,    גב' דנה אדמון: 
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 כבי,    מר ניר ים:

 

 אני אפריע לך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לי את לא יכולה להפריע, לדנה את יכולה, לא לי.     מר ניר ים:

 

אין שום סתירה, התגובה הייתה פה בעל פה, אני לא יודעת לאן היא    גב' דנה אדמון: 

  –הלכה, אבל עם כל הכבוד, הדו"ח, ניתנו לה שתי הזדמנויות להגיב, בשתי ההזדמנויות היא כתבה  

אני שאלתי אותה באופן אישי, האם מה שכתוב בדו"ח, והאם התגובה שלך נכנסה במלואה? אמרה  

 נת להאזין לה, נקודה.כן. הישיבה מוקלטת, את מוזמ

בכתב,    אני רוצה להעיר הערה אחרונה, קטנה, אני חושבת שהחלק על מאגרי מידע לא קיבל תגובה 

בעיניי זה לא, אני מבינה שתוקנו הליקויים וזה, אני חושבת שצריך לצרף איזושהי תגובה בכתב, כדי 

דו כשעושים  אחרי?  שבודקים  נקרא  זה  איך  שיש,  לעשות  נוכל  אפשר שכשנחזור  יהיה  מעקב,  "ח 

 להשוות לתגובה, למה שכתוב, 

 

 התגובה לא,    מר ניר ים:

 

 אני אסיים, אני אסיים, אני אסיים, אני אסיים,     גב' דנה אדמון: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

כדי שאחר כך נוכל, בדו"ח המעקב, לחזור... אני אסיים, וואי, זה מה     גב' דנה אדמון: 

 זמן. זה קשה היום, חבל על ה
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 לא רק היום.      מר ניר ים:

 )מדברים ביחד( 

 

 אני חושבת שראוי שתהיה איזושהי תגובה, זה הכול. זו ההערה שלי.     גב' דנה אדמון: 

 

המבקר,     מר ניר ים: שכתב  מה  שכל  שנאמר  רגע  באותו  נאמרה.  התגובה  תראו, 

 בסדר. הכול בסדר. חבר'ה, בנושא מאגרי המידע, לצורך העניין, הוא מילה בסלע, הכול 

 

 ברור.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש שם ליקויים,     מר ניר ים:

 

 אבל אין תגובה של מנהל האגף, זה כל מה שאמרתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 מי מנהל האגף?     מר ניר ים:

 

 אתה, לא?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא בטוח.    מר ניר ים:

 

 זה מה שאתה אמרת.     גב' דנה אדמון: 

 

לא     ר ניר ים:מ היה...  זה  אני אומר  לכן  עוד פעם. תקשיבי,  אני אומר  לא בטוח, 

היה אגף, לא היה מנהל לאגף, זה היה תחום, תקשיבו חבר'ה, כולנו מבוגרים. זה תחום חשוב, ככל  

ועוד מעט זה  ופעם זה היה בקצב של שנים, היום זה כבר בקצב של חודשים, שבועות  שעובר הזמן 
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 שא של הדיגיטציה מתפתח בטירוף, נופלים חוקים והנחיות הכול, בסדר. שעות, כל הנו

אז המועצה הזאת, לצורך העניין, שפעם אלי עוד כתב בנייר ועיפרון, היום יש לכל אחד מחשב, בסדר? 

אז אני אומר עוד פעם, חוזר ואומר, התחום הזה לא טופל נכון, לא היה לו אבא, לא הייתה לו אמא, 

 קח עליו אחריות. סבבה. עכשיו אנחנו יודעים ומתארגנים על זה.  לא היה מי שיי

 

 מאה אחוז, אתה אומר לי את הגובה שלך.     גב' דנה אדמון: 

 

 לכן אף אחד לא מתווכח עם המבקר, להיפך.     מר ניר ים:

 

 חנניה רצה להגיד משפט.     מר דודי אלון:

 

לד   מר ניר ים: אנחנו  בסוף  הכול.  לפני  דקה,  בואו  עכשיו  אוקיי?  מדשדשים,  עתי 

נראה איך ניגשים להחלטות, שבסופו של דבר, האם אנחנו מקבלים את דו"ח המבקר כפי שהוא או  

רוצים לערוך בו שינויים? או מקבלים את המלצת ועדת הביקורת כפי שהיא ואנחנו רוצים לעשות בה  

   שינויים? בואו נתקדם, כי אנחנו לא מחדשים כבר שום דבר אחד לשני.

 

נגיד  : רוויטל דג'אווי בן יעקב מעקב,  דו"ח  לקבלת  תאריך  לקבוע  יהיה  אפשר  אם  לסיום,  רק 

 טנטטיבית, תחילת אפריל? שלושה חודשים זה פרק זמן סביר? או אתם תקבעו ותעדכנו אותנו?  

