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   על סדר היום:

   –סעיפי מליאה מיוחדת  

 דיון בחופש הביטוי של חברי המליאה כלפי כל גורם במועצה .1

 הסבר מהיועמ"ש של המועצה. –ביטוח אחריות מקצועית של חברי המליאה ועובדי המועצה  .2

במקרה .3 המועצה  ואחריות  עבודת    מעורבות  רקע  על  מליאה  לחבר  המועצה  עובד  בין  תביעה  של 

 חבר.

 להקמת פורום לגיבוש כללי אתיקה בין חברי המליאה לעובדי המועצה ולהיפך.הצעה  .4

 בחירת ומינוי יושב ראש לועדת חינוך שהוא נבחר ציבור. .5

 

   -סעיפי מליאה רגילה  

 מידע .6

 שאילתות .7

 4.10.21מיום  2021#13אישור פרוטוקול מליאה  .8

 11.10.21מיום  2021#14אישור פרוטוקול מליאה  .9

 ועדים מקומיים  .10

 אישור תב"רים  .11
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 אישור התקדמות לפרויקטים כמנועי צמיחה  .12

 א. מערכת אגירה על רשת הולכה

 על מאגר חולית PVב. 

 ג. מפעל אנרגיה פסולת עזה

בריאות  אישור פלטור מתקופת צינון למירב ברקאי, חברת מליאה, ומתן אפשרות למינויה כרכזת   .13

 מועצתית.

 הצגת פרויקט גגות אסבסט. .14

 

 

 

 

ברוכים     מר ניר ים: המליאה,  ישיבת  את  פותחים  מתחילים.  אנחנו  טוב,  ערב 

 . 2021בשנת  15הבאים, נוכחות מרשימה. מליאה מספר 

 

   – סעיפי מליאה מיוחדת

 דיון בחופש הביטוי של חברי המליאה כלפי כל גורם במועצה. 1

 

של אנח   מר ניר ים: לבקשתם  מיוחדת,  מליאה  סעיפי  שנקרא  מה  עם  נתחיל  נו 

 חברי מליאה. תמיר, אם אתה רוצה להציג את הסעיפים, בבקשה, אתה מוזמן. 

 

ערב טוב, ביקשנו לקיים מליאה מיוחדת, בעקבות מכתב התראה לפני   מר תמיר בוקובזה: 

שנ אמירות  על  לכאורה,  דיבה,  הוצאת  בגין  מליאה,  חבר  שקיבל  נרשמו תביעה  או  במליאה,  אמרו 

 בקבוצה הסגורה של המליאה, על ידי אותו חבר.  

הנושא הזה מאוד הכעיס, ומאוד גרם לזעזוע מסוים בין חברי המליאה, כי איפה עובר הגבול בזכות  

שלנו להתבטא ולבקר את עובדי המועצה, או הנהלת המועצה, ואיפה עובר הגבול הזה, והופך להיות  
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לנו, אם אפשר לתבוע אותנו ברמה האישית. ובעצם, בתהליך הזה, באיום הלא  כבר אחריות אישית ש

מוסבר הזה אפילו, כי זה לא היה לפני כן בשיח, או דין ודברים, בעצם מה שזה עושה, זה השתקה. כי  

חברי מליאה, כולנו פה בהתנדבות מלאה, אף אחד לא מקבל שכר, אנחנו לא מעוניינים למצוא    אנחנו

בתביעה אישית, ולהתחיל להתרוצץ, גם אם לא נצטרך, אולי, להוציא כספים ברמה   את עצמנו מחר

לבתי  בדיון  ל...  נצטרך  עדיין  אבל  מליאה,  כחברי  שלנו,  מקצועית  אחריות  ביטוח  יש  כי  האישית, 

בין שנה לשנתיים לכל  ולשרוף את הימים שלנו, ותהליכים כאלה לוקחים, מההיכרות שלי,  משפט, 

 ובלילות ללא שינה, וסתם.  הפחות בדיונים,

וזה יגרום פשוט לחברי מליאה לשתוק, להפסיק להעביר ביקורת, יגרום להם להיות מכונסים, כי מה  

על כל אחד   אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו, להתעסק בלהעביר ביקורת על ראש המועצה, או 

ול מבוצעים הדברים וודא שאחר מעובדי המועצה. כשזה, בסוף, התפקיד שלנו, לבקר את המועצה, 

 כמו שצריך, כמו שאנחנו רואים לנכון כחברי מליאה, וכל אחד באינדיבידואל שלו. 

מהיועץ  הסבר  לקבל  רוצים  אנחנו  לזה,  בנוסף  היום.  הזאת  המליאה  את  לקיים  שרצינו  הסיבה  וזו 

אחריות  המשפטי של המועצה, שיושב איתנו פה, חי, לברר מה האחריות שלנו כחברי מליאה, ומה ה

לידי  יגיע  באמת  זה  אם  יקרה  מה  כזה.  במקרה  לו  זכאים  שאנחנו  המקצועי  הביטוח  המקצועית, 

 תביעה, ואיך אנחנו יכולים להתגונן?

קוד   איזשהו  וולונטרי, עם  פורום התנדבותי,  איזשהו  עוד שיח, כחלק מהבקשה הזאת, להקים  היה 

אבל אחד,  אף  החוקית  ברמה  יחייב  לא  הוא  וולונטרי,  שיאפשר   אתי  שיח,  איזשהו  יצור  הוא  אולי 

יש   ההפוך,  בכיוון  גם  כי  ולהיפך.  מועצה  עובדי  כלפי  מליאה  חברי  של  בהתבטאות  מסוימים  כללים 

אמירות תמיד, שאולי פחות נשמעות, כי זה פחות פומבי, אבל הן קיימות תמיד. אשמח להתייחסות 

 של מי שרוצה לדבר.  

 

 ובר? אני מחוץ לעניינים.  תמיר, על מה מד  מר שמואל ספקטור: 

 

לעניינים,     מר גדי ירקוני:  מחוץ  חצי  שאני  בגלל  זה,  לפני  רק  תמיר,  בתוכו,   3/4רגע, 

אם אתה מתייחס, אמרת, לווטסאפים שכתוב, של חברי המליאה, אז שם אני לא יודע מה קורה, אז 

 בואו לא נתייחס אליהם, בגלל שיש לנו פשוט, לי יש חור שחור. 
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 על סמך זה הוגש המכתב הזה.     פלג: מר אמיר

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 המכתב שנשלח,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בוודאי, בוודאי, תקראו את מכתב ההתראה.      מר אמיר פלג:

 

לאמירות    מר תמיר בוקובזה:  היתר,  בין  מתייחס  שנשלח,  ההתראה  מכתב  שנייה, 

אה, אוקיי? הפנימית שניר לא נמצא בה, דודי נמצא בה, אתה  שפורסמו בקבוצה הפנימית של המלי

 לא נמצא בה. 

 

 דודי נמצא.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דודי נמצא. וזה נכתב מפורשות במכתב.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אני מכיר רק את ה... אם זה זה, מה ש...     מר גדי ירקוני: 

 

 ה קרה?גדי, אתה יכול להגיד מ  מר שמואל ספקטור: 

 

 אני שנייה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שמיל, תשאל את השכנים.     דובר:

 

לא, הוא יסביר. אבל אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה להפריע לדיון,    מר גדי ירקוני: 
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להיפך. אם זה אתם אומרים שזה בווטסאפ היה, אז הגיע אליי אותו ווטסאפ מדובר, לפי דעתי הוא  

 , הגיע במייל. הגיע אליי בנייר גם

 

 הגיע במייל.    מר ניר ים:

 

 מייל, מייל, לא ווטסאפ, הגיע אליי במייל.     מר גדי ירקוני: 

 

 מישהו כנראה העתיק את זה ושלח.     דובר:

 

 יכול להיות.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא משנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה היה גם וגם וגם,    מר תמיר בוקובזה: 

 

אני מבקש,     מר גדי ירקוני:  כלום, אבל  ולא  נגד הדיון  לא  אני  עזבו,  רגע,  אני מבקש, 

 אם יש דיבורים בווטסאפ, אני לא מכיר, אז עזבו.  

 

של   מר תמיר בוקובזה:  קבוצה  עדיין  וזו  בסדר,  זה  אז  מכיר,  לא  אתה  אם  גם  אבל 

סאפ ביני לבין חבר  המליאה, זה לא דיבור בווטסאפ, אין בעיה, אני מסביר שנייה. זה לא דיבור בווט

מליאה בווטסאפ האישי. זה בדיון ציבורי של המליאה, הוא פנימי, הוא לא ציבורי לכל הציבור, אבל  

 הוא לכל חברי המליאה, וכולם חברים שם, אלא אם כן מישהו יצא על דעת עצמו. 

 

ה  אל תתבלבלו, הוא ממש לא פנימי, בואו. אנשים מוציאים מהקבוצ  גב' רונית בן רומנו: 

 החוצה, ואני רואה,  
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מפורסם    מר תמיר בוקובזה:  לא  שהוא  הזאת  ברמה  פנימי  הוא  סודי,  שהוא  אמרתי  לא 

 כלפי חוץ, ואין גישה למישהו ברמה העצמאית, אלא אם כן מישהו מוציא את המידע משם. 

 

 תמיר, אז אולי בכל זאת תגיד מה קרה?    מר שמואל ספקטור: 

 

אני  מר תמיר בוקובזה:  לפני   עכשיו  התראה  מכתב  הוציא  החינוך,  אגף  ראש  אסביר. 

של   סכום  עם  דיבה,  תביעת  בגין  לחנניה,  בסגנון,    70,000תביעה  משהו  או  התנצלות,  ודרישות   ₪

בעקבות התבטאויות שחנניה אמר על העבודה שלו, על ההתנהלות שלו, ברמה המקצועית, איך הוא 

 ווסטאפ, אני לא נכנס לזה,  מתנהל כראש אגף חינוך. זה נאמר גם במייל או ב

 

 רק בווטסאפ.     מר אמיר פלג:

 

קרובה   מר תמיר בוקובזה:  שהייתה  מכן,  לאחר  עצמה,  במליאה  גם  ונאמר  בווטסאפ, 

זה   תביעה.  לפני  התראה  תביעה.  על  התראה,  מכתב  נשלח  זה  ובעקבות  בווטסאפ,  אמירה  לאותה 

מה גבולות הגזרה שלנו, מה   –א'    –ולדעת    האירוע המדובר, ובעקבות זה, אנחנו מבקשים הסברים,

מותר לנו להגיד על עובדי המועצה, מנהלי האגפים במועצה, שאותם בסוף אנחנו, בממשק הכי קרוב  

אלינו כעובדים, ומה האחריות שלנו האישית ברמה הזאת, ואיך אנחנו מתגוננים בפני אירועים כאלה  

 בעתיד. 

 

 יקה בין חברי המליאה לעובדי המועצה ולהיפך.הצעה להקמת פורום לגיבוש כללי את. 4

 

 

הנהלת    מר נועם גל: חברי  גם  כולל  מליאה,  חברי  חברים,  לכמה  פניתי  אני  טוב, 

לי  שיש  בגלל  לא  חלקים,  שלושה  חלקים.  לשלושה  כמתחלק  הזה  המשבר  את  ראיתי  אני  המועצה, 

 רקע צבאי.

לזה, אני חושב שזה, אין לערבב אותה   החלק הראשון, זה הסיפור, ועדת חינוך, שאיכשהו התערבב
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 בסך הכול בכל המשבר הזה. 

נגד חנניה, שזה מצד אחד,   זו התביעה של אבי  זו התביעה, שהיא מתחלקת לשתיים,  הנושא השני, 

והצד השני של אותה תביעה, של חבר הנהלה לחבר מליאה. ביקשתי מתמיר, שהוא הגיש את אותה  

את המהלך הזה. לדעתי, המשבר הבינאישי, או בין חברי מליאה  בקשה לכינוס מיוחד, שנבצע קודם  

הספציפי, לטעמי הוא היה פתיר בגישור. לצערי, כרגע זה לא הגיע לנקודה הזאת, אבל זה אישיו אחד.  

אחרות.   תובנות  עם  מפה  לצאת  לנצל  אפשר  משברים,  של  טיבם  כמו  הזה,  המשבר  שאת  חושב  אני 

לנסח   לפחות הרעיון של  נולד  בין וככה  כללי ההתנהלות  יבהיר את  זה  בה,  נגע  מייל אמנה, שתמיר 

 חברי מליאה לחברי הנהלת המועצה, וכמובן להיפך. 

נראה לי שזה לא צריך להיות יום לימודים ארוך, כרך עב כרס, אלא אפשר להגדיר עקרונות, ואפשר, 

קורה אם מישהו מפר    אם רוצים להפליג גם באותה הזדמנות חגיגית, לאיזה מנגנון של, אוקיי, מה

זה הולך? אנחנו רוצים לדעת,    את זה? מה קורה אם עכשיו מישהו מושך למישהו אחר בצמה, לאן 

האלה?  הדברים  של  הגזרה  גבולות  ומה  בחריגות,  שיטפל  המנגנון  למה  זה...  את  נביא  בואו  אוקיי, 

זה, זו אותה השלמה במובן שאותה, קורא לזה אמנה, יכול להיות שזו מילה קצת גבוהה לתוצאה על  

חבר   אם  קורה  מה  ההיפך,  שגם  מניח  ואני  מליאה,  כחברי  לנו  שיש  וההגנות  ה...  מה  אמר,  שתמיר 

 מליאה עכשיו תובע חבר הנהלה, מסיבה כלשהי.  

הנושא של ועדת חינוך, יושב ראש  –ולכן, אני חוזר לרעיון הבסיסי שלי, שהוא מתחלק לשלושה. אחד 

שצריך לקבל עליו החלטה, שלא שייך לסיפור הזה. המשבר הבינאישי, אם  ועדת החינוך, שזה אישיו  

הוא ייפתר, אני מקווה שעדיין זה הפיך, ואפשר כן לפתור את זה בגישור, ואם לא, אז ימשיכו הניצים 

 את דרכם, על פי מה שהם יבחרו. 

בז זה  את  להגביל  בהחלט  אפשר  זה,  שגם  אמנה,  אותה  את  לכונן  זה  השלישי,  ולבנות והנושא  מן, 

איזושהי מסגרת שתהיה הגיונית וקליטה, ואני מביא את זה פה לאישור המליאה, ועם זה, אני מקווה  

 שייווצר כאן איזשהו שיח יותר ברור, או יותר נעים לישיבות עתידיות.  

 

השאלה היא אם זה בכלל אישיו שאנחנו קובעים אותו. משרד הפנים   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 , קבע כללים

 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 10 
 

 זה מה שרציתי, אני יכולה...?    גב' דנה אדמון: 

 

 בואו נדבר לפי הסדר, דנה.    מר ניר ים:

 

רק    גב' דנה אדמון:  אני  יתר הדברים.  לעצמי את  לגבש  עוד, אצליח  אני אשמע  תיכף 

בעניין האחרון, נועם, בעניין להקים פורום שיגבש כללי אתיקה, אני חושבת שאין לזה מקום, כי יש  

לפה  כ זה  את  ולהביא  ממנו,  ולסכם  המדריך  את  לקחת  זה  אם  אומרת,  זאת  ברורים.  מאוד  ללים 

למליאת חברי... אולי היינו צריכים לעשות את זה מבעוד מועד לדיון הזה. הדברים כתובים, ברורים, 

לא   אם  קורה  מה  מנגנון,  איזשהו  לייצר  יכולים  שאנחנו  חושבת  לא  גם  אני  מאוד...  נהלים  ישנם 

 דים בזה.עומ

הכול כתוב, ידוע מראש, אנחנו מוכרחים לעמוד פשוט בכללים שמכתיב משרד הפנים, ואני לא רואה  

טעם לבזבז את הזמן, לייצר איזשהו פורום שיכתיב אתיקה חדשה, או שיקבע מנגנון ענישה, אני לא  

יותר. תיכף אני  יודעת בדיוק איך אתה רוצה להתייחס לזה, אם לא עומדים בזה. בעיניי, החלק הזה מ

 אתייחס ליתר הדברים, תודה. מישהו?

 

לא     מר ניר ים: ואני  בו,  שעיינתי  ככל  לנבחר,  המדריך  של  בנושא  אגב,  אני, 

מתיימר להגיד שאני מכיר אותו בעל פה, אני לא ראיתי את העניין שנוגע בטיב היחסים, או בשפת  

 ועצה, או לכל גורם אחר. הדיבור, שבין חברי מליאה לעובדי מועצה, או לתושבים במ

עומדת, נקרא,  זה מצד אחד. מצד שני, אני גם לא נתקלתי, ואף פעם לא חקרתי את הנושא של האם  

במירכאות, לחברי המליאה או לעובדי המועצה, חסינות כלשהי. זאת אומרת, שבתרגום הפשוט שלי,  

ל  אדם  בין  לחברו.  אדם  בין  שנקרא,  מה  הוא  הדבר  אז  מהרפת,  שבא  חבר  כאיש  להיות  יכול  חברו, 

מליאה ועובד מועצה, חבר מליאה והשכן שלו, חבר מליאה וצוות בית הספר, לא משנה. זאת אומרת, 

באותו רגע שאדם מרגיש נפגע, ברמה כזאת או אחרת, יש לו זכות להתלונן, אוקיי? ולברר את העניין 

 הזה. 

ו חושבים שאנחנו לא משאירים את זה אני לא מכיר מנגנון שצריך להיות מעורב בזה, ולכן אם אנחנ

במישור הזה, הפשוט לגמרי, כמו שאנחנו מכירים אותו, אז כן צריך את אותו מנגנון שנועם גל דיבר  
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עליו, כי אנחנו מדברים על איזושהי מוסכמה שהיא מעבר לדברים הפשוטים. רק הערתי את זה, אני  

, להתבטאות בפרהסיה, אחד כלפי השני, לטעמי חושב שזה, מה שנקרא, כל מה שקשור לשפת דיבור

 הוא לא קשור לזה אם הוא חבר מליאה, או שהוא עובד מועצה. 

 

היו, באירוע המדובר, היו... אני לא מכירה את הווטסאפ, או שאני לא     גב' דנה אדמון: 

   זוכרת את הווטסאפ, הייתה התבטאות בוטה או קשה באיזושהי צורה?

 

 את מגדירה את זה, נוקבת הייתה,   תלוי איך  מר איתן אהרון: 

 

 אף אחד מחברי המליאה,    מר חנניה אווקרט: 

 

 נוקב, אין עם זה בעיה.      דוברת:

 

שקיבל את המכתב ששלחתי להם, לא העיר אפילו בקטנה, על הסגנון,    מר חנניה אווקרט: 

פי על  בהכרח  לא  זה  העירייה,  נציגי  של  עיניהם  בראות  זה  שלי.  ההתבטאות  על  של    או  עיניו  ראות 

   מנהל האגף, אבל זה מה שאני יכול להגיד. 

 

אולי...     מר משה טל: שאנחנו  משום  עולה,  הזאת  שהשאלה  חושב  את אני  להקביל 

עצמנו, מקבילים לכנסת, במועצה האזורית כאן. בכנסת אני יודע, שמי שמתבטא מתוקף תפקידו, על  

ש חסינושאים  של  מידה  לו  יש  שלו,  לעבודה  דברים קשורים  אם  פה,  וגם  חסינות.  בכלל  אולי  נות, 

נאמרים בקשר לתפקיד שלנו, לתפקיד של מי ... אז אני לא יודע למה דבר כזה מתעורר בכלל. ... זה  

 נשאר במסגרת הדו שיח כאן. 

 

 ניר, אתה לא יכול לפתור את הבעיה הזאת, בין שני החבר'ה האלה?    מר שמואל ספקטור: 

 

 אבל זה לא עניין נקודתי, זה עניין עקרוני.   : ברוויטל דג'אווי בן יעק
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   זה לא גישור.     מר אמיר פלג:

 

זאת     מר ניר ים: בקלות.  מאוד  זה  את  לפתור  יכול  אני  זה,  את  לסגור  יכול  אני 

אומרת, אם אנחנו, בגדול, כולנו, כל עם ישראל לצורך העניין, בטח תושבי המועצה האזורית, ובטח  

נחשוב שמה שאנחנו אומרים נכנס לאוזניים של האחרים, ואם אנחנו רק נשמור הנוכחים בחדר הזה,  

על שפה נקייה, ונועם דיבור, וכבוד הדדי, נוכל להגיד את כל הדברים הענייניים, בלי כל המסביב, וזה  

 פשוט. 

 

   מאוד פשוט. אני יכולה?   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

ם שאנחנו נתערבב, ובסופו של דבר נקבל מחי את  אני אשמח שבמקו   גב' דנה אדמון: 

נתכנס   אנחנו  כך  ואחר  פועלים,  אנחנו  מרחב  באיזה  ונבין  מזה,  נתחיל  אולי  המקצועית,  ההגדרה 

לדיון. קודם נבין את הנתונים. אני קוראת עכשיו את ההודעה, אני אפילו לא יודעת על מה הוא מלין, 

עית, את הדברים שהם רלוונטיים לשיח הזה, ומשם  אבל בואו נשמע, קודם כל, את העמדה המקצו

 נצא. 

 

חברי  : רוויטל דג'אווי בן יעקב של  מליאה,  חברי  של  שהתפקיד  לחדד,  רוצה  רק  ואני 

בין השאר לבקר את תפקוד ההנהלה. אין בזה שום דבר דירקטוריון  גוף כזה או אחר, הוא  , בכל 

ים כמו שצריך, ואם לא, לשפוך עליהם אור  פסול, להיפך. זה מחובתנו לבקר, לשים לב שדברים קור

ולציין אותם, כשהמטרה היא לא להכפיש ברמה האישית, אלא לקדם תהליכים, ולעשות טוב, אז זה  

 , ולא שכל אחד עכשיו יתחיל לפחד מה הוא אומר, מחשש שמא זה... קצת לא לשכוח

 

 זה לא מה הוא אומר, זה איך הוא אומר.      דוברת:
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 אין בזה היגיון. איך הוא אמר? אז תקראו,   : י בן יעקברוויטל דג'אוו

 

   תקריאי את זה לכולם, גם גדי שאל אותי.   מר דודי אלון:

 

הודעת     גב' דנה אדמון:  את  אקריא  שאני  מבחינתך?  בסדר  זה  חנניה,  טוב,  ערב 

 הווטסאפ? 

 

 אין לי בעיה.    מר חנניה אווקרט: 

 

לפ   גב' דנה אדמון:  חברים,  טוב  ה'ערב  בתאריך  ימים,  ועשרה  חודשיים  ,  10.6.21-ני 

התקיימה פגישה של קבוצת הורים עם מנהל אגף החינוך אבי יאנוס. הנושא היה ידוע מראש לאבי,  

 "ד... שהוקם כגן ממ"ד, מתקציב ממ"ד במושב ישע...'  בקשה להקים גן ממ

 

 מה זה גן ממ"ד?      דובר:

 

 ממלכתי דתי.     דוברת:

 

סמכותו '...   גב' דנה אדמון:  את  להפעיל  במקום  החינוך,  אגף  על  הממונה  אבי, 

ואחריותו לבצע הליך רישום מסודר בקרב המשפחות, שלח את ההורים האלה, שיעשו בדיקה ויכינו  

מבטחים   שחברת  לאחר  לעניין,  התוודעתי  אני  הילדים.  ושל  המשפחות  של  מעודכנת  רשימה 

היא ביישוב,  הודעה  פרסמה  בפגישה,  המשפחות   שהשתתפה  של  מפורטת  רשימה  לאבי  הכינה 

 וכתובות. המעוניינות, עם תאריכי לידה, תעודת זהות 

שלחתי לניר הודעת ווטסאפ כעוסה על ההתנהלות התמוהה והמבזה, ולאחר כשבועיים נודע לי שהוא  

שהכוונות   נראה  פניו,  ועל  בדיון.  נוספת  פגישה  ושתתקיים  מראש,  ננזף  ידועות  היו  הזדוניות 

ג',  ושה ביום  השבוע,  רק  והתקיימה  תחילה,  בכוונה  נדחית  ההורים,  עם  והמיוחלת  החשובה  פגישה 

 , לאחר שעברו למעלה מחודשיים יקרים להיערכות.9.8
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ממ"ד,   גן  השנה  לפתוח  ניתן  שלא  היא  סחבת,  של  חודשיים  לאחר  להורים  מסר  שהוא  התשובה 

 נת בפרק זמן קצר כל כך. הסיבה? כי אחרת צריך לסגור גן אחר, ולא ניתן לפטר גנ

ובהסתרת חצאי אמיתות.  בכזב  במניפולציות שקריות,  ליידע אתכם שהאגף הזה מתנהל  רציתי  אז 

 ככל הנראה, גם ההנהלה שותפה לעניין'.  

 

אז אני רוצה להגיד, אבי לא פה, אני לא הסנגור שלו, אבל אבי הלין     מר גדי ירקוני: 

ת, היא לא הייתה בשביל גן ממ"ד, אם אני זוכר נכון, וזה לא  על זה, שזו לא הייתה הישיבה המדובר

היה בכלל הנושא של הישיבה, ושהוא לא שלח את האמא. ומה שגם חנניה אמר בסוף, שאיך אמרת 

 מתנהג האגף? אני לא זוכר את האגף,

 

 במניפולציות שקריות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 וגעות בו. אני לא בא, אני לא הסנגור,  במניפולציות זה, זה מילים שפ   מר גדי ירקוני: 

 

וזה לא נופל בגדר הבעת דעה על התנהלות האגף. צריך לחשוב שהאגף    מר איתן אהרון: 

 הזה מתנהל בצורה הכי ישרה. 

 

 חבר'ה, רגע, תן לי לסיים לדבר, בחייכם.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר איתן אהרון: 

 

ל אבי, ואני לא אומר אם הוא צדק או חנניה צודק, אני לא הסנגור ש   מר גדי ירקוני: 

א'   פנה  הוא  פנה,  הוא  למה  לדעת  כשרוצים  אבל,  לעניין.  בכלל  נכנס  לא  אמר   –ואני  שהוא  בגלל 

נכונות   אינן  כתב,  שהוא  שהעובדות  מגלה  היה  איתו,  ומברר  טלפון  לו  מרים  היה  הוא  אם  שחנניה, 

 בכלל. זהו, עד פה אני.  
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 וזה שחנניה טעה בכל העובדות,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נניח שהוא טעה.     גב' דנה אדמון: 

 

לצורך העניין, מקבל את מה שאתה אומר, לצורך העניין, תורה מסיני,   מר תמיר בוקובזה: 

טעה בכל העובדות. איך זה מעלה איזושהי עילה לתביעת דיבה, או למכתב התראה, שכל המטרה שלו  

 זו השתקה? 

בעיה   לי  ויגיד  שגאין  מכתב  מחר  יוציא  שאבי  האמת.    –די,  כל  הנה  וכזב,  שקר  פה,  שרשום  מה  כל 

אוקיי? הנה הייתה פגישה, הנה הסיכום שלה, מה שהוא רוצה. איך זה קשור לתביעת דיבה? אם אני 

עכשיו אבוא ואראה לך, גדי, שאתה אמרת משהו לא נכון במליאה, אתה רואה את עצמך נתבע ברמה  

 גם אם נאמר משהו שהוא טעות לחלוטין ברמה העובדתית. האישית? כאילו, 

כוחנית, שהיא באה להראות   זו ההתנהלות הזאת שהיא  פה,  אליי   –הבעיה  ידבר  לא  אני, אף אחד 

ככה, ומי שידבר, כדאי לו שיזהר. ובגלל זה המליאה הזאת. לא כי חבר מליאה מאוים בתביעה, אם 

 , שישברו את הראש. היה נכנס לו ברכב, אז שיתבע אותו עד מחר

פה זה עניין ציבורי שגורם לאנשים לשתוק ולפחד, ואני לא רוצה לפחד לדבר, ואני לא רוצה למצוא  

 את עצמי מחר מתנהל בהליכים בבית משפט על העבודה שאני עושה פה,  

 

 אתה תוקף, אתה מולי עכשיו כאילו?    מר גדי ירקוני: 

 

 ,  לא, אני מסביר משהו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 תסביר לכולם, מה אתה מסביר לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי,    מר ניר ים:

 

 אני מסביר לכולם.    מר תמיר בוקובזה: 
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 לא, תסביר לכולם. למה לי?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני מניח שכולם שומעים, ואין פה אחד שלא שומע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

, אני אנסה לחדד את ההבדל, זה לא ויכוח  שנייה, זה לא ויכוח, בואו    מר ניר ים:

 בין תמיר וגדי כרגע,  

 

 מה פתאום, מה זה קשור?    מר תמיר בוקובזה: 

 

אם     מר ניר ים: אומרת,  זאת  לגמרי.  אחר  דבר  זה  לך,  אתן  אני  תמיר,  שנייה, 

לו   אומר  והיה  בצד,  אבי  את  לוקח  היה  הדוגמא,  לצורך  ושקרן,   –חנניה,  מניפולטור  אתה    תקשיב, 

 לצורך העניין, זה מה שהוא כתב במכתב, אז זה משהו שהוא ביניהם. 

אם הוא פנה, בכלל לא היה אומר 'אתה מניפולטור ושקרן', אלא את העובדות כפי שהוא רואה אותן, 

אומרת,  זאת  הפרהסיה.  הוא  ההבדל  בסדר.  היה  גם  זה  נכונות,  לא  הן  אם  גם  אותן,  פורש  היה 

 ולטור ושקרן, והציבור...כשחנניה אומר לאבי, אתה מניפ

 )מדברים ביחד( 

 

של    מר תמיר בוקובזה:  ההנהלה,  של  ההתנהלות  על  דברים  הרבה  אומר  אני  לא...  זה 

המועצה, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. אני לא אמרתי ניר הוא א', ב', ג', אני אמרתי שההתנהלות,  

א', ב',    –כשאני אגיד על ניר, ניר הוא  שזה צבר של אנשים שמנהלים את זה, ולא משנה למה, אוקיי?  

 ג', תהיה פה פגיעה אישית, וגם אז לא בטוח שזה יכנס לתוך הדיבה.  

אבל זה שהוא אומר שהאגף מתנהל בצורה לא תקינה, מניפולטיבית, לא משנה מה הוא אמר, הוא לא  

  –ר, ולהראות  אמר את זה על אבי, וזה לא מתקרב בכלל. המטרה של המכתב הזה, הייתה לעשות שרי

 תיזהרו ממני.  
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ב... את כולם. מה  אז יש לי שאלה לחברי המליאה, ומצידי שתענו פה     מר גדי ירקוני: 

 אתם רוצים מאיתנו? מה אבי עשה תביעה אישית מול חנניה, אין לנו יד ורגל בנושא. 

 

 יש לכם.     דוברת:

 

 בוודאי שיש.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא תובע את המועצה בעצם.   מר איתן אהרון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 זה מה שקורה פה, הוא תובע את המועצה.    מר איתן אהרון: 

 

 הוא לא תובע שום מועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 בטח.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ת זה, יכול להיות שאני לא רגע, רגע, חבר'ה, יכול להיות שאני אוהב א   מר גדי ירקוני: 

 אוהב את זה, אבי בתור אזרח פונה לתביעה,  

 

 לא, לא בתור אזרח.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן נכון.    מר גדי ירקוני: 
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 ממש לא.    גב' דנה אדמון: 

 

זה, ואתם תגידו מה שאתם     מר גדי ירקוני:  לי לגמור איך אני רואה את  חבר'ה, תנו 

 י רוצה לשמוע את כולם. אני אומר איך אני רואה.  רוצים. אפילו אמרתי שאנ 

כשבאו אליי אמרתי, אנחנו בתור מועצה לא מתערבים, לא לפה ולא לפה, לא בנושא שלי. מה ציפיתם  

 שיעשה ראש מועצה?  

 

 אני לא באתי וביקשתי ממך לעשות דבר, גדי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

  –קח אחריות ותפתור את העניין הזה, בשום שלב. א'    –לא אמרתי לך    מר תמיר בוקובזה: 

 אתה בהחלט צריך להיות מעורב בזה, ולדעת מה קורה, כי שניהם, לצורך העניין, עובדים שלך.  

 

 לא.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 אוקיי? גם אבי, וגם חנניה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, חנניה לא עובד.    גב' רבקה בן ארי: 

 

ואם   ר תמיר בוקובזה: מ אוקיי?  דבר,  שום  אומר  לא  זה  אבל  בהתנדבות,  שחנניה  נכון 

יקרה לו, לצורך העניין, משהו בדרך למליאה, תאונת דרכים, זו תאונת עבודה של המועצה, אוקיי? כי 

תחת   היא  מבצע,  שהוא  פעולה  וכל  מליאה.  חבר  שהוא  בשלב  ועניין,  דבר  לכל  מועצה  עובד  הוא 

צה, אוקיי? גם אם זו אחריות אישית שלו בסוף, אוקיי? אבל זה תחת התפקיד שלו. אז  אחריות המוע

 זה לא קשור למועצה, זה ממש לא לעניין.  –להגיד 

ביקשנו את זה, כי אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו נמצאים. עזוב רגע את חנניה, לצורך    –הדבר השני  
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בגישור, והיו סוגרים ב יניהם. אני עדיין רוצה לדעת, שמחר בבוקר אני לא  העניין, היה נסגר העניין 

דין, או לא   עוד כסף לעורך  ולבדוק שנייה, איך אני מגייס  חוטף מכתב כזה, וצריך עכשיו להתרוצץ 

 יודע למי, כדי לצאת מזה.  

 

 לא, אתה צריך לא לדבר. אתה צריך לדבר בצורה אחרת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 ם אם נפלתי בלשוני, ואמרתי משהו בעדנא דה ריתחא,  לא משנה, ג  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז תצטער.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 בסדר, ואם אני אחטוף תביעה למרות שהצטערתי? אני רוצה לדעת    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל הייתה לו אפשרות להצטער, לפי דעתי.     מר גדי ירקוני: 

 

המחויבוי  מר תמיר בוקובזה:  ומה  שלי  ההגנות  במקום  מה  להתנדב  בא  כשאני  שלי,  ות 

 כלשהו? זה מקום שמדברים בו, זה מקום שכל התפקיד בו, זה לדבר.  

 

 בואו ניתן לחי.     מר ניר ים:

 

 הסבר מהיועמ"ש של המועצה.  –ביטוח אחריות מקצועית של חברי המליאה ועובדי המועצה . 2

 

את הדברים, ואז אולי נעבור  אני רוצה רגע להגיד לכם איך אני רואה    עו"ד חי חיימסון: 

 לפרק ההגנות, שהוא כנראה יותר רלוונטי. 

א'   לחברי    –אז  הכנסת.  לחברי  שיש  כמו  חסינות,  מליאה  לחברי  אין  אמרת,  שאתה  למה  במענה 

אתה   שתמיר,  למה  בנוגע  המשפטי.  המצב  לא  זה  בחוק,  מוסדרת  אבסולוטית,  חסינות  יש  הכנסת 

 י,  התחלת עם דבריך בנוגע לחופש הביטו
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 חי, אמרת שאין חסינות מלאה, יש חלקית? מה זה? לא הבנתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, אין חסינות.    עו"ד חי חיימסון: 

 

 תיכף אירית תכנס.     מר גדי ירקוני: 

 

שאתה    עו"ד חי חיימסון:  למה  בנוגע  הדברים.  על  נדבר  אנחנו  שנייה,  עוד  אומר,  אני 

, על ה... נקרא לזה, יכולת להתבטא בחופשיות בקבוצת הווטסאפ,  התחלת את דבריך בפתיחת הערב

המליאה.  באולם  פה  גם  קיימת  שהיא  כפי  בדיוק  קיימת,  הזאת  היכולת  אז  לכם,  שיש  שכנראה 

לכם,   יש  בווטסאפ,  ביניכם  מתכתבים  שאתם  כפי  וגם  המליאה,  באולם  פה  שגם  היא,  והמשמעות 

 ין לכם את חופש הביזוי.  בביטוי המשפטי, יש לכם את חופש הביטוי, א

להתבטא  הזכות  את  להיום,  נכון  לפחות  במדינה,  אדם  בן  לכל  כמו  לכם,  יש  משמע,  הביטוי,  חופש 

יש  גם  לכם  כמה,  עוד  ואמרו  אמרת,  שאתה  מה  את  גם  מקבל  ואני  עמדתו,  את  להביע  בחופשיות, 

 .חובה, במסגרת תפקידכם, להעביר ביקורת, אם יש משהו שלדעתכם הוא לא תקין

אבל היכולת להעביר ביקורת, או הזכות להעביר ביקורת, לא כוללת את הזכות לבזות אדם. ולבזות 

אדם, לקרוא לו שקרן, זה לבזות אותו. לקרוא לו גנב, זה לבזות אותו. יש, אנחנו לא ננקוב עכשיו בכל  

שקול מילים.  המונחים, כי המרחב הזה הוא מרחב גדול ורחב, ולכן כן אתם צריכים, כמו כל אדם, ל

 זה העולם היום. 

אתה גנב, וגם חבר מליאה אומר לו    –אתה גנב. ואם אומרים לו   –גם עובד מועצה, זכאי שלא יגידו לו  

זה    – אותו  היתר,  בין  ויצטרך,  הרע.  לשון  בתביעת  המשפט,  לבית  לתבוע  זכאי  הוא  אז  גנב,  אתה 

בעול ההגנות  אחת  יצטרך,  דין,  עורך  אתה  כגנב,  אותו  דיברתי',  שהאשים  'אמת  היא  הרע  לשון  ם 

כלומר, יצטרך אותו זה שכינה אותו גנב, להוכיח בבית משפט, שהוא אכן גנב. ואם הוא יוכיח שהוא  

 גנב, הוא יצא זכאי, משמע, הוא לא יחויב בתביעת לשון הרע.

קיי גם  קיים  ביטוי,  וחופש  דיבור  זכות  לכן,  אז  הזאת,  במסגרת  גם  הרע, חלה  לשון  דיני  ם,  מערכת 

 זכות להשתלח בלשון בוטה בעובד מועצה, לא קיימת. עד כאן, 
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 סליחה,    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   עו"ד חי חיימסון: 

 

 אפשר לשאול שאלה בעניין הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

כן, אפשר. עד כאן פחות או יותר הדברים, ועכשיו, איך אמרת? ואם   עו"ד חי חיימסון: 

כולנו, דרך אגב, אם אנחנו מועדים בלשוננו, אנחנו משלמים מחיר. זה    –'  אני מעדתי בלשוני? אז א

על   וחשבון  דין  לתת  להיות,  יכול  אצטרך,  אני  אז  גנב?  בטעות  לך  קראתי  בו.  חיים  שאנחנו  העולם 

מעשיי, אם אתה תחליט לקחת אותי לבית משפט. אני אבוא בפני השופט ואגיד לו, איך אמרת? זה  

 ליט השופט אם בעדנא דריתחא, מותר לך לקרוא למישהו גנב. כן, סליחה. היה בעדנא דרתחא. יח

 

לביזוי,      גב' דנה אדמון:  ביטוי  בין  הגבול  נחצה  היה  הנדון  במקרה  אם  באמת,  אם 

 מדוע לא המועצה תובעת את חבר המליאה? למה זה ברמה האישית?  

 

שנגיד האם האמירה של    לא אנחנו השופטים  –  1אני אענה לך על זה.    עו"ד חי חיימסון: 

 מניפולטיבי, או משהו כזה, היא אמירה,  

 

 האגף,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?   עו"ד חי חיימסון: 

 

 האגף מניפולטיבי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

  –לא חשוב. חברים, אנחנו כמועצה לא נהפוך להיות השופטים שיגידו    עו"ד חי חיימסון: 
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מו לא  אמירה  וזו  מותרת,  אמירה  לשון  זו  לכדי  שעולה  דבר  בו  שהטיחו  שחושב  עובד  יש  אם  תרת. 

הרע, אני לא יכול למנוע ממנו מלהחליט שהוא הולך לעורך דין, ומגיש תביעת לשון הרע, כי הוא נפגע 

 מזה שאמרו לו שהוא שקרן מניפולטיבי. כן.  

ת שאתם זכאים  ועכשיו, נעבור למה שמטריד אתכם, כנראה, קצת יותר, וזה הסוגיה של מה הן ההגנו

מחלקת   את  מנהלת  היא  אירית  הזה,  בהיבט  מליאה.  חברי  בהיותכם  משרה,  נושאי  בהיותכם  להן, 

 .  עומדים הביטוחים, והיא תגיד לך בדיוק איזה ביטוח יש, ואיזה ביטוח אין, ותדעו בדיוק איפה אתם

 

רקע עבודת   מעורבות ואחריות המועצה במקרה של תביעה בין עובד המועצה לחבר מליאה על. 3

 חבר.

 

 אני רוצה,  ערב טוב, אני אירית. אז קודם כל,   גב' אירית חטינה: 

 

 לא כולם יודעים את התפקיד שלך וזה, אז תגידי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מנהלת אגף רכש, מכרזים, ביטוחים וגינון.   גב' אירית חטינה: 

 

 איפה גדלת?    מר ניר ים:

 

 ודעים.  זה כולם י   מר גדי ירקוני: 

 

אז קודם כל לתקן, אין אחריות  לא בטוח, בעמיעוז. אני בת עמיעוז.    גב' אירית חטינה: 

מסוימים,  למקצועות  ייעודית  פוליסה  זו  מקצועית  אחריות  מועצה,  מליאת  לחברי  מקצועית 

זה    –פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וכדומה. ויש למועצה את זה, לעובדים כאלה, אבל למליאה  

 לא. 

שנקראת   פוליסה  יש  המועצה,  מליאת    -למליאת  כל  את  מכסה  הפוליסה  משרה.  נושאי  פוליסת 

 המועצה, ועובדי המועצה הבכירים, או מנהלי האגפים. 
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תפקידם   במילוי  המשרה  נושאי  את  מכסה  הפוליסה  בגדול.  אגיד  אני  אבל  מצגת,  פה  הכנתי  אני 

מו של  בחירה  וזאת  לרשות,  הקשורים  בנושאים  עושה הניהולי,  רשות  כל  לא  זה,  את  לעשות  עצה 

לחברי המליאה פוליסה כזאת, ואנחנו הרחבנו את הפוליסה הזאת, ועשינו גם לחברי המליאה, לפני 

 אם אני לא טועה.  20כמה, בשנת 

 

  זה חדש מעכשיו, זאת אומרת, עד עכשיו לא היה?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא. לפני,   גב' אירית חטינה: 

 

 לא עכשיו, עכשיו.     : מר גדי ירקוני

 

עשר   גב' אירית חטינה:  לפני  התבלבלתי,  לא,  כזה.  משהו  שנים  עשר  לפני  סליחה,  לא, 

 שנים, סליחה.

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

הפיצויים.    גב' אירית חטינה:  לכל  לנזק, או  מיליון  בפוליסה הוא שמונה  גבול האחריות 

יא מגיעה לחברת הביטוח, והיא נדונה לגופו של עניין. יש כל תביעה שמגיעה, כמו במצב של חנניה, ה

מיני  וכל  מכסה,  לא  היא  אז  בזדון,  זה  את  עשה  אדם  בן  שאם  כמו  סייגים,  מספר  הזאת  בפוליסה 

קיבל   חנניה  וגם  שירצה,  מי  לעיון,  נמצאת  פה  היא  להיות,  יכולה  והפוליסה  בפוליסה,  שיש  סייגים 

 אותה ממני. 

והיא    כשחבר מליאה נתבע, הוא וכלכלה,  יכול לדבר עם הסוכנות לביטוח שלנו, שזו החברה למשק 

 הקשר בין הנתבע לבין ה... אתם לא חייבים לעבור דרכנו, אתם רק מיידעים אותנו.

בקורונה, למעט 2021וזהו, בשנת   איזושהי החלטה שקשורה  לקורונה, שאם מקבלים  עשו הרחבה   ,

הזה בנושא  תביעה  יש  אם  ורכוש,  גוף  האנשים נזקי  רשימת  וזאת  ביטוחי.  כיסוי  לכם  יש  גם   ,

 שמבוטחים בפוליסה הזאת. יש לכם שאלות? אולי משהו שלא אמרתי?  
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כן. אני יודעת שיש, מה שנקרא, נוהל מימון הוצאות משפט של נבחרי    גב' דנה אדמון: 

 ציבור, לפחות זה מה שקראתי, זה רלוונטי?  

 

 לא הבנתי.   גב' אירית חטינה: 

 

 נוהל מימון של הוצאות משפט, לנבחרי ציבור.     דנה אדמון:  גב'

 

 זה לא קיים אצלנו במועצה,    מר ניר ים:

 

 זו בחירה? כל מועצה מחליטה?    גב' דנה אדמון: 

 

אומרת,     מר ניר ים: זאת  בחירה.  הוא  ביטוח  כל  ככה,  אגיד  אנחנו אני  אפשר, 

לצורך העניין, וחברת הביטוח מאוד תשמח לקבל את  יכולים לבטח את עצמנו כרגע, כנגד כוכב נופל,  

 הפרמיה, לבטח אותנו נגד כוכב נופל, בסדר?  

 

 לא, ה...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

גדול    מר ניר ים: חלק  אגב,  אשכול,  האזורית  במועצה  פתוח.  הכול  דקה,  רגע, 

אה, ופה אנחנו עושים מהמועצות לא עושות גם את השלב הזה, של ביטוח נושאי משרה לחברי המלי

את זה, וזה בסדר גמור. מה שנקרא ביטוח לכיסוי הוצאות משפט, זה דבר שמועצה אזורית אשכול,  

 לא נכון, עובדתית, לא קיים.  –לא טוב, נכון  –לא קיים בתוך הפוליסה, עובדתית. טוב 

 

עורך    אני אגיד לך, אתם שלחתם אותנו בתחילת הקדנציה, לשמוע את   גב' דנה אדמון: 

דין קופמן בהכשרה שעברנו. שם הוא הזהיר אותנו אלפי אזהרות, מלעסוק בניגודי עניינים וזה וזה,  

 ובסוף הוא גם נתן פרק שלם על זה שיש לנו הגנות. עכשיו, לפי מה שאתה מספר, אין הגנות. אתם, 
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 לא, לא, לא, לא נכון.     מר ניר ים:

 

 רגע.    גב' דנה אדמון: 

 

 תפרשי אותי, אני אומר דברים נורא ברורים. לא, אל    מר ניר ים:

 

ראש    גב' דנה אדמון:  להגדיל  בחרתם  אתם  הגנות,  שאין  אומר  אתה  אסיים.  אני 

 ולייצר ביטוח נושאי משרה. זאת אומרת, שבחוק אין שום הגנה לחבר מליאה?  

 

אה, עוד פעם, אין אף גורם שמחייב את המועצה לבטח את חברי המלי   מר ניר ים:

 אוקיי? לפחות לא משהו שאני מכיר. יש את הזכות לעשות את זה, יש את הזכות לעשות את זה,  

 

 נשמע לי,    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא מדויק,    מר חנניה אווקרט: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא מדויק.    מר חנניה אווקרט: 

 

ול להיות שזה לא מדויק,  יש את הזכות לעשות את זה, לא, אוקיי. יכ   מר ניר ים:

מועצה, מה ששמעתי מאותו    –אני גם נותן תמונת מצב מלפחות, ממה ששמעתי, לא בדקתי מועצה  

המועצות  של  הסכסוכים  של  רובם  רוב  עוברים  שדרכו  העניין,  לצורך  הארגון,  בראש  שעומד  אדם 

 האזוריות, אוקיי? זה החברה למשק וכלכלה, הרבה מכונסים שם.

זה...  בגדול, חלק מה גדול מהמועצות, לא מבטחים את חברי המליאה. אצלנו  מועצות, כנראה חלק 
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כלולים בתוך הפוליסה, מה שנקרא  בואו נדבר רגע על עובדות. נכון לעכשיו, חברי המליאה מבוטחים,  

 ביטוח נושאי משרה, נקודה. עכשיו, אז זה ברמה הכללית.

זה   צריך,  זה  ספציפי,  בתיק  קורה  מה  ולהגיד  וחברת  לבוא  הביטוח,  חברת  לבין  המבוטח  בין  נדון 

מאפשר  הביטוח, היה והיא תמצא שיש סייגים, שמאפשרים להם להתחמק, אז הם יתחמקו, אם לא  

לא   או  מחויבת  הביטוח  חברת  האם  משפטי,  דיון  להיות  צריך  אם  יכסו.  הם  אז  להתחמק,  להם 

ול לבוא  יכולים  לא  אנחנו  אבל  משפטי,  דיון  יתקיים  אז  וחד לכסות,  ודאית  בצורה  היום,  הגיד 

הכוונה,   זו  מכסה.  הביטוח  חברת  אוטומאטי,  באופן  יתבע,  מליאה  חבר  שבו  מקרה  שכל  משמעית, 

 אבל... 