 

 תן דד ליין, קח אחריות על זה.    מר ניר ים:

 

צ    מר אמיר פלג: צריך  המדינה,  מבקר  חוק  פי  שלושה  על  ותוך  לקום,  מעקב  וות 

 חודשים להסיק מסקנות למליאה. 

 

 אז זה סביר. לאשר דו"ח הביקורת, קדימה, וללכת הביתה.    מר אלי אהרון: 
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אני מבקש להוריד מדוח הביקורת, לא מדוח הביקורת, מהדו"ח של    מר גדי ירקוני: 

כתבתי מה אני חושב על הדף  ועדת הביקורת, את הפסקה שמצד אחד אני נתתי שלושה דפים שבהם  

 הזה, 

 

 גדי, יש פסקה, אין שלושה דפים, אולי לא קיבלנו הכול.     מר אמיר פלג:

 

 שני דפים,    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו קיבלנו דף אחד.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה מופיע בדו"ח,     מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, תקשיבו,     מר ניר ים:

 

 בו, אני חושב שהוועדה, תקשי   מר גדי ירקוני: 

 

 אני אסביר,    מר ניר ים:

 

 זה מה שיש לנו.     גב' דנה אדמון: 

 

לעמוד     מר ניר ים: בבקשה.  15לכו  ככה  ,  בה  שנאמר  באמצע  בכל   –הפסקה 

 הקשור לממצאי הדו"ח בנושא הדברת זבובים ויתושים, הוועדה מוצאת את תגובת ראש המועצה...  

 

 בזה?    גב' דנה אדמון: 
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 כן.    מר ניר ים:

 

 איך זה קשור?     גב' דנה אדמון: 

 

 את ניסחת את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

את כתבת את זה, זה בסדר. תקשיבו שנייה, זה דו"ח, זה מה שנקרא    מר ניר ים:

אותן   גם  שאנחנו  הביקורת,  ועדת  ככה  המלצות  אומר  המועצה?  ראש  אומר  מה  לאשר.    –צריכים 

בכל הקשור לממצאי הדו"ח בנושא הדברת זבובים ויתושים, הוועדה  -שמתחילה ב, הפסקה  15בעמוד  

מוצאת את תגובת ראש המועצה לא הולמת את חומרת הממצאים העולים מהדו"ח, את זה, בבקשה, 

 להשמיט מדוח ועדת הביקורת. זאת הבקשה.  

 

 באיזו טענה?    גב' דנה אדמון: 

 

 ן.  שאני חושב שזה לא נכו   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

לא הבנתי מה לא טוב בתגובת ראש המועצה. לא הבנתי, לא הסברתם    מר אלי אהרון: 

 את זה. 

 

 שהוא לא חתך את הוורידים וקפץ מהגג.    מר ניר ים:

 

 די,    גב' דנה אדמון: 
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 כן, כן, כן, זה מה שחיפשתם.    מר גדי ירקוני: 

 

בש  גב' מירב ברקאי:  נוסח  הזה  הביקורת,  המשפט  ועדת  חברי  כל  ידי  על  פעולה  יתוף 

 וכולנו עומדים מאחוריו. אם תחליטו שהוא צריך לרדת, הוא ירד. אבל אנחנו לא... 

 

 לא זה מה שאמרת לי.     מר גדי ירקוני: 

 

 גם את זה אמרתי.    גב' מירב ברקאי: 

 

 זה ועדת הביקורת צריכה לאשר את זה.    מר אלי אהרון: 

 

שגדי    גב' דנה אדמון:  ומה  קודם  אמר  שניר  מה  ייכתב  אם  אאשר,  אני  בעיה,  לי  אין 

 אמר עכשיו. 

 

 אין סמכות למליאה להוריד פסקה מהדו"ח של ועדת הביקורת.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בוודאי שיש.    מר גדי ירקוני: 

 

 ממש לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 להוריד מדוח ועדת הביקורת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בוודאי.    ירקוני:  מר גדי

 

זו התגובה של ועדת הביקורת, זה לא  ועדת הביקורת צריכה להוריד.    מר תמיר בוקובזה: 
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 אנחנו רשאים.  

 

אבל אתם מאשרים את הדו"ח הזה, אתם מאשרים אותו כמו שהוא    גב' כבי שקולניק: 

 כתוב? 

 

 יחד עם זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כמו שהוא כתוב? האחריות עוברת אליך. אתה מאשר אותו   גב' כבי שקולניק: 

 

 זאת ההצבעה אבל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מאשר אותו כמו שזה כתוב, או לא?    גב' כבי שקולניק: 

 

 או מאשר, או לא.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ההצבעה היא על דו"ח הביקורת של המבקר. התגובה הייתה במקום     מר אלי אהרון: 

.. לכן הם צריכים לקבל החלטה, לבקשת ראש המועצה, אני חושב שזה הגון  אחר של ועדת הביקורת.