 

 ניר, רגע שאלה, אירית?     מר דודי אלון:

 

 כן?   גב' אירית חטינה: 

 

 בפוליסה עצמה, אין רכיב של השתתפות בהוצאות משפט?    מר דודי אלון:

 

 לא.    ם:מר ניר י

 

 בטוח?     דובר:

 

 שאלתי את אירית.     מר דודי אלון:

 

 שאלת, ואני עניתי.     מר ניר ים:

 

 לא, לא ראיתי.    גב' אירית חטינה: 

 

 מה התועלת בפוליסה?    מר חנניה אווקרט: 
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 ממש, אז מה היא כן מבטחת?    גב' דנה אדמון: 

 

 י יש התייחסות לזה.  יש כל מיני פוליסות, אבל לדעת   מר דודי אלון:

 

מחברת   מר חנניה אווקרט:  אחד  ואף  מחודש,  למעלה  עבר  אם  בפוליסה,  התועלת  מה 

 הביטוח אפילו לא הרים טלפון? 

 

את    מר ניר ים: ניקח  בוא  חנניה,  דקה.  דקה,  ככה,  עובד  לא  זה  הפעלת,  לא  כי 

עוד לא נתבעת, או שיכול   המקרה שלך טסט קייס, לא שאני שופט אותו, אבל נתלבש עליו. קודם כל,

 להיות שכן. 

 

 נכון.   מר חנניה אווקרט: 

 

הראשון    מר ניר ים: הדבר  ותיתבע,  היה  נתבעת.  לא  עוד  הבנתי,  למיטב  אבל 

הביטוח   לחברת  תגיד  משנה.  לא  לבד,  או  בעזרתנו,  הביטוח.  לחברת  שתפנה  הוא  לעשות,   –שצריך 

 תקשיבו, אני,  

 

 הביטוח לא אומרת לי את זה?  למה חברת   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, כי...   מר ניר ים:

 

תבע     מר דודי אלון: לא  הוא  תביעה,  לפני  התראה  מכתב  קיבלת  נתבעת,  לא  אתה 

 אותך. 

 

 כשתהיה תביעה, נענה לך. למה לא? אף אחד לא אמר כלום.   –שיגידו   מר חנניה אווקרט: 
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 חנניה, כן כתבו.    גב' אירית חטינה: 

 

 לא צריכים, הם לא אמורים להגיב, רגע, דקה.     :מר ניר ים

 

 למה לא אמורים להגיב?    מר חנניה אווקרט: 

 

 כי ככה זה לא עובד.     מר ניר ים:

 

 פנית אליהם עם המכתב התראה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לפני חודש.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אתה בא, חנניה,     מר ניר ים:

 

 יהם.  הוא פנה אל   גב' דנה אדמון: 

 

זה לא משנה, בינתיים אנחנו בתחום של הדיבורים, של המכתבים, של     מר ניר ים:

הזה, זה עוד לא הגיע לערכאות. כשאתה תקבל, אם תקבל, מכתב תביעה, אתה צריך לבוא לחברת 

תקשיבו, קיבלתי תביעה, בואו תגידו לי איפה    –הביטוח, דרכנו, עצמאית, איתנו, לא משנה, להגיד  

 סים אותי, מה אתם מכסים אותי,  אתם מכ

 

למה זה צריך להיעשות רק כשהוא מקבל תביעה? למה הוא לא יכול    גב' דנה אדמון: 

 לדעת את זכויותיו טרם הגשת התביעה? 

 

הוא לא יודע, אני אגיד לך למה הוא לא יודע, כי חברת הביטוח צריכה    מר ניר ים:
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 . למשל, לעשות כמה בדיקות כדי לבוא ולתת לו תשובה

 

 אני חולק עליך, ניר.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אסביר,    מר ניר ים:

 

 הם צריכים להגיד, קודם כל, אם אני מכוסה או לא.   מר חנניה אווקרט: 

 

 לו לסיים. תנו אבל אי אפשר, חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, לא, לא, לא.    מר חנניה אווקרט: 

 

א   מר גדי ירקוני:  לו לסיים, חבר'ה, אי אפשר שאנחנו  לא,  ל תגיד לא לא לא לא, תן 

 נכנסים אחד לשני לדברים. 

 

לדנה,     מר ניר ים: אתן  אני  פשוטה,  הכי  הדוגמא  את  לך  אתן  אני  דקה...  רגע, 

 חבר המליאה שחברת הביטוח,   –תראי 

 

 אם זה לא בזדון...    מר חנניה אווקרט: 

 

לנהל דיון. תקשיבו, אי אפשר לקיים דיון, שכל אחד  חנניה, אי אפשר     מר גדי ירקוני: 

מאיתנו מדבר כל שנייה עם החבר שלו, או מתפרץ. בואו נשמור על רמת דיבור, ורמת שיחה נאותה. זו  

 הבקשה היחידה שלי. כל מי שרוצה, ידבר. גם לי קשה להתאפק, ואני משתדל. 

 

יי? חברת הביטוח יכולה שני חברי מליאה פונים לחברת הביטוח, אוק   מר ניר ים:

 אוקיי, הבנו את הסיפור, אנחנו עומדים מאחוריך,  –לבוא ולהגיד לחבר מליאה א' 
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 נו, חבר'ה! לא עוברת חצי דקה.    מר גדי ירקוני: 

 

ואנחנו     מר ניר ים: הביטוח,  תחום  בתוך  לנו  נופל  וזה  מאחוריך,  עומדים  אנחנו 

הם יכולים לבוא ולהגיד,   –וראים לזה. ולחבר מליאה ב'  אחראים על השיפוי, פיצוי, לא חשוב איך ק

תקשיב, מאחוריך אנחנו לא עומדים. למה? כי עשית את זה בזדון, כי עשית את זה במזיד, לא יודע  

 עוד כל מיני מילים כאלה. 

זאת אומרת, יכול להיות אותו קייס, אותו קייס בדיוק, שיתפרש בחברת הביטוח פעם אחת כקייס  

עומדים אומרת,    שהם  זאת  מבחן.  נקודת  זאת  ממנו.  מתנערים  שהם  כקייס  אחת  ופעם  מאחוריו, 

כשאתה... עכשיו, הם לא יכולים להגיד לך את זה מראש, למה? כי הם לא מכירים אתה קייס, אין 

 שום תשובה שהם מסוגלים לתת לך.

י, לאור הסיפור  אוקי  –הנה, זה הסיפור, אז חברת הביטוח תגיד    –אם תבוא לחברת הביטוח, תגיד  

 הזה, אנחנו כאן, או כאן, או כאן. 

 

 אפשר?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, כן, ודאי.     מר ניר ים:

 

שפונים   מר חנניה אווקרט:  שברגע  כלשהי,  ביטוח  חברת  מכיר  המליאה  מחברי  מישהו 

ה יהיה  אמן, כן, אני מכסה? קודם כל הם מתנערים. אז תדעו, שבמקרה הזה, ז  –אליה, היא אומרת  

 אותו הדבר. לכן,  

 

 אני שואלת אם יש מישהו שעשה ביטוח, בלי לדעת מה הוא מקבל?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, בסדר.   מר חנניה אווקרט: 
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יודעת, כשאני עושה ביטוח, אני מקבלת פוליסה שרשום בה     גב' דנה אדמון:  אני, לא 

שכל מקרה לגופו. אין ספק שבמקרה אחד  מה היא כוללת. האם זה נתון שאפשר לקבל, או לא? ברור  

יהיה אפשר להגן על האדם, אם הוא עבר את הגבול בין ביטוי לביזוי, או לא יודעת מה, ובמקרה אחר  

לא יצליחו להגן עליו, כי הסיטואציה היא אחרת, ואנחנו באמת יכולים להבדיל בין מקרה למקרה.    –

 ? אבל פוליסת ביטוח קיימת, מה נמצא בפוליסה הזאת 

 

נכון. תראי, אני מבטח את האוטו שלי נגד תאונות, אוקיי? עכשיו, אני     מר ניר ים:

 יכול לעשות תאונה, ככה קרה מה שקרה.  

 

 אפשר לראות את הפוליסה?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, בטח.    מר ניר ים:

 

היות  התשובה היא, תקשיב רגע אחד, בואו נתקדם. הפוליסה צריכה ל  עו"ד חי חיימסון: 

 פתוחה לעיון חברי המועצה. 

 

 היא פתוחה.    מר ניר ים:

 

 שלחו לנו את הפוליסה וזהו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בהחלט.   עו"ד חי חיימסון: 

 

 הויכוח פה, הדיון פה הוא מיותר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חנניה קיבל את הפוליסה.      דוברת:
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 זה ממש... בטח.     גב' דנה אדמון: 

 

בפוליסה,    ר ים:מר ני יושב  הכול  מקבלים  מה  שלי.  הדברים  את  מסכם  אני  רק 

זאת לא השאלה בכלל. השאלה היא אם מקבלים, זאת השאלה. זאת אומרת, אני יכול לעשות תאונה  

עם הרכב שלי, והוא מבוטח, ואני יודע בדיוק מה אני מקבל, אם חס וחלילה יש לו טוטאל לוס. אבל 

ב ככה,  זה  את  עשיתי  אם אם  אבל  לוס.  הטוטאל  את  אקבל  כנראה  ואני  בטעות,  עשיתי  אז  טעות, 

עשיתי את זה במהלך שוד אלים, אז כנראה שעל הרקע הזה, שזה נעשה בעת מעשה פלילי, אני לא  

 אקבל. אותו ביטוח, פעם עומדים מאחוריו, פעם לא.  

 

הדברים   גב' דנה אדמון:  את  ויודעים  מבוגרים  אנשים  כולנו  אנחנו  אין    ניר,  האלה. 

 צורך. 

 

 אז אוקיי, אז נתקדם, כולם יודעים.    מר ניר ים:

 

עד סוף    אבי יהיה כאן, והכנתי לדידי דברים לומר,אני פשוט חשבתי ש   מר משה טל:

רואה מרחוק,  מכיר אותו אישית, אני חושב שמעולם לא דיברתי אליו, גם לא... אבל אני  אני לא  ה...  

 את מה שנעשה באגף החינוך.

ט אייל  של  מהתקופה  מכיר,  לפחות  או  החינוך,  אגף  את  מלווה  מצוינת, אני  עבודה  עשה  שהיה,  ל 

פנינה... אחר כך, ו... אני חושב שאם יש איזה שהן טענות אליו, אני חושב שהוא שיתף פעולה, ואני  

שר עם  רואה בו גם אחראי אולי, לכך שוועדת החינוך, שאם הייתה מופעלת כראוי, אז היה לו יותר ק

 הציבור, הוא היה רואה, היה מבין, ולא מדי פעם שהיה נוסע... איזה מישהו. 

תפקדה  לא  האחרונות,  בשנים  תפקדה  לא  החינוך  שוועדת  כך  על  מהאחראיים  חלק  בו  רואה  אני 

 לק בזה, אז לא צריך...  לגמרי. ואני שמח שעכשיו יש שינוי, אז כך שיש לו גם ח

 

 ותנו לנושא האחרון, ברשותכם.  משה טל העביר א   מר ניר ים:
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 יובל רוצה.    מר דודי אלון:

 

 יובל, סליחה. אתה לא בקו האש שלי.    מר ניר ים:

 

טוב, לא בנושא ביטוחים ופוליסות ואחריות, אלא ממש לעצם העניין.    מר יובל בר:

אני מעריך מאוד  לצערי, וגם כתבתי לחברי המליאה, אני ראיתי באירוע הזה אירוע מיותר לחלוטין. ו

שהם   חושב  ממש  אני  אבל  הכול,  לא  כמעט,  כולם,  כמעט  בהם,  מדבר  שהוא  הנושאים  חנניה,  את 

בגלל   חושב,  אני  בגלל,  קרה  הזה  האירוע  והפעם  יפות,  במילים  לו  יוצא  תמיד  לא  אבל  חשובים, 

 העניינים האלה של מניפולציות שקריות וכוונות זדוניות. 

חושב, אני  היה,  זה  זה,  עצמו   בלי  לאבי  אפילו  בין  או  למליאה,  נאמרה  היא  אם  בין  אמירה,  עדיין 

אנחנו   עדיין  אבל  הכול,  את  יודע  לא  הוא  כי  נכונה,  לא  שביקורת  להיות  יכול  ביקורת.  בפרהסיה, 

 יכולים...

 

 זה לא בגדר הביקורת, המילים האלה, אסור להגיד אותן.   מר איתן אהרון: 

 

 רגע, רגע,    מר יובל בר:

 

 מניפולציות שקריות,    איתן אהרון: מר 

 

 זו הבעת דעה.      דובר:

 

קשים     מר יובל בר: הכי  הדברים  את  לי  יהיה  אם  וגם  לשיח,  דרך  שיש  חושב  אני 

אני   לפגוע. לא קשור,  עלולות  אני אומר מילים קשות, שהן  ואחשוב אם  זה אעצור  לפני  אני  להגיד, 

ממש לא בבית ספרנו. שלא תבינו לא נכון. ממש   חושב שמהצד השני, מכתב ההתראה של אבי, הוא

לא השיח שאנחנו רוצים לראות במועצה. וזה הצד השני של האירוע המיותר. כי גם שם, זה היה יכול 

 להיעצר, ועדיין להיות בשיח בין שני אנשים בוגרים, להיפתר.
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יכים להתעסק בעיקר, אני חושב שבסך הכול, אנחנו, הזמן שלנו פה הוא יקר, הוא לא יקר, אנחנו צר

 וזה לא העיקר מבחינתי, זה התפל, שלא היה צריך לקרות. זה מה שרציתי להגיד. 

 

 אני יכולה להגיד חצי משפט?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן. דברי בקול רם.    מר גדי ירקוני: 

 

קודם   גב' רונית בן רומנו:  אני,  בקבוצה.  זה  את  כתבתי  גם  אני  משהו,  להגיד  חייבת    אני 

רוצה   אני  אבל  אישי,  זה  את  עושים  שכבר  חושבת  אני  בכלל.  חינוך  ועדת  עם  לחיבור  התנגדתי  כל, 

 להגיד עוד משהו, כמה צעדים אחורה.

בעיניי, לא משנה אם יש ביטוח/אין ביטוח, אני מביעה הרבה ביקורת, כולם יודעים, ואני משתדלת, 

נופלת בדבריי, לעשות את זה בצו רה שהיא מכבדת, ולא פוגעת ולא מעליבה. ולפעמים אולי גם אני 

 אבל אני חושבת שזו לא בעיה, אם שגינו, לבוא ולבקש סליחה. 

אם מישהו נפגע ממני, לא יקרה כלום אם אני אבקש סליחה. ואנחנו לא שם, אנחנו לא בתביעה עדיין. 

אני באמת מנסה להבין כל הדיון הזה?  ובשביל מה  צעד אחד לקראת?  נבוא  לא אז למה שלא  אני   .

מחפשת להגן על עצמי עם ביטוחים, אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, שאם פגעתי במישהו, אני אבוא 

 ואני אבקש סליחה, לא יקרה לי שום דבר, ולא ירד מכבודי דבר.

יכול   זה  בסדר,  זה  נפגע,  הוא  לזה.  פתוח  שהוא  חושבת  ואני  אבי,  עם  דיברתי  גם  אני  חושבת,  ואני 

לא יכולים לפתור את זה בצורה נורא פשוטה? באמת. חנניה הוא אחלה בן אדם, לקרות, למה אנחנו  

 גם אבי הוא אחלה בן אדם, אני לא מבינה למה זה בכלל היה צריך להגיע לשולחן הזה, 

 

למה הוא לא פנה לחנניה? למה הוא לא פנה לחנניה אחרי שהוא קרא   מר איתן אהרון: 

 את הדברים האלה?  

 

לבית    נו: גב' רונית בן רומ ישר  תגיע  אותך,  לתבוע  יכולה  אני  דיבה,  לתבוע  רוצה  כשאינ 

 משפט. הוא לא עשה את זה, הוא כתב מכתב,  
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 אלף ₪, זה מה שהוא כתב.   72תביא  –מכתב   מר איתן אהרון: 

 

רגועה. באמת, אנחנו עושים    גב' רונית בן רומנו:  יותר  זה בצורה הרבה  אפשר לפתור את 

 שזה.  מזה הרבה יותר ממה

 

למה הוא לא דיבר עם חנניה לפני כדי להבהיר את הדברים? למה הוא   מר איתן אהרון: 

 היה צריך להשתמש במכתב כזה מאיים?  

 

 חנניה לא צריך אותנו כסנגור, באמת.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה זה קשור לסנגור?    מר איתן אהרון: 

 

 ה למקומות לא נכונים.  אתם טועים וגוררים את ז   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אבי ביקש ממנו להתנצל במליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא לפני המכתב, אחרי המכתב.    מר דודי אלון:

 

 לפני המכתב.    מר גדי ירקוני: 

 

 ממי הוא ביקש?    מר איתן אהרון: 

 

 חנניה, הוא ביקש ממך להתנצל לפני המכתב, או לא?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה פתאום.   קרט: מר חנניה אוו
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 במליאה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא. מי דיבר איתי?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, אני לא זוכר.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא הוא, ולא אף אחד אחר.   מר חנניה אווקרט: 

 

 טוב, אני לא נכנס ביניכם, הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רם? עופר, אתה יכול לדבר בקול   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, עופר.    מר ניר ים:

 

מליאה    : קיסין עופרמר  חברי  פה  וכולנו  הזה,  בעניין  קשות  מילים  הרבה  פה  נאמרו 

 בהתנדבות, והעסק הזה, לדעתי, יצא מפרופורציה.  

צריך   והיה  חינוך,  לגמרי מפרופורציה של  יצא  דגל החינוך במועצה,  יאנוס, כאיש שמוביל את  ואבי 

 ו ישירות לחנניה,  לפנות או למליאה, א

 

 או לראש המועצה.    מר חנניה אווקרט: 

 

בראש   מר עופר קיסין:  חינוכית,  בצורה  הזה  העניין  את  ולהסדיר  המועצה,  לראש  או 

ובראשונה. ולא לעשות את מה שהוא עשה. זה לא מראה על שום דרך חינוכית, לא על מתווה דרך ולא 

  ביל מערך חינוך במועצה האזורית אשכול.על שום דבר שנעשה בצורה חשיבתית, כאיש שמו

צריך לקחת את הדבר הזה, להביא אותו לדיון בפנים, להוריד את מכתב האיום הזה על סדר היום, 
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הסיפור   את  ולסגור  פנימית  ישבה  איזושהי  משהו,  איזשהו  בלעשות  אפילו  בצורה,  זה  את  להסדיר 

 הזה. 

רופורציה לחלוטין, וצריך לקרוא לו לסדר היום, זה לא היה צריך להגיע למצב הזה בכלל, יצאתם מפ

 בראש ובראשונה. איזו מן דוגמא חינוכית אתם נותנים פה לאנשים? 

 

 כאן. בריונות והשתקה, זה מה שיש   מר איתן אהרון: 

 

שום   מר חנניה אווקרט:  לי  הייתה  שלא  ועדה,  עם  קבל  כאן  מודיע  אני  משפט?  אפשר 

אישי,   באופן  באבי  לפגוע  מה  כוונה  כל  אבל  אישית.  כולם,  בפני  כאן  מתנצל  אני  נפגע,  הוא  אם 

שאמרתי, אני עומד מאחוריו, אני מתכוון והתכוונתי לטפל בעניינים, שהם לא עניינים אישיים שלי,  

 לא של משפחתי, לא של נכדיי, אלא ענייני חינוך, של סקטור שבכלל לא בתחום שלי.

ההתנהלו על  ביקורת  היא  שהעברתי,  באחריות  הביקורת  הוא  אגף,  כשמתנהל  והאגף,  האגף.  של  ת 

 מנהל האגף, נכון, העובדים שלו, ומי שיושב מעל התיק הזה, זה ראש המועצה, כולם ביחד. 

המועצה   ראש  של  עדויות  עם  משפט,  בבית  ודיונים  ומתן  משא  ננהל  אז  לזה,  ונגיע  צורך  יהיה  אם 

שאמר מה  את  לי  שאמרו  שהיו...  והחברים  הקודם,  מושב  והסגן  מחברי  שקיבלתי  ומכתבים  לי,  ו 

 מבטחים, ונוסיף את כל על השולחן בבית משפט, והתקשורת תחגוג גם עליו וגם עלינו.

 

 למה אתה לא אומר לו את מה שאמרת עכשיו?     מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לבקש סליחה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה דיון פתוח, רק שיתנצל.    גב' דנה אדמון: 

 

את     יר פלג:מר אמ שיקף  באמת  הוא  אמר,  שעופר  לדברים  מתחבר  מאוד  אני 

התחושות שלי במלואן. זאת אומרת, אין ספק שיש פה לפעמים ביקורת, ויש לפעמים ויכוחים, לי היו  

פעם   לא  אני  וגם  כלפיי,  קשות  אמירות  כולל  לכאן,  או  לכאן  ואמירות  בשמת  עם  ויכוחים  מעט  לא 
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 איכות הסביבה.   כיו"ר ועדתחטאתי בדברים 

א'   לזכותה, מעולם,  אגיד  אני  ואני חושב שסך    –בשמת,  ומכבד,  להיות מכובד  בינינו המשיך  השיח 

הכול קידמנו ביחד בסוף, למרות ויכוחים, את נושא איכות הסביבה. וכן, מתחבר למה שאמר עופר,  

יקר על הראש... היו  המועצה, ואני מדבר בעמה שאבי עשה פה, זה חציית גבול, שאני חושב שהנהגת  

לא    –צריכים להושיב אותו. אולי הם עשו את זה, אגב, נשמח לשמוע, להושיב אותו בחדר ולהגיד לו  

ככה מתנהלים במועצה שלנו, בטח לא דמות שאמורה להוביל אגף חינוך, האגף שמוביל הכי הרבה  

 ערכים.

מאוד מאוד בעייתי, ואני שמח  ולכן, אני חושב שהמהלך הזה של אבי, הוא מהלך מאוד מאוד שגוי,  

 שהוא עולה פה לדיון במליאה מיוחדת.  

 

 למישהו יש משהו להוסיף?    מר ניר ים:

 

 נעבור לסעיף האחרון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בחירת ומינוי יושב ראש לועדת חינוך שהוא נבחר ציבור.. 5

 

 נעבור לסעיף האחרון, שמדבר על ועדת חינוך.    מר ניר ים:

 

שאומר    יר בוקובזה: מר תמ שהכנסנו  לסעיף  נעבור  יושב    -אז  ומינוי  לועדת  בחירת  ראש 

ציבור נבחר  שהוא  אמר. חינוך  ושאמיר  אמר,  ושיובל  אמר,  שעופר  לדברים  בדיוק  מתקשר  וזה   ,

, על איזושהי אמא שאומרת שהיא לא 12, אני כבר לא יודע,  13, או  2ולכתבה שהייתה השבוע בערוץ  

מוסדות, אני חושב, אני לא באמת  הילדה שלה לשיעור באמצע היום, בבית ספר  יכולה להכניס את  

יודע איפה זה היה, במועצה שלנו, באחד מבתי הספר. וזה מתקשר בדיוק לזה, כי ועדת החינוך, היא 

תחת הביקורת שלנו כמליאה, מערכת החינוך, סליחה, היא תחת הביקורת של ועדת החינוך, שהיא  

 מרכיבים נוספים. חלק מהמליאה, ועוד

אבי, כחלק, כראש אגף החינוך, הוא בדיוק זה שתחת הביקורת. וכשיש אירוע כזה, כזה או אחר, לא  
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פה משנה,   שאומרים  וכמו  עצמו,  את  יבקר  החינוך  ועדת  ראש  שיושב  להיות  יכול  לא  ספציפי,  לא 

 חברים במליאה, הוועדה הזאת לא מתפקדת. 

לפני כמה חודשים, התגובה הראשונה שהייתה, עכשיו, כשקראתי את ההודעה של חנני ה, שנשלחה 

ועדת החינוך לא מתפקדת כבר הרבה זמן, זה מה שכתוב בהודעה    –של אחד מהחברים להודעה שלו  

הבאה של מה שחנניה, הנושא בדיוק שעלה קודם. שוועדת החינוך לא מתפקדת. ואנחנו מחזיקים את 

וקריית חינוך מפוארת וחדשה, ונושאים חדשים והכול ברמה    דגל החינוך פה כל הזמן, וחינוך, וחינוך,

ו גבוהה,  האלה  -הכי  שהדברים  הדרך  את  לבקר  או  הדרך,  את  להתוות  שאמורה  החינוך  ועדת 

 מבוצעים, לא מתפקדת. 

יושב ראש ועדת חינוך, צריך להיות נבחר ציבור, כשבראש ובראשונה הוא צריך להיות ראש המועצה, 

לא רוצה לקחת את זה על עצמו, זה בסדר גמור, יהיה נבחר ציבור אחר. אבל  ואם לא, ראש המועצה  

 לא יכול להיות שעובד המועצה, יהיה גם זה שיבקר את עצמו בוועדה. ובגלל זה הסעיף. 

 

 זה גם מנוגד לחוק.      מר אמיר פלג:

 

א בשולי ובגלל זה הסעיף הזה, ובגלל זה העלינו אותו פה. אז נכון שהו  מר תמיר בוקובזה: 

את   לסגור  רוצים  אנחנו  ובהחלט  אליהם,  מתקשר  בהחלט  הוא  אבל  הקודם,  האירוע  של  הדברים 

העניין הזה, ולקדם את החינוך במועצה. זה הילדים של כולנו פה, אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם.  

   אני לא רוצה לראות כתבות בערוץ כזה או אחר, על ילד שלא הוכנס באמצע היום באיזושהי...

 

 סליחה, אתה יודע מה היה במקרה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, בדיוק.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מה שהוא אומר.     גב' דנה אדמון: 

 

 בדיוק! אני לא יודע מה היה במקרה.   מר תמיר בוקובזה: 
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 אז למה אתה מציג את זה כאילו זה משהו...?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני לא באתי ואמרתי שום דבר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה שאתה עושה עכשיו,    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אמרתי שצריך ביקורת.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שני החיבורים שלך לא בסדר, גם העניין האישי, אתה מחבר פה אחד    גב' רונית בן רומנו: 

 לשני, גם את התביעה, וגם את הנושא... 

 

 י רוצה שתהיה ביקורת טובה, אנ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מציג, לא, סליחה, יש גבול. אתה מציג...    גב' רונית בן רומנו: 

 

לא, ביקורת טובה היא ביקורת. גם אם היא תגיד משהו טוב, וגם אם   מר תמיר בוקובזה: 

 משהו רע, זה ביקורת . 

 

 אז זה לא משתמע.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 א לא קיימת, אנחנו בבעיה. ואם הי  מר תמיר בוקובזה: 

 

מצטערת.    גב' רונית בן רומנו:  אני  ככה,  משתמע  לא  כבר זה  אנחנו  בעיניי,  מצטערת. 

 מגזימים בהשתלחות פה בבן אדם ספציפי. אז או שתהיו ממוקדים,  
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 זה לא קשור לאדם ספציפי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ות?  איפה ההשתלחות, רונית? איפה ההשתלח   גב' דנה אדמון: 

 

 איפה ההשתלחות? באמת.     מר אמיר פלג:

 

 עצם זה שחיברתם את שני הנושאים, זה כבר לא בסדר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 למה זה לא בסדר?     גב' דנה אדמון: 

 

 ניזונים מהתקשורת, אתה לא יודע מה קרה שם בכלל.  עצם זה שאתם   גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה...הנושא ה  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 זה לא קשור לוועדת החינוך.   גב' רונית בן רומנו: 

 

הנושא הזה, יושב ראש ועדת חינוך, עולה בהמון מליאות במשך השנה    מר תמיר בוקובזה: 

החינוך   נושא  את  ולקדם  בזה,  לטפל  נהדרת  הזדמנות  והנה  טופל,  לא  מעולם  הוא  פה,  נמצא  שאני 

רו לא  ואני  לכולנו.  דופי בתפקוד של  שחשוב  או  פגם  לא להטיל  וזה  בעיה,  ושום  פסול  בזה שום  אה 

 ראש אגף החינוך, אלא של הוועדה עצמה, שלא מתפקדת, וצריך לקדם את זה. 

 

 לרמוס את האנשים...    גב' רונית בן רומנו: 

 )מדברים ביחד( 

 

 טוב, חברים.      מר ניר ים:
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תפקוד אגף חינוך, בלי שמנהל   אני חושבת שאי אפשר לעשות דיון על    דוברת:

 אגף החינוך...  

 

 למה? זה לא קשור אליו. דנים בוועדת החינוך, הוא לא ועדת חינוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 אבל הוא אחראי על החינוך.     דובר:

 

 הוא לא ועדת חינוך. התפקיד של ועדת חינוך,     גב' דנה אדמון: 

 

 שות דיבור! חבר'ה, מדברים פה בר   מר גדי ירקוני: 

 

 מישהו רוצה לדבר? דנה, אמיר, מי עוד רוצה לדבר?     מר ניר ים:

 

 ניר, אחר כך תעביר אליי.     מר דודי אלון:

 

 אני מסכם, אחרי דודי.    מר גדי ירקוני: 

 

אני משיבה לחלק מחברי המליאה, ששאלו, איך יכול להיות שאנחנו    גב' דנה אדמון: 

מנהל אגף החינוך. הדיון הוא לא בנושא חינוך, הדיון הוא בנושא ועדת   ננהל דיון בנושא חינוך, בלי

חינוך. ועדת חינוך, תפקידה, יש פה חלק מהדברים, אבל בגדול, ועדה מייעצת ומפקחת על מערכות 

המקומיות, החינוך השונות ביישוב, בשל נטייתו של משרד החינוך להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות 

 של הוועדה על עיצוב מערכות החינוך המקומיות וקידומן. גובר כושר ההשפעה 

ויש פה עוד המשך, מי שהעמיק בתפקיד של ועדת החינוך, מבין שאחד מהתפקידים החשובים שלה, 

הוא לבקר את המערכת. לא יתכן שמי שיעמוד בראשה, הוא מנהל המערכת. והדיון הוא בעניין הזה,  

 הוא לא בעניין החינוך. 
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ת הביקורת, בוודאי שהוא חייב לשבת פה, ולקבל ממנו תשובות, ולשמוע את כל מה  כשנרצה לפרוש א

שיש לו לומר. הדיון הוא לא קשור לאגף החינוך כרגע, הדיון הוא דיון טכני, במי אמור לשבת בראש 

 ועדת החינוך, וזה לא יכול להיות מנהל אגף החינוך, נקודה. 

 

האזוריו   מר משה טל: המועצות  תקנות  חברי  לפי  ידי  על  נבחר  הראש  יושב  ת, 

 הוועדה. כאן זה עירייה, זה דברים אחרים, למדתי את זה בעל פה.  

 

אני אוסיף בקצרה לדברי דנה, היו לי כמה מקרים, עוד פעם, אתם לא      מר אמיר פלג:

מתוך  אליי  שפנו  שבועות,  האחרונים,  בחודשים  מקרים  הרבה  היו  אבל  למקרים,  פה  שנכנס  רוצים 

חינוך.  היישו בנושאי  אחרים,  ממקומות  שלי  לוועדת ב  לענות  כדי  אליי  פנו  התשובה,  את  וכשעניתי 

יושב הראש הוא אבי יאנוס, אז פשוט צחקו לי בטלפון. כי אמרו, לא בגלל אבי,    –חינוך, וכשעניתי  

זה  איך יכול להיות שיו"ר אגף חינוך, שאנחנו אמורים לפנות אליך, כדי שתייצרו אי  –אלא כי אמרו  

 שיח, אנחנו נפנה אליו כדי שהוא יבקר את עצמו. 

בקיצור, מדובר פה באבסורד מוחלט, שהוא גם מנוגד לחוקים ולתקנות. פשוט צריך לבחור. או את 

 גדי, ואם גדי מוותר, אז מישהו אחר מנבחרי הציבור. 

 

ועדה     מר משה טל: כל  ועדה,  בכל  מרצונו  חבר  מועצה,  כראש  גדי  חושב,  לא  אני 

 ימת. שקי

 

 כתוב בפירוש שמחזיק תיק החינוך, הוא יושב ראש הוועדה.     מר אמיר פלג:

 

 תיק החינוך, תראו,     מר משה טל:

 

 תיק החינוך, זה  גדי ירקוני.      מר אמיר פלג:

 

 גם אצל מועצות?     מר דודי אלון:
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 כן.     מר אמיר פלג:

 

 נוך, מהבכירים,  בעירייה יש מוסדות, יש שם תיק חי   מר משה טל:

 

 מה אתה טוען בזה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, תמיר תמתין.     גב' דנה אדמון: 

 

חברי     מר משה טל: החינוך,  ועדת  פה,  בעל  זה  את  למדתי  אני  לא,  לא,  אם...  גם 

 הוועדה, בוחרים מביניהם את יושב ראש הוועדה. ראש המועצה... 

 

 ניר, משפט קצר.    מר אריק דניאל: 

 

 בבקשה אריק,     ניר ים: מר

 

 אבל יש רשות דיבור, רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 קצר, אני נתתי לו.     מר ניר ים:

 

לו   מר אריק דניאל:  שקוראים  גוף  של  כללי,  גורף,  עיקרון  עיקרון.  פה  מעלים  אתם 

חברי    ועדה, שהוא אמור לבקר אגף ניהול תפעולי. על זה אנחנו מדברים, ופה הדרישה או הבקשה של 

מליאה, לדון במבנה שלו, מתוך הבנה שלא יכול להיות שמנהל, או יושב ראש הוועדה, הוא גם מנהל  

 הגוף התפעולי, זה הכול.  

 

 אחרי שנחליט,     גב' דנה אדמון: 
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לא קשור, סליחה, לא קשור לאבי יאנוס, לא קשור אם זו ועדת חינוך,   מר אריק דניאל: 

 חן. או ועדה אחרת, זה מה שעל השול

 

איך     גב' דנה אדמון:  להיות,  יכול  לא  זה  שבאמת  ונחליט  שהיה  טל,  משה  אומר  אבל 

 אנחנו מתקדמים משם?  

 

 בוועדת רשות אין...     מר משה טל:

 

אוקיי, אני רוצה גם להתייחס. אין ספק שכולנו מבינים ומכירים בזה     מר דודי אלון:

ועדת   כשהוקמה  שמראש  פחות,  מי  יותר  מי  זה  עכשיו,  את  לתת  נכון  לא  שזה  ברור  היה  החינוך, 

 למנהל אגף חינוך. הנה, הגענו לזה עכשיו, בדיוק למה זה לא רעיון טוב.  

 

 חבל.    גב' דנה אדמון: 

 

ולפחות מכירים בזה כרגע, וזה גם טוב, שמתקנים ומשנים תוך כדי,    מר דודי אלון:

 וגם זה ראוי למילים טובות, מבחינתי.

זה מוסכם על כולם, לדעתי, ותיכף תסכמו את השיחה, שאבי לא יהיה יושב ראש    אני אומר שכרגע

שזה ראש מועצה, וזה נציג  ועדת החינוך, ויהיה נציג ציבור, מחזיק תיק החינוך, אם זה מה שכתוב,  

ציבור, ויש פה גם פירוט שאני לא יודע, חיים צריך לראות מה נכון, האם ההרכב שכתוב פה זה מה 

זהו,   , אני אשמח לראות יושב ראש מועצת תלמידים יושב בוועדה שלנו, ומביע את דעתו.שזה? מצוין

 תודה. 

 

טוב, אני מציע שאנחנו נקבל בדיוק כמו שהחוק הזה כתוב, אני יושב    מר גדי ירקוני: 

א' עד ת'. צריכים להחליט, אני לא יודע מאיפה,  -הראש של הוועדה הזאת, אני מציע שנבחר ועדה מ

 את חי אם זה שלושה או שישה,  שאלתי



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 46 
 

 

 לא הבנתי.   גב' דנה אדמון: 

 

 למה צריך לבחור ועדה? יש ועדה.     מר אמיר פלג:

 

 לא, אז אני מציע שנבחר ועדה מההתחלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 יש ועדה לא מתפקדת.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ועדה מההתחלה, רגע, תנו לי, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הבנתי. קודם כל,     גב' דנה אדמון: 

 

 זה דיונים מקבילים? מה קרה? היום לא מתאים לך.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה גדי, אבל לא התפטרתי מוועדת חינוך,   –א'     מר אמיר פלג:

 

שהוועדה     מר גדי ירקוני:  בגלל  מציע,  אני  תדבר.  אחריי  לגמור,  לי  מותר  רגע,  אבל 

להיו הולכת  את הזאת  לקבל  חייבים  לא  זה,  את  רואה  אני  ככה  מחדש,  הבנתי,  לפי  מוקמת,  ת 

רק   לא  להתחלף,  צריכים  האחרים  החברים  וכל  שישה,  או  שלושה  זה  אם  יודע  לא  ואני  עמדותיי, 

מחברי המליאה, אלא גם שאנחנו שמים מועצת תלמידים, ויושב ראש ועד הורים וכל מה שכתוב פה.  

 י המליאה יבחרו מחדש את נציגיהם. בואו נראה,  אני חושב שיהיה נכון, שחבר

 

 ניר,    גב' דנה אדמון: 

 

 אבל מותר לי, זה דמוקרטיה, לא?    מר גדי ירקוני: 
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 כן, אבל למה...?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני אסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

 בחרנו אותם הרי.    מר שמואל ספקטור: 

 

ה, מאז אנחנו יודעים עכשיו, פחות או יותר, מה הוועדה  בחרנו לפני שנ   מר גדי ירקוני: 

 הזאת צריכה לעשות.  

 

 אין שום היגיון...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אבל למה לא נותנים לי לדבר?    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני אתבע דיבה על הצעקות.    גב' דנה אדמון: 

 

 א, זה ממש לא בסדר.  ל   מר גדי ירקוני: 

 

 כל הדיון הזה קצת מוציא אותי, סליחה...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מי שלא נראה לו דיון, יכול ברשות לא להשתתף בו.     מר גדי ירקוני: 

 

 התנצלתי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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. אנחנו  גם אני. אני חושב שאני רוצה לפתוח דף חדש עם ועדת החינוך   מר גדי ירקוני: 

יחליטו  אם  מחדש.  נציגיה  את  תבחר  שהמליאה  ונכון  ואחרות,  כאלה  מתיחויות  שם  שהיו  יודעים 

 שלא, אז יישארו הנציגים האלה. אני מבקש שזה יעלה להצבעה, 

 

 יש לי הערה קודם.     מר משה טל:

 

 שנייה, אפשר לעשות לפי סדר דיבור...      מר אמיר פלג:

 

אה לא תקבל את בקשתי, אז צריכים להחליט אם זה שלוש אם המלי   מר גדי ירקוני: 

 או שש, אני לא יודע איפה מחליטים על זה. ואנחנו בישיבה הבאה,

 

 ביום רביעי.     דובר:

 

מה יום רביעי? לא, על זה ניתן עוד זמן, לא יום רביעי הקרוב, שכחתי     מר גדי ירקוני: 

י חודש  לנו  ניקח  אנחנו  ישיבה.  אחרי  ישיבה  החדש,  שיש  שצריך  מי  כל  את  להכניס  גם  בשביל  מים 

לעשות   ידברו,  פה  שכולם  אחרי  לעשות,  מהמליאה  מבקש  ואני  הוועדה.  של  חדשה  ישיבה  ונעשה 

 הצבעה האם בוחרים צוות חדש מהמליאה, או לא. 

 

 אפשר להזכיר לנו מי החברים מהמליאה?     מר דני ברזילי: 

 

 לא, לא, רגע, שנייה.     גב' דנה אדמון: 

 

 כדי שנדע,    מר דני ברזילי: 

 

 אני ביקשתי רשות דיבור.     גב' דנה אדמון: 
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 רגע, שקט, רגע. בואו. דנה?    מר ניר ים:

 

על סדר     גב' דנה אדמון:  לא  זה בכלל  בנושא,  דיון  לנהל  בכלל  אני מתנגדת  כל,  קודם 

ם, זה יושב ראש ועדת  היום. אף אחד לא דיבר על הקמה של ועדת חינוך, הנושא שהעלינו לסדר היו 

 החינוך. 

 

 נושא עקרוני.    מר חנניה אווקרט: 

 

נושא עקרוני. אני רוצה להגיד שוועדת החינוך הושהתה הרבה מאוד    גב' דנה אדמון: 

זמן, למרות הפצרותיי ובקשותיי, עד שתיגמר ועדת ההיגוי של בתי הספר החדשים, ובסופו של דבר  

 הגיעה. 

הכול כתוב פה,   –רים, אבל ביום הקמתה הגעתי עם כל החומרים ואמרתי  אני לא יודעת אם אתם זוכ

והנה זה גם נמצא כאן עכשיו, מי צריך לשבת בוועדה, איך? ובכל זאת החליט ראש המועצה, ואנחנו  

הרכב   מה  שיחליט  הוא  הזה,  המיוחד  ושהצוות  מיוחד,  צוות  שיוקם  זה,  את  אישרנו  כנראה,  ברוב, 

 היה טוב ואני לא יודעת, ומיטיב, לטובת תפקוד הוועדה.ועדת החינוך, כדי שזה י

זה   אם  דבר,  של  גדולה בסופו  בשמחה  לצערנו,  אבל  לזה,  שהתנגדו  חברי מליאה  עוד  היו  התנגדתי, 

רצונו של הרוב, הלכנו לדרך הזאת. באותו מעמד גם חלק גדול מחברי המליאה התנגדו שאבי יהיה  

 ה.  יושב ראש הוועדה, ובכל זאת זה מה שקר

לשבת   –היסטוריה   רציתי  לא  אני  כי  חינוך,  מוועדת  חלק  הייתי  לא  עוד  אני  העבודה,  את  התחלנו 

בוועדת חינוך שאין לה שום יד ורגל בביקורת, או בהתנהלות מול האגף, ולכן לא הייתי בוועדת חינוך.  

תר לוועדה, לא הצטרפו מספיק אנשים, בספו של דבר נפתח קול קורא, אמיר ואני נכנסנו מאוחר יו

שום   אין  החינוך  שלוועדת  וחלק,  חד  באופן  המועצה  ראש  ידי  על  הובהר  שלה,  הראשונה  ובפגישה 

סמכויות. היא לא אמורה לעסוק בעניינים של היומיום, היא אמורה להתוות איזושהי דרך מעורפלת,  

ינוך תעשה  אני לא הבנתי דבר חוץ מזה שאני קיבלתי את התחושה, גדי, שאתה לא רוצה שוועדת הח

 דבר בתחום החינוך. 

ישבה גם רבקה, היה דיון מאוד מאוד ער בעניין הזה, גם מזל, הגיבו על העניינים האלה, בסופו של  
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 דבר הוועדה יצאה לדרך, וכולנו יודעים לאן היא הגיעה עכשיו.

חו עכשיו,  עד  שאמרתי  הדברים  כל  לאור  אומרת,  זאת  חוץ,  סיבה  מאיזו  להבין,  מצליחה  לא  ץ  אני 

מהרצון לדכא או להזיז, או לייצר איזושהי שליטה במה שקורה בוועדה, חוץ מהטעמים האלה, אם  

יש טעמים אחרים, אתה יכול להסביר לי אותם, אני אשמח לשמוע. אני לא יכולה לדמיין שום מניע  

 אחר לבחירה של נציגים חדשים. ולכן, 

 

 כי הנציגים הישנים לא תפקדו.   מר שמואל ספקטור: 

 

 מי אמר את זה? אתה היית בוועדה?     דובר:

 

 לא, עובדה שהוועדה לא פעלה.   מר שמואל ספקטור: 

 

 היא לא פעלה...      דובר:

 

 היא לא פעלה כי לא נתנו לה לפעול.    גב' דנה אדמון: 

 

 דקה, תמיר. חברים, ככה לא נתקדם.    מר ניר ים:

 

ב ראש ועדת חובה, של ראש המועצה, זה ניר, הערה ... לעניין הזה. יוש   מר משה טל:

ו בעירייה,  -ההנהלה  חובה  ועדת  בין  הפרדה  כאן  יש  וכאן  רשות,  ועדת  זאת  עכשיו,  מל"ח.  ... ועדת 

ואני   כן.  גם  חינוך  בתיק  הראש,  יושב  את  בוחרים  הוועדה  חברי  רשות,  בוועדות  הוועדה.  במטרות 

חר, יקבל את זה על עצמו, זה אומר שעוד  חושב שאם ראש המועצה, לא משנה אם זה גדי או מישהו א

מנוטרלת לגמרי, הוא גם איש עסוק, וגם זה לא  פעם, יכולת הביקורת של המנגנון, של מה שנעשה,  

 יהיה מעשי. שגם כתוב, אם זה לא הוא, אז יהיה מישהו אחר.

זו לא ועדת חובה, שאנשים יבואו לשם חופש זו ועדת רשות,  י, יהיו  הוועדה צריכה להיות עצמאית, 

ועדה   מתי  חברי  ועדה,  לכל  לבוא  יכול  המועצה  וראש  יביאו,  והם  רוצים,  שהם  מי  את  יזמינו  והם 
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שהוא רוצה, ומדווחים לו מתי שיש את הוועדה, אבל לא הוא זה שמזמן, משום שהוא עסוק ויש לו  

 המון המון עיסוקים.  

כדי שהוועדה הזאת תפ לגדי,  עכשיו  פונה  אני  ש...  אני חושב  ה... ממה  עאז  לה את  ויהיה  ל באמת, 

שמצפים מוועדת חינוך אז אני מציע להשאיר את חברי המליאה שנמצאים בוועדה, למנות מבינם את 

יושב הראש, וכמובן שאני חושב שאם מזמנים ישיבה, ורוצים לעשות שינויים, אז יש תמיד את ה...  

בשבוע פעמיים  לתפקד  תוכל  הזאת  שהמועצה  אבל  המועצה.  ראש  ולא  של  להם,  שבא  מתי  פעם,   ,

קשורים ללוח זמנים של ראש המועצה, עוד פעם, אני אומר ששאר המועצות האזוריות, ועדות החובה  

 שמחייבות את ראש המועצה, זה הנהלה ומל"ח, כל היתר זה כבר נתון למליאה, אני חושב.  

 

 טוב. תמיר?    מר ניר ים:

 

פה,    מר תמיר בוקובזה:  לדייק  רוצה  רק  רוצים  אני  אתם  אם  היום,  סדר  שעל  הנושא 

היום  לסדר  נושא  להיות  צריך  זה  אחר,  עניין  כל  או  אותם,  להחליף  חינוך  ועדת  נושא  את  להביא 

 בנפרד, לא בצורה הזאת.  

 

 נכון .   גב' דנה אדמון: 

 

חדשים,    מר תמיר בוקובזה:  לבחור  עכשיו,  אותם  להחליף  אם  לבחור  יכולים  לא  אנחנו 

 להשאיר אותם.

 

 לא, לא רלוונטי.     ב' דנה אדמון: ג

 

מגיעים   מר תמיר בוקובזה:  היו  שאולי  מליאה  חברי  פה  יש  מהדיון.  חלק  לא  פשוט  זה 

במיוחד לדיון הזה. כרגע זה רק החלפה של יושב ראש ועדת החינוך, מראש אגף החינוך לנבחר ציבור,  

בו אחרת  יסודית  עבודה  לעשות  רוצים  אם  נתמקד,  בואו  שרשום.  הראשון  כמו  אני  הזאת,  ועדה 

 שאשמח.  
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 אני, לשם שינוי, מתחבר אליך.    מר ניר ים:

 

 פעם שנייה בחודשיים, יפה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

עצמי     מר ניר ים: את  ואשאל  זה,  על  אתגבר  אני  אבל  ממש.  אותי.  מטריד  זה 

ים. ועדת חינוך, יש  בלילה מה קורה פה. אז אני חושב שזה באמת, בפשטות, מדברים על דברים פשוט

לנו ועדת חינוך כרגע, כפי שהיא, גדי לקח על עצמו להיות יושב ראש הוועדה. לדעתי, צריך לאפשר לו  

אם נרצה לעשות שינויים, נראה איך עושים אותם, או מתוך  את זה, צריך לתת לוועדה לצאת לדרך,  

... לא יודע אם זה יהיה במליאה    הוועדה, או מחוץ לוועדה, אבל זה לא הדיון כרגע, לזה אני מסכים.