 ובסדר. זה אתם, זה לא אנחנו. 

 

שילכו   מר תמיר בוקובזה:  ביקורת.  ועדת  לא  זו  בכלל,  פה  זה  את  להגיד  יכול  לא  אתה 

 לוועדת ביקורת, שיתקנו.  

 

 לא הראו לי את זה אפילו.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 
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 כמו שאת שומעת. הבאתם לי את זה? הבאתם לי את התגובה שלכם?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא הגיע לראש המועצה? הוא ראה את זה פעם ראשונה עכשיו?     גב' דנה אדמון: 

 

 ניר הראה לי את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

משרד שלך להניח  מה זאת אומרת? לא הבנתי. לא הגענו באופן אישי ל    גב' דנה אדמון: 

 את זה? 

 

 לשאול אותי מה אני חושב את זה, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה שאלת אותי מה אני חושבת?    גב' דנה אדמון: 

 

 תקשיבי, זה רק מראה שיש פה חיסול חשבונות אישי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוי ואבוי.   גב' דנה אדמון: 

 

 ן.  אני אומר לכם את זה. כ   מר גדי ירקוני: 

 

 אוי ואבוי.    גב' דנה אדמון: 

 

 אחרת לא כותבים כזאת פסקה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני מקווה שההקלטה שמעה שאמרת שיש פה חיסול חשבונות אישי,     גב' דנה אדמון: 
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עצוב  אומר.  שאתה  מה  שזה  מאוד  עצוב  זה  תקינה.  לא  בהתנהלות  הביקורת  ועדת  את  והאשמת 

 מאוד. 

 

 אני אומר, בגלל שלא סתם אתם לא הסכמתם להוריד את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

לי משפט אחד קצר, אולי שני משפטים,     מר ניר ים: טוב, דקה, בואו, שנייה תנו 

 כדי להעביר את העניין. 

תראו, נעשה פה משהו שצריך לחשוב, לתקן אותו ואני אגיד למה. לא מהכיוון של גדי ואיפה זה פגע  

לגמרי. תקשיבו, מה שנקרא המלצות ועדת הביקורת, זה למעשה הדפים, מרב    בו או לא, מכיוון אחר

ביקורת   ועדת  ככה,  זו פרוצדורה שאומרת  ביקורת,  ועדת  שנייה. המלצות  אחרי    –זה מכוון אלייך, 

דו"ח המבקר, ממליצה למליאה, איך לתקן, מה   שהיא קראה את דו"ח המבקר, אחרי שקראה את 

המבקר. דו"ח  בסיס  על  לתקן.    לתקן,  ומה  לתקן  איך  על  להמליץ  הביקורת,  ועדת  של  תפקידה  זה 

 אחרי שקראה את דו"ח הביקורת.

יותר   שעוד  מה  לי.  שחסר  מה  זה  לתקן,  לא  ומה  לתקן  מה  המלצה  פה  אין  המלצה,  פה  אין  עכשיו, 

נראה לי לא נכון, זה שיש פה שיפוט. זאת אומרת, ועדת הביקורת לא תפקידה לשפוט את המעורבים,  

אחרון המי. תפקידה להמליץ איך לתקן. את א חשוב מי זה, ממנהל האגף, דרך ראש המועצה, ועד  ל

לתקן   ראוי  אותו,  לתקן  שצריך  דבר  לדעתי,  זה,  שיפוטי.  משפט  להוסיף  ובחרה  עשתה  לא  היא  זה 

 אותו, ונכון לתקן אותו.  

 

 מאיזה טעמים?    גב' דנה אדמון: 

 

התשובה,    מר תמיר בוקובזה:  לא  האמירה  זו  הביקורת,  מוועדת  לצאת  צריכה  התשובה 

במקור... לא פה, לוועדת ביקורת . אנחנו מליאה, ואני לא יודע מה היה שם, ולא נכנס לזה, אני לא  

 חלק מוועדת הביקורת,  
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 איפה היה?    מר גדי ירקוני: 

 

 בוועדת הביקורת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יתי שם. לא יודע, גם אני לא הי   מר גדי ירקוני: 

 

נכונה    מר תמיר בוקובזה:  היא  שלך  ההערה  נכון.  לא  שזה  אומרת  היא  אבל  גמור,  בסדר 

 וטובה, רק לא בפורום הזה, כי זה לא הפורום הנכון לתקן את הדו"ח הזה. אני באמת אומר את זה.  