 הבאה, נתעסק בדברים אחרים, 

 

 התקנות אומרות שבוחרים מתוך חברי המליאה.     מר משה טל:

 

 בואו לא נלך,    מר ניר ים:

 

 הנייר הזה לא משקף...     מר משה טל:

 

אוקיי, אז בסדר. אז כשיהיה נייר אני אומר למשה, כשיהיה נייר אחר,    מר ניר ים:

ותר את הניירות שכרגע אנחנו... חבר'ה, תנו לי שנייה לנסות לסכם. כשיהיה לנו נייר אחר שסותר שס

ורוצים,   משתדלים  שאנחנו  התנ"ך  כרגע,  מבחינתנו,  וזה  עובדים,  אנחנו  שלפיו  הנייר  את  במהות 

המון    ונדחפים לעבוד לפיו, אז בואו נעבוד לפיו. יבואו תקנות אחרות, יבואו... בסדר, אמרת את זה

ועדת  בדיוק את מה אומרת  זוכר כמוך,  לא  הוא  כי  עכשיו,  יקריא  לא  היועץ המשפטי  פעמים, אבל 

 חינוך כוועדת רשות, במועצה אזורית, בדרום הארץ. לא יודע. 

כי יכול מאוד להיות, יכול להיות שאתה צודק, אני לא, דרך אגב, אני לא בא ואומר שאתה טועה. אני  

פנינו, אלה הנוסחים שכרגע אנחנו עובדים איתם, יבוא דבר אחר, תראה לנו זה כרגע מה שב  –אומר  
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דבר אחר, אז נפתח אותו ואם צריך לשנות, נעשה עוד שינוי. העיקר שנהיה מסודרים. לא יהיה נכון  

 לעשות שינוי על בסיס זיכרון, גם ככל שהוא פה.  

 

 מצאנו את זה ניר, מצאנו.     גב' דנה אדמון: 

 

כדי   בזה: מר תמיר בוקו פשוט  הלכתי,  ששמה  לחוק,  בהתאם  לעשות,  שצריך  מה  ניר, 

ועדת מל"ח, יושבי -בתוקף... יושב ראש בוועדת הנהלה ולסגור את העניין הזה, ראש המועצה יהיה  

ראש שאר הוועדות, יבחרו על ידי המועצה, מתוך חברי הוועדה. זה החוק, זה המילים. עכשיו צריך,  

שהוא רוצה, עדיין צריך לבצע הצבעה, ולבחור. ואם מישהו אחר רוצה, אז גם    אין לי בעיה שגדי יגיד

 לא מותר. 

 

 בגלל שזאת ועדת רשות.     גב' דנה אדמון: 

 

 מתוך חברי הוועדה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי. חברים,     מר ניר ים:

 

הוועדה  מר תמיר בוקובזה:  ראש  יושב  את  בוחרים  המליאה  חברי  מליאה.  בכל מועצה,   ,

 ועדה. 

 

 תמיר, תשלח לי את צילום המסך.   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

טוב, תראה, בגדול, הדיון פה כרגע הוא בסך הכול, בהבדל בין הנייר     מר ניר ים:

 שמונח פה עכשיו, לטוב ולרע, לבין מה שאומר, לצורך העניין, האינטרנט, אוקיי? 
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 ן שתי האמירות. אין סתירה בי  מר תמיר בוקובזה: 

 

חכו, יש, אני אגיד לכם, דקה. אתם נתפסתם לנושא של ראש הוועדה,     מר ניר ים:

 אבל מעבר לראש הוועדה יש עוד גורמים, יש מנהלי בית ספר, יש מועצות תלמידים, יש כל מיני...  

 

 הם לא חלק מהוועדה.      מר אמיר פלג:

 

 הנושא,   זה חברי הוועדה, וזה לא  מר תמיר בוקובזה: 

 

נכון, אוקיי, עכשיו אני שואל, דקה, עכשיו אני שואל, אם מישהו יודע     מר ניר ים:

 מיהם חברי הוועדה, שצריכים להיות במועצה האזורית, אוקיי? 

 

ועדת    מר תמיר בוקובזה:  לגבי  שיח  איזשהו  לבצע  רוצים  אתם  שאם  זה,  לגבי  אמרתי 

  ה ולהביא את זה לסדר היום בצורה מסודרת.חינוך, או כל ועדה אחרת, צריך להכין את ז

 

 בסדר, לכן אני אומר, בואו נפתור.    מר ניר ים:

 

 לא לדבר על זה עכשיו באוויר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז בואו נפתור את הנושא הזה, ו...    מר ניר ים:

 

 איך זה תלוי אחד בשני?     גב' דנה אדמון: 

 

כי אחרת אנ   מר ניר ים: יודעים. ונתקדם.  עוד לא  חנו פותחים פה משהו שאנחנו 

 כרגע קיימת ועדה, אוקיי? לצורך העניין.  
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 כרגע מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כרגע קיימת ועדה.     מר ניר ים:

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 קיימת ועדה, כל הסיפור שלה כרגע, זה מי יושב הראש שלה, בסדר?     מר ניר ים:

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

עוד     מר ניר ים: לנו  יש  אם  גם  הזה,  בשלב  נעצור  בואו  גדי.  יהיה  אבי,  יהיה  לא 

 כמה מדרגות בדרך,  

 

 למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 מסיבה נורא פשוטה, דנה, כי אנחנו עובדים לפי המדריך לנבחר.    מר ניר ים:

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ין בעיה,  במדריך לנבחר, א   גב' דנה אדמון: 

 

 אז הנה, אנחנו עובדים לפי זה,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני איתך.   גב' דנה אדמון: 

 

ראש   מר תמיר בוקובזה:  יושב  להיות  רוצה  גדי  אם  ניר.  להצביע,  עדיין  צריכים  אנחנו 
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 ועדת חינוך,  

 

לנבחר.     גב' דנה אדמון:  המדריך  לפי  עובדים  אנחנו  איתך,  מסכימה  אני  רגע,  שנייה 

מדריך לנבחר מוגדר, שוועדת חינוך היא ועדת רשות במועצה אזורית. כשאתה ניגש לצו המועצות וב

האזוריות, יש הגדרה, מי צריך לעמוד בראש ועדות רשות במועצות אזוריות. וזה בדיוק מה שהקריא 

 תמיר.

זה לא אז הדברים פשוטים וברורים, עכשיו, אם אנחנו רוצים אחרת, מסיבה כלשהי, תסבירו, אבל  

   לשון החוק. נקודה.

 

 טוב, אז אני, אם לא הולך ככה, ננסה בדרך טיפה שונה, בסדר?    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

ועדת החינוך, לצורך העניין.     מר ניר ים: גדי כיו"ר הוועדה,  אני מציע למנות את 

הוועדה, באיזה חדר שהיא תבחר,   כך  נושא שהיא תרצה   איזשהו  שהיא תתכנס, תעלהכתשב אחר 

לדון בו, אם החוק ימצה את זה, אם התקנות, אם מי שרוצה להחליף את גדי, לטענתכם, מי שיכול 

 לעשות את זה זאת הוועדה, 

 

 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן!    מר ניר ים:

 

  !לא  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן!    מר ניר ים:
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ד פעם לא, חברי, יבחרו על ידי המועצה. המועצה  לא! אני אגיד לך עו  מר תמיר בוקובזה: 

 זה אנחנו, המליאה, לא חברי הוועדה. מתוך חברי הוועדה. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 זה מה שלשון החוק אומר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז בואו תסבירו, מה הפחד? איפה?    גב' דנה אדמון: 

 

 אין פה פחד.    מר ניר ים:

 

 אז למה? אז למה?     גב' דנה אדמון: 

 

 אין פה פחד, הדבר היחידי שאין... יש פה שני דברים שאין פה,    מר ניר ים:

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 

 

 אין פה פחד.  –אחד  –יש פה שני דברים שאין פה    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

את אומרת, אני לא אין פה פחד. הדבר השני, אין פה הצעה מבוססת. ז   מר ניר ים:

 רואה את המליאה עכשיו, מקבלת החלטה, אם זאת מזל, או דנה, או אמיר או רונית. 

 

 איך אתה מבסס את ההחלטה שזה יושב ראש הרשות?    גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 58 
 

 על זה, ולכן אני אומר,     מר ניר ים:

 

 אבל זה אומר משהו אחר, ניר,    גב' דנה אדמון: 

 

 א, על זה אתה לא יכול לבסס, ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה אומר משהו אחר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 אתה יודע.  כתובים אין לי בעיה, אני איתך. אני עם ה   גב' דנה אדמון: 

 

לחברי    מר תמיר בוקובזה:  קורא  קול  להוציא  הקרוב,  בשבוע  זה  את  להביא  רוצים  אם 

יושב   להיות  רוצה  מי  בלי הוועדה,  הזה,  בנושא  הצבעה  רק  להצבעה,  זה  את  להעלות  ולהגיש,  ראש 

ולא   כאמירה,  הגיוני  לי  נראה  זה  מקובל.  יהיה  זה  במליאה,  הישיבה  בתחילת  שזה  דיון,  על  למרות 

נדון שהיום יבחר יושב ראש לוועדה, בסדר, אני מוכן לקבל את האמירה שלך שלא  סדר היום, ואולי  

 נערכנו כמו שצריך, אוקיי? 

זה  ל את  שבוחרים  או  כרגע,  שלנו  המשחק  טווח  זה  אז  היום,  סדר  זה  כי  עכשיו,  נבחר  בואו  אז  א, 

זה למליאה הבאה, שכל אחד   נדחה את  והמועצה, חברי המליאה צריכים לבחור, או שבואו  עכשיו, 

 יוכל לעשות את השיקולים שלו. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

   מישהו מהוועדה רוצה?  מר חנניה אווקרט: 

 

 אם מזל רוצה? איך אתה יכול לבחור?     מר אמיר פלג:
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 קול קורא נוציא, כמו שהוא אמר.   מר משה טל:

 

 זה לא קול קורא אפילו, זה בוועדה להגיד, בתחילת המליאה...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 איפה כתוב הדבר שהם אומרים?    מר גדי ירקוני: 

 

הוועד   גב' דנה אדמון:  חברי  את  יושב לעדכן  בחירת  של  להליך  יוצאים  שאנחנו  ה, 

 ראש, מי שרוצה להציע מועמדות, שיציע, ונקיים הצבעה על זה. מאוד פשוט.  

 

 בישיבה הבאה נקיים הצבעה, כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 מי אמר שלא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, אם ככה, בסדר, נצא למהלך. בסדר.    מר ניר ים:

 

 לא, לא, לא, לא, אנחנו נבדוק את החוק.      מר גדי ירקוני: 

 

 נבדוק את החוק, נצא למהלך, שורה תחתונה...     מר ניר ים:

 

למליאה   עו"ד חי חיימסון:  זה  את  תדחו  ראויה,  הצעה  היא  שלך  שההצעה  חושב  אני 

הבאה. עד המליאה הבאה, אנחנו גם נשלים את הבדיקה המשפטית בצורה ברורה, ובמליאה הבאה,  

 ת זה כמובן על סדר היום בצורה מסודרת, ותקבלו החלטה בצורה מסודרת וחוקית.  תביאו א

 

 אבל,   מר תמיר בוקובזה: 
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 זה נשמע לי נכון מה שאתה מציע.   עו"ד חי חיימסון: 

 

 כרגע צריך לקבל את ההחלטה שאנחנו,    גב' דנה אדמון: 

 

לא דוחים את זה. זה   במליאה הבאה זה על סדר היום. זאת אומרת,  מר תמיר בוקובזה: 

 מקובל? ניר? גדי?  

 

 ניר? הנהלה?    מר משה טל:

 

 לא אכפת לי... מבחינתי זה מקובל.    מר ניר ים:

 

 מה על סדר היום? הצבעה?    גב' דנה אדמון: 

 

יושב    מר תמיר בוקובזה:  להיות  שרוצה  מי  דבר.  שום  בלי  דיון,  בלי  והצבעה,  מועמדים 

 א רוצה להיות, אנחנו נבחר מתוך המועמדים.  ראש ועדת חינוך, יגיד שהו 

 

 מאה אחוז בסדר. אם ככה אנחנו,   מר ניר ים:

 

 כן?   מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע. אוקיי, קובעים את זה, במליאה הבאה זה יבוא. כנראה זה יבוא,     מר ניר ים:

הסעיף יהיה  שזה  שקובע  היום,  בסדר  ראשון  סעיף  מבחינת  הזה,  בקטע  ז  כנראה  תהיה הזה,  את 

הסעיפים.   את  להעלות  שאמורה  להנהלה,  קשר  ובלי  זה,  את  שקבענו  ועכשיו  כאן  מליאה  המליאה, 

 מקובל לגמרי. סגור.  

 

 אז זאת החלטה לפרוטוקול?   מר תמיר בוקובזה: 
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 כן.    מר ניר ים:

 

 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זהו?    מר ניר ים:

 

 יאה הרגילה. יאללה, עוברים למל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בואו, חברים, תראו...     מר ניר ים:

 

 יושב ראש הוועדה צריך להיות נציג מליאה, או נציג ציבור?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 נציג מליאה.    מר משה טל:

 

 שנייה אחת. מה השעה?     מר ניר ים:

 

 בדיוק, אנחנו בזמנים.  19:30  מר תמיר בוקובזה: 

 

בבקשה  ז  19:30   מר ניר ים: תתקשרי  רשותכם.  את  מבקש  אני  דקה,  מעולה.  ה 

לעופר, תזמיני אותו. ועד שעופר יבוא לסעיפים של הפרויקטים, אז אני רוצה להתקדם, ברשותכם, 

 בכמה דברים קטנים, אוקיי? 

 

מה    מר תמיר בוקובזה:  כלום  אמר  לא  הוא  בכלל.  דיברנו  לא  מגדי,  מידע  כל  קודם  אבל 

 היה במועצה השבוע.  
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 כי זו הייתה מליאה מיוחדת.    גב' דנה אדמון: 

 

  . 33הוא יגיד, יהיה זמן והוא יגיד. תפתחו רגע בעמוד    מר ניר ים:

 

   -סעיפי מליאה רגילה 

 ועדים מקומיים . 10

 

כיסופים   33בעמוד     מר ניר ים: של  הבקשה  את  סעיף    יש  את  להם  .  2022לאשר 

 מעו לתקנות, והביאו את הבקשה, אגב, לזכותם של כיסופים, הם היחידים שנש

 

מעצמנו,    מר תמיר בוקובזה:  צחוק  עושים  ואנחנו  היתר,  כל  של  מחובתם  זה  סליחה? 

 שביוני וביולי ובאוגוסט, אנחנו מאשרים תקציבים. וצריך להוציא להם מכתב לכל היישובים,  

 

 , 22-זה ל    דובר:

 

 מצוין. אני יודע בדיוק. כיסופים פועלים  מר תמיר בוקובזה: 

 

 היינו שם, דיברנו על זה,     גב' דנה אדמון: 

 

 היינו, דיברנו,     מר ניר ים:

 

 חי הגיע במיוחד בשביל לספר לנו על זה.    גב' דנה אדמון: 

 

חי, תודה רבה. זאת הפעם השלישית שאני מצטרף לדעתך. כל שבוע     מר ניר ים:

במ לנו,  יש  העניין,  לצורך  לנו  אין  שיניים  שאני  מתזכרים,  הנדירים  המקרים  אחד  זה  הזה,  קרה 

נתקלתי בהם, שיש בהם אחריות ללא סמכות, אוקיי? לא פגשתי עוד הרבה אירועים כאלה בעבר. פה  
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היום   כל  כן  אנחנו  אותם,  לאלץ  יכולים  לא  אנחנו  סמכות,  ללא  אחריות  של  במצב  באמת  אנחנו 

 עליהם.

  ,₪2022 לשנת  1,185,000אז כיסופים מבקש תקציב של 

 

 ועד היום אף אחד לא יודע להגיד,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה ההתפרצויות האלה? למה? די כבר?     מר גדי ירקוני: 

 

כבר שנה,    מר תמיר בוקובזה:  זה  יוצא? אנחנו שואלים את  הוא  ומאיפה  הולך,  הוא  לאן 

 ועד היום לא התקבלה תשובה על המיליון מאה שמונים וחמש אלף.  

 

 מה? מה אתה לא יודע?    רט: מר חנניה אווק

 

הולך?    מר תמיר בוקובזה:  הוא  לאן  בא?  הוא  ממי  הזה,  התקציב  זה  מה  לי  תסביר  בוא 

 לאיזה כסף הוא יוצא? לאן הוא? 

 

מי     מר יובל בר: שמשתתף,  מי  מסוים,  ישוב  של  מקומי,  ועד  של  התקציב  זה 

ה קיבוץ. בדרך כלל גם במושבים  שמשלם את זה, במקרה הזה, זה האגודה השיתופית החקלאית, כי ז

 זה קורה, 

 

 כתוב השתתפות מוסדות.    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא.    מר יובל בר:

 

היינו,    מר ניר ים: כבר  תראו,  שחשוב,  מה  עזבו,  לנו,  שחשוב  מה  תראו,  בסדר, 

 דיברנו על זה מלא פעמים. היינו,
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 ולא קיבלנו תשובות.      דוברת:

 

ן, אתם צודקים. היינו, אבל זה גם לא אומר שתקבלו בעתיד. היינו  נכו   מר ניר ים:

'כולם צודקים', אבל אלה החיים. כשאני רואה תקציב כזה, מעניינת אותי רק   בהרצאה שנאמר לנו 

השתתפות המועצה. זאת אומרת, מה היישוב עושה עם עצמו? שיהיה בריא.  שורה אחת, מעניין אותי  

ל המועצה, ומעביר כסף לתקציב הוועד המקומי, סבבה, שילך וימצא  אם אני לא שם את היד בכיס ש

 את זה איפה שהוא רוצה. עכשיו, אין לי שום סיבה בעולם לא לאשר להם את זה.  

 

 זה נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, אבל יש פה טעות, זה אלפי שקלים, זה לא...     מר יובל בר:

 

הזה, בסעיף השתתפות  כל התקציבים שאישר  מר תמיר בוקובזה:  בדף  נו, כל התקציבים 

זה   מה  שאלתי  כשאז  גם  מקום.  משום  זרק  אחד  שכל  דמיוניים,  סכומים  רשומים  היו  מועצה, 

לא, זה לא באמת יוצא מהמועצה, זה    –השתתפות מועצה, אף אחד לא ידע להגיד לי מה זה, ואמרנו  

 משהו, כל אחד זרק איזשהו רעיון, 

 

 בל בסוף, דווקא זה נסגר. נכון, א   מר ניר ים:

 

בארי,     מר יובל בר: מקומי  ועד  תקציב  יהיה  הבאה,  במליאה  כנראה  ליישוב,   ...

 זה כל הכספים שמועברים מהמדינה,  ותהיה בו השתתפות מועצה. 

 

 מי קובע אותם?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי שמשיג אותם,     מר יובל בר:
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 המדינה קובעת.     מר ניר ים:

 

 מי שמשיג אותם מהמדינה.    בר: מר יובל

 

 את התקציב, את ההשתתפות מועצה, המדינה קובעת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למשל רבש"צים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 תמיר, ככה,    מר יובל בר:

 

 רגע, אני לא יכול.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לי  גב' כבי שקולניק:  ומגיע  המועצה  דרך  עובר  רבש"צים,  שכר  למשל.  למשל,  ישובים, 

 למשל, אני יודעת, סייעות. למשל, גננות, למשל, איך זה נקרא? תשלומי התאמת ההורים. 

 

 אני מקבל את מה שאת אומרת,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה עובר דרך המועצה ליישוב.   גב' כבי שקולניק: 

 

ז  מר תמיר בוקובזה:  מה  אותם,  ושאלתי  ביישובים  המזכירים  דרך  עברתי  ה? כשאני 

ואמרתי   קודם,  במליאה  אישרנו  שאנחנו  לדף  השתתפות    –פתחתי  פה  שרשמתם  זה  מה  לי,  תגיד 

 וואלה, אין לי מושג, אני מעתיק את זה מהתקציב הקודם.   –מועצה? הוא מסתכל עליי, הוא ואמר לי 

 

 נכון,    מר ניר ים:
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 היה שימוש,     דוברת:

 

 תלך אליו, מה אתה בא אלינו?     דובר:

 

 אנחנו מאשרים מספרים, שאין לאף אחד מושג,    תמיר בוקובזה:  מר

 

 רגע, חבר'ה, דקה.     מר ניר ים:

 

ניר, הם רשמו בכותרת שקלים חדשים, במקום אלפי שקלים, יש כאן   מר עופר קיסין: 

 טענות במסמך עצמו.  

 

 זה גם נכון.    מר ניר ים:

 

 יתך. ואני לא רב א 1180אז תן להם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ₪, שיהיו בריאים. אולי לכיסופים זה מספיק. רבקה?  1185אז זה    מר ניר ים:

 

 אף פעם לא מספיק.    גב' רבקה בן ארי: 

 

הסמכויות,     מר ניר ים: האצלת  את  יש  זה,  את  יש  אז  חברים,  שזה  אוקיי, 

מאש שאנחנו  לזה  בכלל  ההצדקה  זו  אגב,  לשנה,  משנה  אותו  מגלגלים  שאנחנו  פה  הסטנדרט  רים 

 תקציב, שבאותם מיליון מאה, יעשה את כל מה שהוא כתב שבאחריותו לעשות.

-אני מבקש שנצביע על הדבר הזה, נאשר להם או לא, זה בידינו. מי בעד לאשר לכיסופים תקציב ל

בעד, אחד נמנע,    18. עופר, ברוך הבא. יש נמנעים? נמנעת אחת. יש מתנגדים? אין מתנגדים.  18?   2022

 תנגדים. ואין מ
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הוחלט  החלטה קולות:  את  נמנע  1,  בעד  18)  ברוב  לאשר  לשנת  (  כיסופים  בסך    2022תקציב 

 והאצלת סמכויות.₪  1,185,000

 

 אישור תב"רים . 11

 

התב"ר 32עמוד      מר ניר ים: כל  רעים.  בקיבוץ  תשתיות  פיתוח  תב"ר  על  מדבר   ,

יש למישהו שאלה, הערה לתב"ר הזה?  כולו ממומן מהתחייבות היישוב, והמועצה לא שמה פה כסף.  

  0נמנעים,    0בעד,    18יצא עוד פעם, יש נמנעים? יש מתנגדים? אין.    18  מי בעד לאשר את התב"ר הזה?

 מתנגדים.

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    18:  את  לאשר  ל  –רעים    –  1308בעד(  תשתיות  יח'   52-פיתוח 

 ברעים.

 

 על מירב, שמדבר   13מציע, מבקש, לא להיכנס לדיון, סעיף  אני   מר ניר ים:

 

 איזה עמוד?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא עמוד.     מר ניר ים:

 

 . 31יש עמוד,     דוברת:

 

מספר     מר ניר ים: סעיף  על הסעיף,  בכללי  מדבר  אני  בעמוד  13לא,  ,  31, שנמצא 

ת רכזת הבריאות של המועצה. אז אני, לפחות,  אוקיי? מירב הסירה את מועמדותה, אין לה עניין להיו

 מציע לא להיכנס לדיון, להסתפק באמירה הזאת.  

 

 אז כל הווטסאפ היה מיותר.   גב' רבקה בן ארי: 
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 המה?    מר ניר ים:

 

 אז כל השאלון היה מיותר.   גב' רבקה בן ארי: 

 

כ   מר ניר ים: זה  אז  לנו.  קורה  אבל  מיותר,  היה  ההליך  כל  נסגר בדיעבד,  זה  כה 

 הנושא הזה. ועכשיו, אני אתן לגדי להעביר את המידע, ברשותכם. 

 

 צריך להצביע?    מר חנניה אווקרט: 

 

  על מה?   מר ניר ים:

 

 היא הסירה.      דובר:

 

ולהיות     מר ניר ים: להיכנס  למירב  תאשר  שהמליאה  היה  הרעיון  אנחנו,  מירב, 

צינון. זה לא רלוונטי. מרב לא מעוניינת לעשות את    רכזת הבריאות, ותאפשר לפטור אותה מתקופת

 התפקיד הזה, ולכן אנחנו לא מעלים אותו לדיון, ולא מקבלים החלטה.  

 

  הבנתי.  מר חנניה אווקרט: 

 

 מידע. 6

 

א'     מר גדי ירקוני:  אז  מילים.  כמה  אגיד  אני  הכנת    –טוב,  של  שלמים  יומיים  ערכנו 

לי האגפים, וחלק ממנהלי המחלקות. אנחנו משקיעים בזה די תוכניות עבודה של המועצה, עם מנה

ה... באמת שעות רבות שאנחנו משקיעים בזה,  הרבה השנה, נראה אם בסוף העבודה הרבה ושעות 

יותר   מעקבים  נותן  גם  זה  האם  אלא  בתוכניות,  רק  לא  בסוף,  התוצרים  את  עם נראה  טובים 
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במטר לעמוד  מצליחים  ואם  השנה,  במהלך  רבעונים, הביצועים  פר  לנו  מציבים  שאנחנו  וביעדים  ות 

 ופר כל דבר. 

 

 גדי, תוריד את המסכה בבקשה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני מדבר רק עם מסיכה, גדי.    מר גדי ירקוני: 

 

 כל הכבוד גדי, כל הכבוד.     גב' דנה אדמון: 

 

ני אנסה, חוץ יש כללים במדינה, וסלחו לי, יש כל כך הרבה בחדר, א   מר גדי ירקוני: 

 מאשר כשאני שותה, אז לשמור על זה. 

 

 לא, אז תדבר יותר בקול.      דוברת:

 

בבני     מר גדי ירקוני:  היינו  יומיים,  לקחנו  באמת  כן.  זה  אבל,  רם  בקול  אדבר  אני 

כמו שאמרתי, השקעות של  נצרים מהבוקר עד אחר הצהריים, השקעה מאוד גדולה, גם כספית וגם  

ימנו את זה, זה עוד יגיע למליאה לקריאה ראשונה, ואחרי זה קריאה שנייה, ואחרי  תשומת לב. לא סי

שהדבר   ונקווה  מאוד,  הקרוב  בזמן  לתמונה  נכנסים  אתם  וגם  התקציב,  זה  כדי  ותוך  אישורים,  זה 

 הזה, באמת, יעלה עור וגידים ויהיה רציני.  

אותו,  להגיד  היום  שווה  אז  חדש,  דבר  שהוא  חושב  שאני  נוסף  להיות    דבר  יהפוך  שזה  מקווה  אני 

שמה   להם  עשתה  צבא.  לקראת  שלנו,  י"ב  תלמידי  כל  את  אירחה  הדרומית  היום החטיבה  מסורת. 

קצת שיחות, מה אפשר לעשות בצבא, איפה כדאי, והקשר הזה עם החטיבה הדרומית ממש טוב, וגם  

ילד לנו, שכל  יעזור  שזה  מקווה  אני  וגם  נהנו,  שהם ממש  הילדים  את  את    ראיתי  לעשות  יוכל  וילד 

 המקסימום שלו בצבא, שזה מאוד מאוד חשוב גם לאשכול וגם לילדים עצמם, להמשך הדרך.  

איש  לא  אני  המועצה.  רב  עם  בישיבה  הדתות  שר  עם  הייתי  הדתות,  במשרד  השבוע  הייתי  אנחנו, 

  בשורות, אבל אנחנו ממשיכים להילחם על הנושא הזה, על אף ששם קיבלנו אוזן קרירה, 
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 למה? מה הטענות?     גב' דנה אדמון: 

 

בחומר,   מר גדי ירקוני:  היה  לא  פשוט  הוא  טיעונים,  ולפעמים אין  היה,  לא  והמנכ"ל 

קורה... אבל כן, אני היום טיפלתי בזה כבר עוד פעם עם המנכ"ל ואנחנו עובדים על זה, ואני מעריך  

כיוונים,   מיני  מכל  לחצים  פה  יש  אבל  רב.  פה  יהיה  חושב שבסוף  אני  אבל  לטובתנו,  לא  שחלקם 

 שבנושא הזה אנחנו, לפחות, חושבים שצדקת דרכנו היא באמת נכונה, ואנחנו נלחם עליה.

חקלאי  פה  יש  הכשרויות,  על  המכתבים  את  שראה  מי  שרירים,  קצת  לנו  מפעילים  גם  לזה,  בנוסף 

ר הזה בינתיים הורדנו  והוא צריך כשרות מבחינה אחרת, של העסקים שלו, אז אני מקווה שזה, הדב

נתקל   מישהו  אם  אבל  כשרות.  שירותי  לנו  לתת  ימשיכו  הקרובה,  בתקופה  שלפחות  היום,  מסדר 

 בבעיה בתחום הזה, שידבר עם דודי או איתי, שנדע לטפל בזה, ולהעביר את זה הלאה. 

יש להם מועצה דתית, אבל המטרה שלנו היא לא להמשיהיום   ך  אנחנו מקבלים את זה ממרחבים, 

 שם, אלא כן להיות עצמאיים בנושא הזה.  

לפני   יוקם  ייקח, אני לא מעריך שזה  גם כן מתקדם.  ובניה העצמאית שלנו, הדבר הזה  ועדת תכנון 

דבר  וזה  חיובי,  הוא  הכיוון  בינתיים  בהחלט,  אבל  המדינה,  של  הזמנים  בלוחות  הבאה,  השנה  סוף 

אם יהיו אישורים והכול, גם באישורים, מאוד מאוד חשוב, אבל ההתעסקות איתה תהיה בהקמה,  

. אז מי שציפה שזה יהיה יותר מהר, כמוני אולי, או כמוכם, 2022עד לפחות, ההערכה שלי, עד סוף  

ייקח לנו הרבה זמן עם ה... זה לא לנו, זה למדינה, לקבל את ההחלטות, אבל אני מקווה שלפחות הן 

 יהיו חיוביות בנושא הזה.  

הדברים, בשאר  ואז    אנחנו  שבועיים,  בעוד  מקווה  אני  יאושר,  המדינה  שתקציב  מחכים  בהחלט 

מחכים   שכולם  בגלל  מהדברים,  בחלק  נוראי  בעיכוב  אנחנו  יפתחו.  מהתקציבים  הרבה  בהחלט, 

 לתקציב המדינה, ואני חושב שגם ישחרר גם לחץ כשהוא יעבור. זה מהבחינה הזאת. 

כ כל  עליו  דיה שאנחנו מדברים  להגיד כמעט סופית,  דבר אחרון, אתר  סגרנו, אפשר  ,  95%ך הרבה, 

לגבי המענקים   ועם המשרד לאיכות הסביבה,  בגלל שעד שלא סגור לגמרי, זה לא סגור עם האוצר, 

 מיליון ₪ לבניה ולשוטף אחרי זה.   160שאנחנו צריכים לקבל למתקן הזה, 

ודשיים מהיום, נסגור מאוד מאוד חשוב להקמה של המתקן הזה. וזה בעצם אנחנו מקווים שתוך ח
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את המכרזים המאוד מסובכים, ועל זה, תוך שלושה חודשים עד ארבעה, נקבל אותם גמורים. זה גם  

סוף    –, לא לפני זה. אמצע  22כן, אם אנחנו רוצים להיות אופטימיים, אז התחלת בניה לקראת סוף  

22. 

 

 ההתחלה של הבניה של הפרויקט.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שלוש   ני: מר גדי ירקו וחצי  שנתיים  תיקח  גם  בניה  לשלוש,  אבל...  כן.  שנתיים  בין   ,

מאיתנו  אבל   שייקח  לא  להתגלגל.  יתחיל  לפחות  שהוא  אומר  זה  לבנות,  שיתחילו  ברגע  הכול  בסך 

 פחות תשומות, אבל עוברים שלב מאוד מאוד חשוב. 

ליווינו אותו אחרי שהוא התפוצ עליו בתקשורת,  פה, שדיברת  ביום חמישי הראו את היה אירוע  ץ, 

 הכתבה, אם אני זוכר נכון. מי ראה אותה? ביום רביעי? חמישי?

 

 על מה אתה מדבר?      דובר:

 

 אתה יכול לשתף אותנו במה היה?     דוברת:

 

 אתם לא יודעים.     מר גדי ירקוני: 

 

 הכתבה הראשונה הייתה ביום חמישי.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתמול?  ה הייתה והשניי   מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתמול לא ראיתי.    מר גדי ירקוני: 
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 היו שתי כתבות?      דובר:

 

 כן, כן, אתמול היא הייתה.    מר גדי ירקוני: 

 

 על מה מדובר?      דובר:

 

סיפור     מר גדי ירקוני:  פה  יש  ארוך.  מאוד  סיפור  שזה  בגלל  להאריך,  רוצה  לא  אני 

 ה לחוג, למי שיש את הקישור, תעבירו לחברי המליאה, יש שם את הקישור. שילדה לא נכנס

 

 עכשיו מעביר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מעביר עכשיו, עוד שנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

בית     מר גדי ירקוני:  של  עמדתו  בקיצור,  אבל  זה.  את  תראו  אז  מעביר.  הנה  אוקיי, 

תואמת   לא  איתי,  הספר  לדבר  ביקשה  איתי,  דיברה  האמא  גם,  עשיתי  אני  האמא.  של  עמדתה  את 

 דיברה איתי ביום ראשון.   

 

 אבל מה קרה?      דוברת:

 

 מה קרה אבל?      דובר:

 

 לא, אני לא, הסיפור ייקח,    מר גדי ירקוני: 

 

 משפט, כיוון.     דוברת:
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 יש פרויקט...    גב' דנה אדמון: 

 

מילה,     מר גדי ירקוני:  יש  רגע.  לכם,  אגיד  אני  איך? אז  בחירה,  הילדים,  שהורים, 

 תל"ן. 

 

 זה לא תל"ן ולא מילה, זה פרויקט מוסיקה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, לא, זה תל"ן, הוא צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ה איך קוראים לזה. זה לא באמת משנ    דוברת:

 

 זה מאוד משנה. מאוד משנה.    גב' דנה אדמון: 

 

היו    מר גדי ירקוני:  לשיעור,  נכנסה  לא  הילדה  הבנה,  אי  איזו  שם  הייתה  בקיצור, 

צריכים לשלם משהו, חשבו שהילדה לא רוצה. בקיצור, האמא דיברה עם המנהלת, אחרי זה התברר  

ויזיה, על כמה פה, לא ציינו, את האמת, את שם בית הספר לי שמישהו משך אותה לעשות כתבה בטלו

ולא את אשכול, לא יכולת לדעת שזה באשכול, לפחות נראה לי שלא יכולת לדעת. אבל שטיפול לא 

 הולם ולא כמו שצריך. 

הסיפור כולו, הוא על זה שבעצם חינוך אמור להיות חינוך חינם, ולא שצריכים לעבור לשלם. אנחנו 

יכולנו לטפל בזה קצת יותר טוב, אבל טיפלנו בזה בסדר. הביקורת היא  עשינו גם ביר וגם  ור בבית, 

לא... אבל תמיד בפינות, אתם יודעים, טועים פה ושם. אבל בהחלט עשיתי שיחה עם האמא, דיברתי  
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איתה, הדבר הראשון שבדקנו, שהילדה לא תיפגע מעצם הפרסום, או משהו כזה. הטיפול עם האמא 

 לילדה.  הוא לא קשור

כבר   אני  היום  מחר,  היום,  לא  שירצה,  מי  הסרט,  את  שתראו  ואחרי  זה,  את  עברנו  אבל  נעים,  לא 

 אהיה עייף אחריכם, דברו איתי, יכול לקבל עוד פרטים, בשמחה. 

 

 אני יכולה מילונת בעניין הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושבת שה...     גב' דנה אדמון: 

 

 אני מתנצל, יש לי אירוע משפחתי.   מר חנניה אווקרט: 

 

  מזל טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה שהוא מתנצל זה כבר טוב.    דובר:

 ***מר חנניה אווקרט, חבר המועצה, עוזב את הישיבה*** 

 

אני חושבת שהדבר היחיד העקרוני שחשוב מהסיפור הזה, זה שנכון    גב' דנה אדמון: 

השיעור שירותים    להיום,  כלל,  ובדרך  עליו.  לשלם  צריכים  וההורים  היום,  שעות  באמצע  ניתן  הזה 

עניין   שהוא  נושא  שזה  חושבת  ואני  לימודים.  יום  באמצע  להיות  יכולים  לא  בתשלום,  שניתנים 

 המליאה, אם בתי הספר ואגף החינוך עוד לא נכונו לעסוק בזה. 

שניתנים מוסיקה,  שיעורי  על  מדובר  מאוד,  חשוב  קורים   זה  והם  המוסיקה,  אולפן  דרך  בתשלום 

באמצע יום הלימודים. ואם לא מתאפשר לכל הילדים להגיע באופן שוויוני, אין שום סיבה שהשיעור 

 הזה יתקיים באמצע יום הלימודים, אלא בסופו. וזה מקרה קלאסי לוועדת חינוך, לדעתי. 
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 ק אגיד לך שהנושא הספציפי, זה לא ויכוח אם כן או לא, אני ר –א'    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא לדיון היום.     מר ניר ים:

 

 רגע, ניר, אני רוצה רגע להגיד.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא דיון.    גב' דנה אדמון: 

 

קשר     מר גדי ירקוני:  שום  בלי  להגיד,  ששכחתי  מה  להגיד  רגע  רוצה  אני  רגע,  עזבי 

בלי שהוא ידע שזה יגיע לתקשורת, הוא ישר נתן    לפרסום, שהגיע לטיפולו של מנהל מחלקת החינוך, 

 הוראה שלא קשור לכסף או לא, אותה ילדה תיכנס לשיעור הנגינה.  

 

על     גב' דנה אדמון:  לא  החינוך,  מערכת  של  העקרוני  העניין  על  דיברתי  אני  ברור. 

שלנו,   החינוך  במערכות  קורה  שלא  לוודא  צריכים  שאנחנו  משהו  זה  הזה.  הספציפי  זאת  המקרה 

 הכוונה שלי. 

 

 אז נקבל כסף חזרה?      דובר:

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 דודי, אתה רצית להגיד משהו?    מר ניר ים:

 

גדי דיבר על הרבנות. תוכנית הפלח אתמול עברה בוועדת נגב מערבי,     מר דודי אלון:

 עוד תהליך בדרך, זה חשוב להגיד גם את העדכון.  

 

 ועדת פרח מה?  מה?    גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 76 
 

 

תוכנית הפלח, שהציגו אותה במליאה בשבוע שעבר, או לפני שבועיים,     מר דודי אלון:

 עברה אתמול בנגב המערבי, שלב אחד. היא הולכת למחוזי, עוד תהליך גם שהוא חשוב. 

 

 מתי זה נגמר?     גב' דנה אדמון: 

 

 אפריל.  -מרץ    מר דודי אלון:

 

 נגמר? מה השלב...  איפה זה   גב' דנה אדמון: 

 

פסיכולוגים    מר דודי אלון: ששני  נעדכן  רק  אז  תל"ם,  הסיפור עם  את  היה  במחוזי. 

שעבדו שמה, כרגע עובדים באופן פרטי מול המועצה, וממשיכים לתת שירות, ואפילו פנתה עוד איזו  

פע להיות  כרגע  חוזרת  היא  זה  בתל"ם,  שהיה  השירות  אומרת,  זאת  נוספת,  לא פסיכולוגית  רק  יל, 

 דרכם. זה היה חשוב להגיד את זה. 

 

 אמרת על הרבנות?     גב' דנה אדמון: 

 

 רבנות כבר הסביר לכם.     מר דודי אלון:

 

לפני שממשיכים, עוד שני נושאים של המועצה, בשבועיים האחרונים,    מר תמיר בוקובזה: 

באמצע   מליאה  הייתה  לא  כי  –  1  –כי  בין  בכביש  דרכים  תאונת  עוד  גן זה  פרי  לצומת  הפיתחה  כר 

תלמי יוסף, שוב רכב שעמד בחושך, הפעם זה רכב ולא עגלה של טרקטור, ורכב אחר פגע בו פגיעה 

 קשה מאוד. 

 

 איפה, איפה?    מר גדי ירקוני: 
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שאנחנו   מר תמיר בוקובזה:  חשוך...  כביש  יוסף,  תלמי  גן  פרי  לצומת  הפיתחה,  כיכר  בין 

 נאבקים שם הרבה מאוד זמן. 

 

 מטפלים בזה.    מר גדי ירקוני: 

 

גם היום יצא על זה עוד פעם, רשימה למשרד התחבורה על הנקודות     מר דודי אלון:

חזק על  הכי קריטיות במועצה, זו אחת מהן. יש לנו גם סיור עם נת"י, בדיוק בדבר הזה. זה כל הזמן  

שיעשהשולחן,   כדי  יתוקצב  לוחצים שהוא  ,ואנחנו  כבר  תוכנן  על  האבקון  ממש  כאילו  זה  זה.  את  ו 

 השולחן כל הזמן.  

 

 דודי, הצומת...    : אדוארד קוברסקימר 

 

 על זה הוא אחראי.     מר דודי אלון:

 

אנחנו     מר גדי ירקוני:  באמת,  אומר  אני  מזלזל,  לא  תאורה.  הכול  הכול,  גם.  גם,  זה 

 צן, לאט לאט. עובדים על תאורה, אבל זה לאט, תקציבים קשה. עכשיו עבדנו פה בשדה ני

 

ביום    מר תמיר בוקובזה:  מאוד.  חשוב  נושא  הוא  שנייה,  נושא,  והוא  השני  הנושא  גדי, 

יוסף, כשאני הגעתי לשם הראשון   חמישי תלה את עצמו, התאבד, תאילנדי באחת החממות בתלמי 

 לטפל באירוע, התחוור לי לדעת מצוות מד"א שהגיע אחרינו, שזה כבר התאילנדי הרביעי שמתאבד

 בשבועות האחרונים במועצה האזורית אשכול.  

 

 השני, לא?    מר גדי ירקוני: 

 

 יש פה בעיה, אני לא רוצה להגיד כלום,   מר תמיר בוקובזה: 
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 השני, לא?    מר גדי ירקוני: 

 

 .  4מד"א אומרים     דוברת:

 

פה   מר תמיר בוקובזה:  שנמצאים  הזרים  שהעובדים  פה,  שלנו  במודעות  יהיה  שזה 

עצה, משהו לא תקין שם, וכדאי שמישהו ייקח את זה לתשומת הלב שלו, והראשונים זה אנחנו,  במו

 ולעשות עם זה משהו. אין לי מושג מה. 

 

פעם     מר דודי אלון: כל  בזה,  מתערבים  החברתיים,  השירותים  חוסן,  גם  כל,  קודם 

שהוא מטפל. גם בשומר    שיש כזה אירוע, יחד עם מנהל, עם אוהד, מביאים נזיר, או יש שם מישהו

זאת   הזה.  הדבר  כל  על  בתאית  מטפל  בעצם  שהוא  הזרים,  העובדים  עם  לשבת  אותו  הבאנו  חומות 

 אומרת, זה לגמרי מטופל.  

יודע   לא  גם אני  שקשורים  דברים  מיני  כל  יש  ולמה.  המשמעות,  ומה  המקרים,  בין  קשר  לך  להגיד 

לא אגיד תרבות, או מנטאליות, זה לא הסיפור פה בעניינים של, אתה יודע, אישיים בסוף של כל אחד. 

 בכלל. אבל יש כמה דברים שהם לא קשורים ספציפית לרצף אחד לשני. 

כל מי שצריך לדעת, אם חברות כוח האדם, או בחקלאות, משרד החקלאות, שירותי הרווחה שלנו,  

 איזה משהו כרגע,  על זה. אם יהיה איזשהו משהו שאפשר להסיק מזה, אנחנו נבוא ונגיד פה. אין  

 

ישראל,    מר תמיר בוקובזה:  תושבי  תושבים,  היו  ואלו  זרים,  עובדים  היה  לא  זה  אם 

היו מתוכם  זה    שארבעה  על  מדברים  היינו  לא  אשכול,  האזורית  במועצה  שבועות  בכמה  מתאבדים 

נכון,    בכזה שוויון נפש כנראה, וכנראה שהתגובה הייתה אחרת לגמרי. אז נכון, הם עובדים מתאילנד,

 הם לא אזרחי ישראל.  

 

 זה לא קשור.    מר דודי אלון:

 

העובד    מר תמיר בוקובזה:  שנים.  פה  נמצאים  הם  מאוד,  קשור  זה  פה,  נמצאים  הם 
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הוא חי  שהתאבד ביום חמישי, היה פה שלוש וחצי, או ארבע וחצי שנים, אני לא זוכר, סליחה, אבל  

שלו פה. נכון, הוא לא אזרח עם תעודה כחולה, והוא פה, הוא נמצא פה שנים, הוא מנהל את החיים  

להתייחס, לא לאירוע, איך    לא תושב המועצה מהבחינה הפורמאלית, הם חיים פה, והמועצה צריכה

 טיפלו באירוע אחרי שהוא קרה, שזה חשוב מאוד, וזה נהדר. 

ולהגיד   לעצור  שנייה,  לבוא  צריך  מישהו  המו  –אבל  את  להגיד  כל  קודם  בעיה.  בעיה,    –שג  יש  יש 

 ועכשיו בואו נראה מה גורם לה, איך מטפלים בה? הם בסוף בני אדם.  

 

 לא בסוף, בהתחלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הם קודם כל בני אדם.     מר דודי אלון:

 

 צודקים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אני יכול להגיד לכם שבטח בחודשים האחרונים, מאז שאוהד ... נכנס    מר דודי אלון:

לעבוד פה, כל הנושא הזה עמוק על השולחן. בכלל, שלחנו אותם לקופת החולים, ואמרנו להם שיש  

תושבים,    3152עוד   פר  לנו  שנותנים  רפואה  ותקני  באשכול,  מהתושבים  חלק  שהם  זרים  עובדים 

 יחשיבו אותם גם, כדי שנקבל פה עוד תקנים של רופאים.

ועובדה שלראשונה,  השיח לגמרי, לפחות בארבעה החודשים האחרוני ם, שהם חלק מהאזרחים פה, 

בשומר החומות, כשהיה אירוע קשה, הם קיבלו מענים כמו כל תושב ואזרח בנושא חוסן. וטוב שאתה 

 מציף את זה ותודה, זה על השולחן לגמרי.  

 

 תודה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ס, בשביל  אני צריך לשקול אם להתחיל עם עופר, או להקצות זמן אפ   מר ניר ים:

 לאשר את הפרוטוקולים.  

 4.10.21מיום  2021#13אישור פרוטוקול מליאה . 8
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צריכים     מר ניר ים: אנחנו  אם  שיגיד.  הפרוטוקולים,  על  הערות  למישהו  יש  אם 

 להיכנס לדיון, אנחנו לא נכנס אליו עכשיו. מצד שני, חשוב שנאשר. אז מהשתיקה אני מבין.  

 

 חיכיתי שתסיים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 סיימתי.    מר ניר ים:

 

על   : רוויטל דג'אווי בן יעקב לגבי הדיון שנערך במידע  לי הערה אחת,  יש  אני חושבת  232אז   .

שמן הראוי לציין שכן היה איזשהו דין ודברים, שכן התבקש דיון בנושא הרחבת הכביש, לפחות לציין  

 י לבין גדי, אבל כן מן הראוי שהיה איזשהו מענה.  את זה. לא צריך, כמובן, לתמלל את כל השיח בינ

 

 חשבתי על השיח הבא שהיה לי עם ישע.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אנחנו לא נכנסים לדיון.    מר ניר ים:

 

 לא, לא. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, בגלל זה שאלתי, לא הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

לית אחת. קודם כל, אני מאוד שמחה שלאחרונה מופיעות  ושאלה כל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 התייחסויות בסוף כל מיני דיונים, זה מצוין,  

 

 תגידו תודה למתן.     מר ניר ים:

 

תודה. זה באמת באמת מוסיף. מה שכן, ההתייחסויות, האם יש להם   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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אי אבל  שעלו,  נושאים  מיני  כל  יש  חוזרות,  עם התייחסויות  קרה  מה  אחרי,  מעקב  יש  אנחנו,  ך 

 ההתייחסויות האלה.  

 

טוב, שאלה טובה. בסדר. ובגדול כן, לבוא ולהגיד מתי אנחנו מזיזים    מר ניר ים:

... איזשהו מכתב, חוזרים לזה, ומקווה שזה   כל נושא, לא יכול להגיד לך כאן ועכשיו, אבל בפירוש

? ירים  4.10.2021-מה  13את פרוטוקול מליאה מספר    האם המליאה מאשרתמוד התנהלות נכון יותר.  

, נמנעים? אפס. מתנגדים? אפס. ואני כמובן, סליחה, תרשו לי במה שנקרא סגנון חופשי,  15את היד.  