 

 אז איך אתה רוצה להכניס את זה לפרוטוקול?     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה מאשר את זה, המליאה מאשרת את זה.  אבל   גב' כבי שקולניק: 

 

 אם המליאה מאשרת, המליאה מסכימה לזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם את זה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא דו"ח המבקר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז תזרקו את זה לפח.    מר גדי ירקוני: 

 )צעקות ביחד(

 

 ין לי בעיה.  אם זה לא נכנס לפרוטוקול, א   מר גדי ירקוני: 

 

ועדת    מר תמיר בוקובזה:  של  הדו"ח  את  לאשר  לא  או  לאשר  סמכות  יש  למליאה 
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... נגד הדו"ח הזה,   הביקורת, האמירה שלך נרשמה לפרוטוקול, שאתה מתנגד לזה. המליאה תקבע 

או שידחו את זה, תהיה הצעה לדחות את זה כדי לתקן אותו, זה גם בסדר. התיקון לא יכול להתבצע  

 ום הזה. לא יכול להיות שדו"ח של ועדת הביקורת יתוקן בפורום המליאה.  בפור

 

. שלב ראשון,  2019אני מעלה להצבעה אישור של דו"ח המבקר לשנת     מר ניר ים:

יהודה,   מתנגדים.  אין  נגד?  מי  הרבה.  רואה  אני  אבל  ספרתי,  לא  היד.  את  ירים  בבקשה  בעד?  מי 

 ואתה מוזמן להישאר.הדו"ח שלך אושר ללא מתנגדים, תודה, 

 

  2019: הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח המבקר לשנת החלטה

 

המליאה    מר ניר ים: של  ההתייחסות  הוא  השני  השלב  השני.  השלב  זה  עכשיו, 

להמלצות ועדת ביקורת. אפשר לאשר את זה, אפשר לדחות את זה, אפשר לקחת את זה לעיון נוסף,  

נקרא, דרך של פשרה, מספיק לדפוק את הראש בקיר כל הזמן. אני מציע דרך של מה שלניסוח נוסף.  

לייצר, מה   זאת אומרת, שוועדת הביקורת תתיישב, זה לא דחוף, זה לא חייב לקרות בשעה הזאת, 

שנקרא, המלצות ועדת ביקורת, אולי משפט נוסף, אולי משפט פחות, ולהביא את זה עוד פעם לאישור 

 המליאה במליאה הבאה, בכיף גדול. 

 

כי     גב' דנה אדמון:  גדי.  עם  לשבת  אשמח  אני  שוב,  לשבת  אשמח  אני  מוכנה,  אני 

 המשפטים האלה, אושרו על ידי כל חברי המליאה, וגם עכשיו כשהייתה...  

 

 לא, לא, לא, לא, איזה חברי מליאה?    מר גדי ירקוני: 

 

ח משותף גם  אנחנו מוכנים לזה, בכפוף גם להצהרה, או לאיזשהו שי  גב' מירב ברקאי: 

 מהצד השני. 
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 פעם ביקשתם ולא היה לכם? ביקשתם להיפגש ו...     מר גדי ירקוני: 

 

אגב,    גב' מירב ברקאי:  אותו,  אמר  שניר  משפט  אחד,  למשפט  הכול  סך  ציפינו  אנחנו 

 שאנחנו מבינים את חומרת הממצאים ולוקחים על זה אחריות. 

 

 גם גדי אמר את זה.     מר ניר ים:

 

 בסוף הדרך, אחרי...     אדמון: גב' דנה 

 

 חברים, לא על הכול צריך...   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 אתם רוצים להמשיך? יש לנו עוד נושאים.     מר ניר ים:

 

 לא!     דוברת:

 

 מה לא? אז כל אחד את הכיסא שלו...    מר ניר ים:

 

 אני מבקש שתקשיב לי דקה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?    ני: מר גדי ירקו

 

 רגע, חנניה מדבר.    גב' דנה אדמון: 
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בתוך     מר חנניה אווקרט:  יושבים  כבר אנחנו  שנמשך  הזה,  באולם  פה  גדול,  אחד  דיכוי 

אי אפשר   עינוי.  זה פשוט  יותר משלוש שנים,  לפני  גמרתי  לא... את הטירונות שלי  חצי שנה. אנחנו 

 לשבת בתנאים האלה.  

 )מדברים ביחד(  

 

של    אווקרט: מר חנניה  תקציב  עם  מועצה  לשולחנות,  פה  יכולה   212תדאגו   ,₪ מיליון 

 לדאוג לאלה שבאים פה בהתנדבות בזמנם החופשי.  

 

 אז אחר כך אל תשאל איפה חרגנו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ... ולא עם קפה על הרצפה. אי אפשר ככה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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