 .  232כדי להכניס את מה שאמרת בנושא של 

 

 4.10.21מיום  2021#13מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  15: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ואת הבקשה לדיון בנושא.  : דג'אווי בן יעקברוויטל 

 

 כן, כן, אוקיי.     מר ניר ים:

 

 11.10.21מיום  2021#14אישור פרוטוקול מליאה . 9

 

ירים את  11.10-מה  14פרוטוקול מספר     מר ניר ים: בעד?  מי  אני מבקש לאשר.   ,

 בעד, נמנעים? אפס. מתנגדים? אפס. תודה רבה.  15 –היד 

 

 11.10.21מיום  2021#14מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  15פה אחד ): הוחלט החלטה

 

 אישור התקדמות לפרויקטים כמנועי צמיחה . 12

 

   עופר, ברוך הבא.   מר ניר ים:
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 ערב טוב. אגב, כמה זמן יש לי? שאני אדע כמה...     מר עופר מימון: 

 

 חמש דקות.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 דקות.  שבע –שש   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אמרתי חמש.    גב' רבקה בן ארי: 

 

ברצינות, אני יכול להיכנס לעומק מסוים, כמה באמת יש זמן? שלושה    מר עופר מימון: 

 פרויקטים... 

 

 כמה אתה צריך?    גב' דנה אדמון: 

 

 דקות לכל מצגת.   10-5ברמה נורמאלית, לפחות   מר עופר מימון: 

 

 קח, קח.     דובר:

 

שהם   ון: מר עופר מימ זה  אותם,  שמאחד  אחד  דבר  אולי  פרויקטים,  שלושה  יש  אז 

קשורים באנרגיה, כל השאר, כל פרויקט הוא מאוד מאוד שונה מהאחר, אחד מבחינת סדר הגודל, יש 

 שניים, ויש פרויקטים שהם מיליארדים, או מיליארד.  –פרויקטים של מיליון 

למעו נדרשים  כמועצה,  אנחנו,  שבהם  פרויקטים  ויש יש  הכסף,  את  לשים  שנקרא,  למה  או  רבות, 

פרויקטים שאנחנו מאוד פאסיביים, ברמה של להשכיר יחידת שטח, לקבל דמי שימוש וכל הסיכון,  

 משלם לנו את השכירות. או כל היזום הוא של אותו יזם, או הצד האחר, שגם  

ות, זה מה שמייחד לכל וגם מבחינת, נקרא לזה, הסיכוי להיתכנות, או לוחות הזמנים, שאמורים לקר

 פרויקט. 
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 מפעל אנרגיה פסולת עזהג. 

 

הראשון,    מר עופר מימון:  מיליארד  הפרויקט  של  גודל  סדר  גדול,  מאוד  פרויקט  הוא 

 וצפונה, והסיכוי להיתכנות, אתם תיכף תראו, מאתגרים. 

 

 . 70%   מר גדי ירקוני: 

 

 כמה?   מר עופר מימון: 

 

 . 70   מר גדי ירקוני: 

 

 באיזו שנה?   עופר מימון: מר 

 

 שבע שנים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר עופר מימון: 

 ***תיאומים טכניים***  

 

הסקירה טוב, זה מספיק טוב. עזבו, זה שטויות, תוכן... אוקיי. כרגע    מר עופר מימון: 

ה, הם שורפים,  טון ביום, מה שקור  600על האגירה בעזה, יש ייצור פסולת בכמויות אדירות, מיליון  

בצד שלהם, אבל הגבול והמכשול, לא עוצרים לא את העשן, לא את המפגעים, לא את הפגיעה במי  

 התהום, 

 

 ספר לנו על זה.      דובר:

 

ולא מפגעים תברואתיים, וכן הלאה, שמגיעים גם אלינו. וזה לא, אי    מר עופר מימון: 
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 נראה ככה.אפשר להגיד שזה רק בצד שלהם, זה פוגע גם בנו. זה  

זה,   יש מן... כאלה, ששם בעצם העזתים שורפים את  זה יש שלוש משרפות, שלושה אזורים שבהם 

 מצוין פה על המפה, אזור סופה... ויותר לכיוון צפון זה מול רעים. 

בעצם מה שאנחנו מציעים, זה בעצם הקמת מתקן תרמי, מתקן תרמי זה מתקן ששורף בטכנולוגיה  

כר בכל העולם, בעולם המערבי. הרעיון הוא בעצם לקחת את הפסולת על ידי  מאוד נקייה, מאוד מו

 מסועים אלינו, לטפל בזה, ולייצר אנרגיה שתושב חזרה לעזה. 

והמועצה, בעצם, הרעיון שהיא תקצה את הקרקע, בין אם זו קרקע של יישוב כזה או אחר, ולעשות 

רא לזה, מודל שמוכר לנו, מודל דיה, לצורך  את כל הסטטוטוריקה והייזום, ולהביא את אותו יזם, נק

 העניין. 

 

מי שיביא את היזם זה מדינת ישראל, אנחנו נתמוך אולי. זה פרויקט     מר גדי ירקוני: 

 בינלאומי אמור להיות.  

 

הסטטוטוריקה   מר עופר מימון:  את  נעשה  שאנחנו  הקונספט,  מבחינת  חושב  אני  לא, 

גלל הסדר גודל, ובגלל המעורבות עם עזה, תיכף נכנס לפרטים, אז והתכנון, ואותו יזם שיגיע, כמובן ב

מן הסתם, זה גורמים בינלאומיים, גם מבחינת המימון, גם מבחינת התיאום, זו מדינה אחרת, מדינת  

 אויב, על כל המשתמע.  

טוב, לנו כתושבי עוטף עזה, המטרד שלהם זה גם המטרד שלנו, כל גזר או כל מיזם כלכלי כזה או 

לצד השני מה להפסיד, אז זה בעצם מחזק את ה... נותן עוד איזשהו ביטחון לשקט. ויש  ר, שנותן  אח

לנו גם פוטנציאל, ברגע שיש מתקן תרמי שיודע להתמודד עם פסולת אחרת, לא אותה פסולת שאנחנו  

 מדברים בדיה, את אותה פסולת אורגנית, אלא פסולת אחרת, אז גם יש לו פוטנציאל, בעצם, לטפל 

 בפסולת מבחוץ. פה זה בעצם פתוח לדיון. בכל זאת, משאיות שמגיעות, אבל לא נכנס לזה. 

 

 בבסיס, המפעל הזה לא אמור לטפל בפסולת ישראלית?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בגדול לא.    מר גדי ירקוני: 
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 לא.   מר עופר מימון: 

 

 רק של עזה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

במחוז דרום, בהתאם למדיניות ישראל,   ...היא  ת הפתרון  אבל אופציי  מר עופר מימון: 

המימון   כל  בגלל  עזה,  עם  הפעולה  בשיתוף  להיות  צריכה  הקיום  זכות  כל,  קודם  אומרת,  זאת 

קיימת.  היא  ישראל,  במדינת  בפסולת  יטפל  גם  מתקן  שאותו  האופציה  אבל  הלאה.  וכן  הבינלאומי 

 היתרון היחסי הוא במיקום, ובקשר עם עזה.  

זתים, אנחנו מבינים, מישהו צריך לטפל בהם בכל הסיפור הזה, היתרונות שלהם מאוד ברורים,  לע

יקבלו גם חשמל, זה מאוד ברור מה העזתים ירוויחו מהסיפור הזה. ולמדינות, בעצם, הבינלאומיות,  

 כל פתרון שנותן שקט לשני הצדדים, הוא פתרון טוב.  

כזה, מתקן  הגיאופוליטיקה, להקים  מבחינת  מבחינת  הישראלי,  בצד  אותו  כל    לשים  או  משקיעים, 

גורם אחר, קל יותר להקים מתקן במדינה שמבחינה גיאופוליטית היא יציבה יותר, ואין חשש שמחר  

אז יהיה.  לא  שזה  מה  או  יפוצץ,  ילאים,  ויחרים,  יבוא  במקומות    ...מישהו  להשקיע  אוהב  העולם 

 יציבים. 

 מגה של חשמל,   40ולת, מייצרים טון של פס 1300 -בגדול, מטפלים ב

 

 עוד לא הבנתי את העיקרון, עופר.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה השאלה?   מר עופר מימון: 

 

 איך אנחנו מגדירים את זה מבחינה גיאופוליטית?     גב' דנה אדמון: 

 

 איך מגדירים מה?    מר עופר מימון: 
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 וליטית?  אמרת שהיתרון הוא שיש יציבות גיאופ   גב' דנה אדמון: 

 

ליזם    מר עופר מימון:  תגידי  שמקים,  ביזם  במדינות,  לעזה,  יחסית  להקים כן.  עכשיו 

אני סוגר    –מתקן כזה בעזה, הוא לא יודע אם מחר החמאס ילאים לו את זה, ייקח לו את זה, יגיד לו  

 את זה, כי אני רוצה לא יודע מה. 

 

רגע     מר גדי ירקוני:  הבעיות,  אחת  ישראל,  רק,  רוצים לא  שלא  הבעיות  אחת  עופר, 

להקים, וגם בגלל זה לא קמו מתקני התפלה בעזה, מדינת ישראל לא מוכנה להבטיח לעזתים, או למי  

לא תפגיז את המתקן. אף אחד  שהולך להקים שם, שזה יהיה אמריקאי, או לא משנה מי, שישראל  

 וריד אותו.לא ילך להקים מתקן בצד העזתי, שהוא יודע שמדינת ישראל היא... מ

מצד שני, מתקן כזה, שהולך בצד הישראלי, ישראל מגנה עליו, ישראל אחראית על קיומו, ישראל גם 

יש לה אינטרס שהוא לא יפגע. וגם, בסופו של דבר, לחמאס יש אינטרס שהוא לא יפגע, בגלל שבסוף 

 הוא פותר את הבעיה של עזה. 

 )מדברים ביחד(  

 

זו     מר גדי ירקוני:  גם,  זו הבעיה של היזם. ובדרך כלל, מתקנים  אבל  לא בעיה שלנו, 

 כאלה הם מוגנים, אוקיי? אבל זו בעיה של היזם, לא של אשכול. 

 

עצמכם    מר עופר מימון:  את  תשאלו  הביטחוני,  המצב  את  רגע  להוריד  גם  אומר,  אני 

כל שעתיים, אם להקים מיזם כזה או אחר במדינת עולם שלישי, שהפיכה שלטונית יכולה להיות שם  

 יזמים לא אוהבים. יזמים אוהבים להשקיע במקום שהוא יציב פוליטית, ושיש או דמוקרטיות, או...  

 

 יציב פוליטית ביחס לעזה. זה מה...    גב' דנה אדמון: 

 

היה    מר עופר מימון:  זה  בשוויץ,  זה  את  להקים  אפשר  היה  אם  יחסי.  הכול  בדיוק, 

 יותר מורכב.  מצוין, רק להעביר את הפסולת קצת 
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הוא    מר גדי ירקוני:  הכוונה?  מה  לעזתים.  לעזור  רוצה  שהעולם  לזכור  צריך  עכשיו, 

רוצה להעלות שם את איכות החיים, אז הדברים האלה, בסוף, מתנקזים לזה שמישהו צריך לשים  

פריע  שם את הכסף, ולא ישראל, וזה גם לא סיכון שלנו. בטוח, וזה אני ברגע זה, אחרי זה אפסיק לה

אשכול,   האזורית  המועצה  לא  וזו  הביטחונות,  את  לו  לתת  שצריכים  היזם  יבוא  לא  שאם  לעופר, 

, ויקימו חברה ביחד, וינהלו את זה, והבנק  אירופאי, כולם ביחד, וישראלי ועזתי  –אמריקאי    –הערבי  

מתקן כזה  העולמי לא ייתן להם ערבויות, שהם גם יקבלו כסף עבור החשמל שהם מייצרים, ועבור כל  

 גם צריך כסף, כל טונה שנכנסת, צריכים לממן אותו במאה יורו. 

 

 תיכף, יש...   מר עופר מימון: 

 

בינלאומיים.    מר גדי ירקוני:  איזונים  בסוף  שזה  להבין  צריכים  אז  בסדר.  רגע,  עזוב 

 אנחנו בסך הכול, טוב עופר, תמשיך. 

 

 סך הכול נותנים את הקרקע.     דוברת:

 

 עופר, מה מידת הרצון של העזתים לפרויקט הזה?    גל:מר נועם 

 

 אנחנו לא יודעים כמעט כלום.   מר עופר מימון: 

 

 זו פנטזיה שלנו,     מר נועם גל:

 

עם    מר עופר מימון:  אחר  או  כזה  קשר  כבר  יצרנו  אם  בודקים,  של  ברמה  מתאם זה 

תי, אבל באמת באמת באמת,  פעולות בשטחים, זאת אומרת, יש איזשהו סניפינג מאוד מאוד התחל

 השלב הוא מאוד מאוד ראשוני, מאוד בתולי, מאוד הכול. 
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 אנחנו הולכים להיפגש עם מפקד...    מר גדי ירקוני: 

 

 אז למה זה מובא הנה?      מר אמיר פלג:

 

 כדי שלא תגיד למה...    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 מקבלים החלטה? או רק...     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, זה שום החלטה.    מר עופר מימון: 

 

 חבר'ה, אתם צריכים לדעת שאני מקדם כזה פרויקט.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר גמור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בפרויקט.     מר גדי ירקוני:  תומך  הצבא  אגב,  דרך  הולך,  אני  טובה,  שאלה  זו  עכשיו, 

לכים גם לדבר עם מתאם הפעולות בשטחים, שיביא  אלוף הפיקוד וכל אלה, תומכים. עכשיו אנחנו הו

 את הצד הערבי.  

מצד שני, אתם שומעים כל יום ראשון ושני בטלוויזיה, ביידן מה אומר? צריכים לעזור בעזה. אנחנו  

 רוצים שהילדים שלהם לא יהיו עם הזבל כל היום, אחרי שהם יחזירו את השבויים שלנו. 

 

אנח   מר נועם גל: אם  היא  מצד השאלה  הכביש  את  לעבור  הזקנה  את  אונסים  נו 

 לצד, כי זה עושה לנו משהו, והזקנה בכלל, עזה אין להם שום עניין בזה.  

 

בדיוק. זאת שאלה מאוד חשובה תהיה. בסוף, אנחנו אומרים, אנחנו     מר גדי ירקוני: 

ש הזדמנות  פה  לייצר  מבחינת  –א'  -הולכים  עליה,  להגן  צריכה  תהיה  העולמית  הכלכלה    הכלכלה 
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 והיזמים, 

 

 גדי, זה אחלה היגיון, אני מבין את ההיגיון של הצד שלנו, זה ברור לי.     מר נועם גל:

 

אני חושב, בראייה... -ו   מר גדי ירקוני:  יהיה. אבל  לא  זה  וטו,  ישים  ב', אם החמאס 

   לא בטוח שהחמאס ישים וטו, בגלל שזה בא גם לעזרתו. אוקיי? אבל בסוף,

 

בודקים,   מון: מר עופר מי הזמן,  כל  אנחנו  תראו,  האתגרים...  וכל  לטנגו,  שניים  צריך 

ה את  לנו  יש  אבל  להעלות,  מדי  יותר  רוצה  לא  אני  כלכלית,  מבחינה  נסתכל  של    30-אם   ₪ מיליון 

עצמנו   את  לקיים  שנדע  איתנה,  למועצה  להגיע  צריכים  אנחנו  איך  בודקים  ואנחנו  האיזון,  מענקי 

 בזכות עצמנו. 

כל עכשיו בערך  וזה  ברק, הקימו כמה מגדלים,  בבני  ב.ס.ר  אני אומר, מגדלי  בנייני, תמיד  לנו  אין   ,

ביחס   שלנו  היחסיים  היתרונות  את  בודקים  אנחנו  אז  אשכול.  האזורית  המועצה  של  הארנונה 

נצליח  גם  תברואתיים,  ומפגעים  עשן  של  בעיה  אותה  את  לפתור  גם  אפשר  ואם  אחרים,  למקומות 

 כרגע זה, בודקים.  סף, וגם לפתור, אז הכול טוב. ואם לא ילך, אז לא ילך. בינתיים לעשות מזה כ

 

-מועצה אזורית אשכול הולכת לשים פה, אם בכלל, מעט כסף. את ה   מר גדי ירקוני: 

אלף שביקשנו, יכול להיות שחלק מזה יצא לחלק, בשביל להביא משהו לפה, משהו לשם. אנחנו   200

מאות מיליוני, לא מאות מיליונים, מיליוני שקלים, אוקיי? המטרה היא לעשות  לא נתחיל להוציא פה 

את הייזום, ללכת לשרים בממשלה, מחר אנחנו אצל השר לשיתוף אזורי, אחרי זה נגיע למלמ, שהם  

ולהתגלגל עם שר החוץ,   יתנו את התמיכה שלהם לפרויקט הזה, כמו שהם אמורים לתת לסולארי, 

 עם זה, לראות.

מתקנים    בסוף, מאות  כאלה  יש  אוקיי?  מסובך,  לא  הוא  הנדסי  פרויקט  וגידים,  עור  יוצר  זה  אם 

אומרים   שאתם  הדברים  כל  כמו  אבל  קל,  גדול,  לא  שטח  על  הוא  עצמו,  הפרויקט  מבחינת  בעולם, 

 זה לא מצליח...  מיליון ₪ למועצה. אם  10מסביב, זו הבעייתיות. עכשיו, אם זה מצליח, יש פה איזה 
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 ולמי שנתן את הקרקע, גם מקבל?   רבקה בן ארי: גב' 

 

 היישוב שהקרקע עליו, גם מקבל. זה לא בכיסופים, תירגעי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני יודעת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 עופר, שאלה לגבי הטכנולוגיה, עופר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?   מר עופר מימון: 

 

ולוגיה. יש פה, מעורבים פה חומרים מסוכנים, כמו שאלה לגבי הטכנ  מר תמיר בוקובזה: 

פחד   או  תקלה  בעקבות  ומחר,  הזה,  המתקן  את  שמפעיל  ווטאבר,  או  ניטראט,  ניטריט,  אמוניה, 

 כלשהו, אבל לא רק פחד, גם תקלה, יכול להיות פה אירוע חומ"ס ברמה קצת בעייתי למועצה?  

 

 עופר, שנייה סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 עופר, אתה לא צריך לבוא, פעם הבאה אל תבוא.      דובר:

 

 עוד שני סליידים אני מסיים.   מר עופר מימון: 

 

לבדוק,     מר גדי ירקוני:  הולכים  שאנחנו  הדברים  בדיוק  זה  זה,  על  אגיד  רק  אני  לא, 

כמובן, ומשרד איכות הסביבה יהיה איתנו, כן? בגלל זה הוא גם בצד הישראלי, ולא בצד, מי ששאל  

ה בצד הישראלי, מפני שאנחנו רוצים שלנו תהיה שליטה על המתקן. אם הוא היה בצד שלהם, אני למ

 לא סומך שהם יעשו אותו כמו שצריך.

עכשיו, צריכים להבין, שמתקנים כאלה, שנבין, כמו שאמרתי, יש מאות במרכזי הערים בעולם, לא 

 שמפגיזים אותם, כן? 
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מה של  הסכנה  את  לבדוק  צריך  פה  להגן    עכשיו,  צריך  איפה  פצמ"ר.  חוטף  כזה  מתקן  אם  שקורה, 

עליו, איפה לא להגן עליו? איפה צריך לעשות בטון שאי אפשר לפצמ"ר לחדור. כל הדברים האלה, אין  

 לנו, זה האתגר פה, אין לנו תשובות עליהם.  

 

ספציפי,   מר תמיר בוקובזה:  מאוד  מתקן  על  שמדובר  מכיוון  בבסיס,  אם  היא  השאלה 

 ש בו בכלל חומרים מסוכנים. האם י

 

לא, לא, לא. אז אני אומר, אני אנסה לחדד את מה שגדי אמר, ואני   מר עופר מימון: 

ב נמצאים  תראו,  אתם  תיכף  כאלה,  מתקנים  משהו.  עוד  ... אוסיף  שכונות.  בלב  מערביות  מדינות 

ים, בלב שכונות, לא  פיסית. בלב שכונות, אנשים עושים שם, הולכים, מטיילים, יש שם פארקים, אגמ

 בקילומטרים. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית, המתקן הזה הוא מתקן נקי.  

לעבור את כל הרשויות וכן הלאה, כמו שעוברים בכל  זה לא, יש פה, חוץ מאיתנו, אנחנו נצטרך    –  2

 פרויקט משמעותי בסדר גודל כזה.

עם מתקן  לקחנו  אנחנו  בדיה,  כמו  למשל  ההתאמות,  את  שוויץ,   עכשיו,  מהמדינות  טכנולוגיות 

של   סוג  זה  בקרקע.  אותו  מטמינים  אנחנו  גז,  הצובר  את  המיכל,  ואת  התאמה  עשינו  אבל  גרמניה, 

 התאמה, בעיקר למצב הביטחוני.

אחד   מתחלקת,  היא  התשובה  טוב   –אז  וזה  הברית  לארצות  טוב  זה  אם  הסטנדרטים,  ברמת 

 לאירופה, כנראה שזה טוב גם לנו, אוקיי?  

 

 לא, אבל בשוויץ לא באמת יורים פצמ"רים.     ב' שרון קלדרון:ג

 

את   מר עופר מימון:  סביבתי.  מפגע  מבחינת  תברואתית,  מבחינה  שאמרתי,  מה  רגע, 

בקרת   את  הספציפיקציות,  את  שעובר  מתקן  הוא  כמתקן,  דיה  דיה,  את  דוגמא  נתתי  ההתאמות, 

 האיכות, של המדינות המערביות באירופה. 

ות, כמו למשל, אנחנו החלטנו לעשות את צובר הגז, שממנו אנחנו מפיקים את האנרגיה,  לגבי ההתאמ

 להטמין אותו בקרקע, ולא לשים אותו כמו ששמים אותו בארצות מערביות מעל הקרקע. 
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 ואיך למגן אותו, קבע הג"א, לא אנחנו קבענו.     מר גדי ירקוני: 

 

ום בתקן הישראלי, לא המצאתם זה תקן ישראלי, זה חובה הי   מר עופר קיסין: 

 שום דבר. 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה, אני מציע שנתקדם קצת, כי חלק מהשאלות אתם תראו, ויש   מר עופר מימון: 

 לנו עוד שתי מצגות, ששם אנחנו, רמת המורכבות שם היא יותר גדולה.  

 

? לאן זה  מה קורה עם החמישה אחוזים האחרונים בשאריות   מר עופר קיסין: 

 מפונה? מה החשיבה לגבי זה? 

 

אומר   מר עופר מימון:  אני  אבל  עופר.  הזה,  המתקדם  לשלב  שנגיע  הלוואי  אחד,  אז 

מתקנים,   יש  אחר,  רעיל  חומר  כל  או  אפר,  מותר  FA  ,FEככה,  ששם  פסולת,  אתרי  מתקנים,  יש   ,

זאת אומרת, אנחנו, או    לפנות בסטנדרטים כאלו או אחרים. יש לזה, מישהו צריך להתמודד עם זה.

 היזם, או מי שזה לא יהיה, יצטרך לתת מענה לזה. 

ויגיד   יקומו  זה לא שהם  גדול. חלק מהחוזה, חלק מהמכרז, חלק מהתב"ע    –זאת אומרת,  אלוהים 

מן   הבירוקרטיה,  כל  הטופסולוגיה,  כל  העסקים,  מרישוי  חלק  מההיתרים,  חלק  שם,  לאשר  שצריך 

אותם   את  ה  5%הסתם,  בה.  ואותה  לטפל  נצטרך  מסוכנת,  פסולת  והיא  בה,  לטפל  שצריך  פסולת 

 אנחנו, היזם, אבל זה בסוף מתומחר, בסוף זה כסף. בסוף זה המודל. 

אבל בואו נתקדם קצת, ואם יהיו לי בסוף שאלות, אז בכיף. טוב, את הטכנולוגיה וכל זה, יש לכם את  

 זה בזמנכם החופשי ביום שבת.

, ממנצ'סטר, זה מתקנים שקיימים באמצע, 215ברית, זה מתקן שנקרא  מתקנים כאלה יש בארצות ה

כמו שציינתי, בערים, במרכזי אוכלוסיה. מבחינת הפליטות הכול זה ברמות הכי גבוהות, זה לא איזה  
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   מתקן כזה ששורפים ו...

 

בין     מר גדי ירקוני:  חדיש  יותר  כאילו,  משוכלל,  יותר  מתקן  נחשב  זה  שתבינו,  סתם 

 ן זה, דיה זה טכנולוגיה יותר מיושנת מזה.  דיה לבי

 

 אז למה הוא לא יכול לעשות את זה בדיה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

נכנס    מר גדי ירקוני:  מפני שמדינת ישראל, לצערי הרב, עדיין לא שמה. המשרד, לא 

ר את לזה עכשיו, אבל בכלל, תכננו חמישה כאלה בארץ, והמשרד עכשיו, בגלל ההפרדה, החליט לעצו

 כולם. את זה הוא יסכים, בגלל שזה עם הערבים, ולא יחשבו שהעזתים מחר יתחילו למיין זבל.  

 

הרחבה,    מר עופר מימון:  בראיה  גם  היא  אחר,  או  כזה  מתקן  להקים  גם  ההחלטה 

דרום,   –מרכז  –באותו פאזל שהמדינה מרכיבה. אז יש, מתוכננים מתקנים תרמיים, מה שנקרא צפון 

מ פאזל  מתוכננים  מאותו  חלק  אנחנו  אז  העירונית.  בפסולת  אורגני  רכיב  באותו  לטפל  תקנים, 

רואה.   אחרת שהמדינה  טכנולוגיה  עם  מסוים  מתקן  תכננו  אנחנו  דיה,  לפני  יודע,  לא  אני  זה  בגלל 

מגניב, אנחנו יכולים גם לעזור לכם, לתת לכם ככה וככה כסף,   –לטיפול בגזם, והמדינה אמרה לנו  

 זה ככה ולא ככה.  אבל תעשו את

 

 עופר, מה הכוונה בפסולת עירונית?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 פסולת עירונית,    מר עופר מימון: 

 

 זה הפסולת שלך, בבית.     מר גדי ירקוני: 

 

 ביתית.   מר תמיר בוקובזה: 
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 רגע, לא, לא, לא.    מר עופר מימון: 

 

   יה, מה ההבדל?זו הפסולת שמיועדת לד : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עופר, אתה רוצה להסביר?    מר גדי ירקוני: 

 

פח    מר עופר מימון:  כמו באירופה שיש  מופרדת במקור,  היא לא  עירונית, אם  פסולת 

לזה, ופח לזה, זו פסולת שזורקת הכול, זורקת שאריות אוכל, וקופסאות של פלסטיק, והכול זורקים  

 לפח. 

י נפות, כל מיני טכנולוגיות, מאווררים, בסוף יש רכיב שולחים את זה למתקני מיון, על  די מגנטים, 

אורגני, שזה כל שאריות המזון. הרכיב הזה, קשה לשרוף אותו כי הוא רטוב, בגדול, אבל המעכלים, 

 כמו הפעולה של הקיבה, יודעים להתמודד עם זה טוב יותר.

או כדאי לטפל בו בצורה אחרת. יש   אז לכן,  הפסולת העירונית היא הכול, כל רכיב אפשר לטפל בו,

מתקנים שיודעים פשוט, זורקים את הכול וזה שורף את הכול. זה לא מה שהמדינה, אנחנו עדיין לא  

 שם במדינת ישראל.  

 

הפרדות,     מר גדי ירקוני:  עושים  לא  אם  הירוק,  האורגני,   48-46בפח  זה  אחוזים 

 והשאר זה כל מיני דברים לא אורגניים. 

 

 והמתקן יעשה גם מיון?   : דג'אווי בן יעקברוויטל 

 

 לא, זה לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה הכול? זה ישרוף את הכול?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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את    מר עופר מימון:  בלשרוף  להתמודד  יודע  תרמי  מתקן  בגדול,  הכול.  את  ישרוף  זה 

נ בואו  הכול,  אומר  כשאני  שם,  יש  מיני הכול.  כל  יש  אז  מתכנות,  לדוגמא  סתם  מיון,  יש  ככה,  גיד 

מיני   כל  ויש  מכה,  להן  לתת  ולדעת  פחיות,  לזהות  שיודעות  מצלמות  היום,  מיני,  כל  שיש  מגנטים 

מטקות שיודעות, הן נותנות מכות, אז מה שקשיח קופץ, מה שרך נדבק ונופל. לא נכנס איתכם לכל,  

מודד עם פסולת. זה בגדול אמור לשרוף את הכול, חוץ מעכשיו  אבל יש כל מיני טכנולוגיות איך להת

 אני לא יודע מה, לא אבנים, לא בטון ולא ברזלים.  

 

אבל בגדול, זה מה שאמרת, היתרון במתקן הזה, שאת לוקחת הכול,    מר גדי ירקוני: 

 תק, שמה בתוך אש, ויוצא חשמל, גז. 

 

פינוי הפסולת הישראלית למתקן, שזו  אז בעצם המגבלה שאמרת, של    מר תמיר בוקובזה: 

 אופציה, מה שבהתחלה אמרת, זה בעקבות מגבלה של ישראל? אני לא מבין,  

 

להביא את כל הזבל של מדינת ישראל    –לא, בגלל זה שלא נרצה, א'     מר גדי ירקוני: 

 אלינו, מספיק, לא צריכים להביא עוד.

ב... והם הולכים וגדלים, זה מתקן נחשב גדול. הוא  טון, כמו שיש    1200טון,    1300גודל מתקן של    –ב'  

 לא צריך עוד, אוקיי? אבל אם חס וחלילה קורה משהו עם העזתים, תמיד אפשר להביא מהארץ. 

 

מכל   מר תמיר בוקובזה:  קטן  הכי  הוא  פה,  מהדוגמאות  שראינו  מה  לפי  קטן  מתקן  זה 

 הדוגמאות שהראתם.  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 , כאילו, זה ה... 3500-2500  ובזה: מר תמיר בוק
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לצורך    מר עופר מימון:  למשל,  בדיה,  פסולת,  כמות  באותה  לטפל  שידע  מתקן  יש 

טון ביום, המתקן הזה, אם אנחנו נתחיל מהסוף,   500אלף טון בשנה,    150העניין, אנחנו מדברים על  

ב לטפל  צריך  גדיל  1300-הוא  אותה  עם  שצריך,  המתקן  זה  אז  ביום,  איזושהי...  טון  עשינו  נניח  ה, 

 ? אז זה המתקן. 1500כמה? 

אני מניח, עוד לא נכנסתי לאתגרים פה, אבל למשל, האתגר הכי משמעותי, חוץ מהעניין של ההסכמה  

העקרונית של הצד האחר, זה גם אם מאוד מאוד רוצים, החלק המאוד מאוד משמעותי, זה כל העניין  

 דדים עם זה. של האיסוף, מערך האיסוף, ואיך מתמו

כי אם בסוף, כולם מרגישים עם אותם חמורים לזרוק את זה, ואין שליטה, אפילו בסיסית בפסולת, 

לתחזק  עולה  כמה  כזה,  מתקן  עולה  כמה  בודקים  אם  אבל  לשם.  הגענו  לא  עוד  מוטיבציה,  באותה 

כלכלי,   יהיה  כזה  שמתקן  כדי  האיזון,  נקודת  את  הרצוי,  המחיר  את  גוזרים  מזה  מצב  אותו,  אין 

בעולם שעזתי ישים מאה יורו לטונה, ולכן יש פה גם טבלת ניתוח רגישות שמסבסדת, או על ידי ייצור  

 החשמל, או על ידי, בעצם, כסף, שישימו גורמים מבחוץ, כדי להפעיל מתקן כזה.

כלכלית, אם מסתכלים ככה כלכלה נטו, אין מצב בעולם שמתקן כזה יעבוד, גם אם העזתים מאוד  

 פסולת. יורו ל  100רוצים, כי אף אחד לא ישים, גם פה בישראל, אף אחד לא ישים  מאוד

 

 ישימו. פה ישימו, צריך להבין,    מר גדי ירקוני: 

 

 אם תיתן קנס.    מר עופר מימון: 

 

 צריך להבין,     מר גדי ירקוני: 

 

 מי יאסוף את הפסולת שמה?     דובר:

 

עבודה  גם, אותה חברה שהיא     מר גדי ירקוני:  עוד  וזו  לקנות משאיות,  צריכה  תהיה 

 לערבים, וזה עוד זה. זו מחשבה גם לתעסוקה אליהם. 
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 עופר, אפשר לקבל נתונים יותר ברורים? הדיון הזה מתארך.     מר אמיר פלג:

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

 כמה זה עולה לנו, אם בכלל, כרגע?     מר אמיר פלג:

 

 לא, אז,   מר עופר מימון: 

 

 ומה אנחנו צריכים לעשות פה?     מר אמיר פלג:

 

אוקיי, אז ברמה שלנו, דיברתי על זה שהפרויקט הוא, ההיתכנות שלו    מר עופר מימון: 

אם אנחנו נצטרך לעשות, עשינו    –מאוד מוטלת בספק, ייקח זמן. אתם כמליאה צריכים לדעת שאחד  

לה נצטרך  או  כזאת,  כלכלית  תוכנית  מיני  איזושהי  אחר,  כבר  או  כזה  ויועץ  לבדוק,  נצטרך  או  ציג, 

בודדים   אלפים  או  אלפים,  עשרות  מיליונים,  לא  מאות,  לא  קרקעות,  לא  קניין,  לא  תב"ע,  לא  שוב, 

 ללבדוק, מדידה, לראות, לא יודע מה, דברים כאלה, אז שתדעו, שמחר יהיה...  

 

נבי   מר גדי ירקוני:  זה,  את  להשקיע  אלפים  מאות  צריכים  נהיה  עוד אם  פה  א 

 במליאה. 

 

שנקרא,     מר ניר ים: מה  בשלב,  כרגע,  המליאה  של  התפקיד  לשאלתך,  אמיר, 

לנו   ולהגיד  לבוא  אוקיי?  הגרעין,  אחרי  טיפה  הרעיון,  של  לא   –הגרעין  פניו  על  הפרויקט  תקשיבו, 

 מתאים לנו, תעצרו,  

 

 אז אנחנו כן צריכים להחליט פה החלטה היום.      מר אמיר פלג:

 

וכמובן    יר ים:מר נ להתקדם,  תמשיכו  או  היום,  מסדר  אותו  תורידו  תעצרו,  כן. 
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של   בתהליך  להתקדם  תמשיכו  אבל  יבוא.  עוד  זה  והכול,  שמקימים  שאומרת  החלטה  לא  שזאת 

 הבדיקה של ההיתכנות, זה הרעיון. 

 

 זה כבר שלב אחד קדימה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה כבר נושא להצבעה.      מר אמיר פלג:

 

 זה נושא,    מר ניר ים:

 

 צריכים להבין מה העלויות לפרק הזה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה העלויות,     מר אמיר פלג:

 

 אין כרגע, אין.     מר ניר ים:

 

 אין, בשלב זה, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 אין עלויות.    מר ניר ים:

 

ה   מר גדי ירקוני:  בתוך  זה  זה,  בשלב  רגע,  כל   200-העלויות,  על  שביקשנו   ₪ אלף 

שצריכים   נחליט  פתאום  אם  אוקיי?  נגיד    300/100/500הפרויקטים,  הנה,  נבוא  אנחנו  יודע,    –לא 

 כסף, מה אתם אומרים?  Xחבר'ה, הגענו לנקודה כזאת, אנחנו חושבים שעכשיו נכון לשים 

 

לא יקרה  זו היכרות מאוד מאוד ראשונית. אם וכאשר, יכול להיות ש  מר עופר מימון: 

ראיתם עוד מצגת נחמדה והעברתם חצי שעה בכיף. ויכול להיות שיהיה לזה    –מזה כלום, ושמעתם  

 פרק היתכנות, ואז נצטרך יותר, תב"ע, התארגנות,  
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ולאן    מר ניר ים: הכיוון,  מה  הראשונים  בשלבים  כבר  תדע  שהמליאה  חשוב  לנו 

שלא יהיה, בטח לא כסף, על משהו שמראש חברי    הולכים. וגם לנו חשוב, לא לבזבז אנרגיה וזמן, ומה

 נורא פשוט. המליאה חושבים שהוא לא בכיוון בכלל. זה הכול. 

 

עופר, יש לי שאלה לגבי הנושא של הייצור. המתקן הזה אמור    מר עופר קיסין: 

 מגה וואט.   40לייצר 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ל העזתים היום?  כמה זה מתוך אחוז הצריכה ש   מר עופר קיסין: 

 

 כלום, כלום.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה פחות מעשרים אחוז, כמה זה?   מר עופר מימון: 

 

 מי אמר כלום?      דובר:

 

כלום,     מר גדי ירקוני:  כלום.  אמרתי  שהמתקן    40אני  לך  אגיד  אני  כלום.  זה  מגה 

 מגה לפי דעתי.  40-בכרם, עושה יותר מ

 

 מי שמקדם את זה, כי עופר פה, זה החברה הכלכלית.  בעצם, גדי,    מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, לא. תמיד אני נשאל,   מר עופר מימון: 

 

כי אם בסופו של דבר     גב' דנה אדמון:  לפני, אני רוצה לחדד את השאלה הזאת,  רגע, 
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נתונים   כמה  עוד  ממשיכים,  אם  להגיד  כן  כרגע  נדרשים  הזה?    –אנחנו  בפרויקט  עוסק  במועצה  מי 

 יזה משרדים זה נכנס כרגע? איפה זה יושב? את מי זה מעסיק?לא

מה השלב הבא? לאן אנחנו הולכים עם זה? ובאיזה שלב אתה רואה, או החברה הכלכלית רואה, שזה  

התקדמות מבחינת  יותר,  או  פחות  זה,  זמן  נקודת  באיזו  לפה.  לחזור  לחזור    אמור  אמור  הפרויקט, 

 לכאן? 

 

אני מוביל את הפרויקט, בתור ראש מועצה. זה פרויקט   –, א'  אז ככה   מר גדי ירקוני: 

יואב.   את  בו  ויש  מתן,  את  בו  יש  דקלה,  את  בו  יש  עופר,  שזה  הכלכלית,  החברה  של  צוות  בו  שיש 

 מתעסק בנושאים, דליה, לא יואב, סטטוטוריקה. 

כסף סכום  איזה  צריכים  רגע,  לפני  שאמרתי  כמו  או,  שזה  שנראה  ברגע  הנה,  יחזור  מנת  זה  על   ,

 שנחשוב שבלי זה אי אפשר להמשיך לקדם, יחזור הנה. 

זה,   על  שמעה  כבר  האנרגיה  שרת  החוץ,  לשר  זה  את  להציג  הולך  שאני  מפני  שהיזם,  שנראה  או, 

 התלהבה מאוד.  

 

 מה הצוות עושה כרגע?     גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

זה. מחר אנחנו,     י ירקוני: מר גד ומציף את  בין משרדי הממשלה,  הצוות עכשיו עובר 

התלהבו. הצגנו את זה באיזה עוד משרדים? עופר? היינו אצל השר לשיתוף    –היינו במשרד האנרגיה  

 אזורי, 

 

 עיסאווי פריג'.      דובר:
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אני נראה לי    –שאול אמר, שאול קראתי לו, אלוהים, עיסאווי, אמר     מר גדי ירקוני: 

לביטחון  נלך  ממנה  שלי,  למנכ"לית  מחר  תבוא  יותר,  לי  נראה  הסולארי  לי,  נראה  פחות  זה  מאוד, 

 לאומי.

הצבא מכיר את שני הפרויקטים, גם הפרויקט הזה מחר, לא מחר, האלוף כבר מכיר, אני הולך, אלוף  

לראות איך מקדמים את פיקוד דרום. אני הולך לפגוש אותו עם מתאם הפעולות בשטחים, על מנת  

 זה, ומה הוא חושב עליו בכלל, כמו שאנחנו אומרים על העזתים, שהוא מכיר אותם הכי טוב. 

לשרת האנרגיה, שהיא עושה לנו את הפגישה, ותוך כדי זה, גם יהיה  משם אנחנו הולכים לשר החוץ, ו

 משרד לאיכות הסביבה שיכנס. אנחנו, בעצם, מקדמים אותו בנושא,  

 

 במרחב הפוליטי.     אדמון:  גב' דנה

 

 נו גו מהמליאה. –אפשר לקרוא לזה גו    מר דודי אלון:

 

עשה     מר גדי ירקוני:  מישהו  שנראה,  כלכלית  תוכנית  עשינו  זה  כדי  ותוך  כן, 

 בהתנדבות, אבל בדרך כלל לא עושים. 

 

זה    גב' דנה אדמון:  שרלוונטיים,  הגופים  המשרדים,  מכל  תגובות  שתאספו  ואחרי 

 יחזור לפה? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ואתה לא, לא צפו בשום מקום האתגרים, הקשיים...?    גב' דנה אדמון: 

 

 יש מלא, דיברנו עליהם המון.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש שקופיות של יתרונות, חסרה שקופית של חסרונות.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 יש, יש.    מר גדי ירקוני: 

 

ניפגע    ימון: מר עופר מ במה  כאילו,  המועצה,  מה  אבל  האתגרים.  על  דיברנו  כל  קודם 

אם נחליט שאנחנו מטפלים גם בפסולת של המדינה, אז תהיה פה כניסה   מזה? בעצם, מה החסרונות?

 אם אנחנו,   של משאיות.

 

עם    מר עופר קיסין:  מקרה,  בכל  משאיות  של  יציאה  מקרה,  בכל  כניסה  פה  תהיה 

 המתקן.   הפסולת שמייצר

 

מאותם    מר עופר מימון:  חוץ  הוא,  הוא   5%הרעיון  הרעיון  אותם,  להטמין  שצריך 

 –שהפסולת לא תדלוף לישראל, ובטח לא למועצה. זאת אומרת, הרעיון הוא שאת מה שניתן לטפל  

מטפלים, את מה שניתן למיין, בצד שלהם לפני המסועים, ממיינים, או חלק אצלנו. ואם בסוף יהיה 

אנחנו בניתו כמתקן,  המתקן  על  יודעים  אנחנו  הרבה,  יודעים  לא  אנחנו  ובאמת  יותר,  המתקדם  ח 

נבין שיש עכשיו איזשהו אתגר לטפל   ויכול להיות, אם נראה שתוך כדי תנועה,  יודעים על התהליך, 

זה מצד    –במתכות, או לטפל בכל מיני דברים שהם יכולים להיות, אז אנחנו נבוא לפה ואנחנו נגיד  

צריך  אחד לבדוק,  כדי  לבדוק.  צריך  להבין,  כדי  ותרנגולת.  ביצה  זה  אנחנו,  כרגע  אחר.  מצד  וזה   ,

 להציג למליאה. כדי ל... צריך איזשהו אישור.  

אז אנחנו, מצד אחד, לא רוצים לצאת להרפתקאות ולחפש כל מיני דברים ופרויקטים, אם המליאה  

נחנו עוד לא בדקנו את זה כמו שצריך, כי יש עוד  לא יודעת. מצד שני, גם אין לנו הרבה חומר, כי א

 תהליך, זה מאוד מאוד ראשוני. 

 

 העזתי... שבצד כהתהליך, בגדול,    מר גדי ירקוני: 

 

מאיפה הגיע הרעיון? גדי קיבל את זה מאיזה ארגון, או מחברה, אני     מר אמיר פלג:

 מנסה להבין מאיפה זה צמח הפרויקט הזה.  
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הזה     מר גדי ירקוני:  את  יום  כל  שלו  הבית  מאחורי  שרפו  שהעזתים  לו  הסריח  גדי 

 בכיסופים. ואז התחלנו להתעסק בנושא...

 

לגבי דיה, אני כל הזמן אמרתי, למה לא הביאו מתקן שריפה? ניילון,   : אדוארד קוברסקימר 

 גזם וכל הבלגאן שלנו.  

 

ון הזה, למה לא תחשוב רננה אמרה לי, תגיד לי, אתה עובד על הרעי   מר גדי ירקוני: 

אמרתי   שם?  משהו  על  גם  יואב,    –אולי  את  לקחנו  ואז  אחרת,  טכנולוגיה  גם  יש  רעיון,  איזה  וואי, 

זה  ומזה  פשוטה,  עבודה  איזו  לנו  עשו  המתקנים,  את  שמכיר  גרמני  מכיר  הוא  שלנו,  הזבל  מומחה 

   מתקדם. בינתיים...

 )מדברים ביחד(  

 

כל  מר עופר מימון:  בואוקודם  בזה,    ,  רואה  הוא  אם  ואגב,  מדיה,  כסף  מספיק  נקבל 

 שאם יצא מזה משהו, אז מה שנקרא הוא יהיה שם.  

 

 הוא יהיה המהנדס הראשי שם.     מר גדי ירקוני: 

 

 גם סוחר סמים, נותן לך את השתי מנות חינם.    מר עופר מימון: 

 

 חבר'ה, חוזרים לדיון מסודר. סילביה.    מר ניר ים:

 

משאיות    גרין: גב' סילביה  על  מתלוננים  הזמן  כל  אנחנו  הרי  לדעת,  רוצה  אני  כן, 

שהולכות ובאות עם הסחורות לשם. עכשיו, גם כן עם הזבל שלא שלנו, השאלה היא אם יהיה איזה  

פתח  איזה  לעשות  אפשר  יהיה  אולי  אז  שם,  באזור  או  כיסופים,  באזור  יהיה  שזה  מה  או  פתח, 

 בל בכל המועצה.  ישירות, שלא יסתובבו עם כל הז
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אני מעריך שעושים פרויקט במיליארדים, וזה פרויקט שרק מיליארד     מר גדי ירקוני: 

הבניה שלו, שקל, ועוד חצי מיליארד שקל צריך להשקיע בצד העזתי, גם על התשתיות הם יחשבו. לא  

 רוצה להיות פה עכשיו סתם להגיד. 

מסוע שמעביר, אבל תראו, זה מדברים, זה הכול  המשאיות זה לא משהו וואו בכמויות שאנחנו    –א'  

את   מכיר  שאני  בלי  שרובם,  לי  שנראה  עבודה  ומקומות  הישראלי,  בצד  עבודה  מקומות  הרבה  גם 

הדבר הזה, יש שם הרבה טכנולוגיה. אז מהבחינה הזאת, יש הרבה, אבל אנחנו כל כך בהתחלה, אתם  

 יודעים... 

 

 פטימיות. זהו, אני שמח על האו  מר עופר מימון: 

 

 שנייה, תמיר?     מר ניר ים:

 

ב  מר תמיר בוקובזה:  לטפל  אמור  הזה  שהמתקן  אמרנו  אחת,  ביום,   1300-אמירה  טון 

טון ביום, שזה כמות הפסולת שהמועצה האזורית אשכול מייצרת ביום.    75חמישה אחוזים מזה זה  

לאן מושג  לי  אין  בו,  לטפל  אמורים  שאנחנו  הזה,  מהמתקן  הפינוי  האפר   זה  עם  עושים  ומה  ואיך, 

 הזה, 

 

 שתי משאיות.    מר גדי ירקוני: 

 

עצמנו,    מר תמיר בוקובזה:  על  זה  את  מביאים  אנחנו  אם  כי  הדעת,  את  לתת  צריך  אבל 

 זה... 

 

 לא, זה לא אנחנו זה המתקן.    מר גדי ירקוני: 

 

משאיות.    מר עופר מימון:  שתי  זה  אמר,  שגדי  כמו  אומר,  אני  שתי  ט  75תמיר,  זה  ון 
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משאיות, שפשוט יצטרכו להעביר את זה למתקן מאושר במדינת ישראל. אם זה מתקן שהוא איפשהו  

 ליד ערד שם, שהוא מתמחה...

 

 או ... או למח"א, אחד מהם.    מר דודי אלון:

 

 זאת אומרת, מישהו צריך לתת לזה פתרון.    מר עופר מימון: 

 

פתר  מר תמיר בוקובזה:  נותנים  לא  קשור  אנחנו  לא  הזאת,  לפסולת  מענה  נותנים  לא  ון, 

 אלינו.

 

 לא, לא, לא, לא, לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 סגור, מעולה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

גו     מר ניר ים: גו, אוקיי? ממשיכים להתקדם בבחינה,   –חברים, השאלה היא  נו 

ו להתקדם, בבקשה ירים  כי אנחנו רק בשלב הראשון? או שאנחנו עוצרים במקום? מי בעד להמשיך 

 את היד?

 

 אני רק מציינת ניר שאין פה פורום להחלטה.     גב' דנה אדמון: 

 

 , שליש. 12יש,   מר תמיר בוקובזה: 

 

בעד אין נמנעים, מי מתנגד?    12הלאה, מי נמנע, בבקשה? אין נמנעים,     מר ניר ים:

 עוברים לפרויקט הבא.  .אין מתנגדים

 

 או על האגירה?  VP-על ה  מר תמיר בוקובזה: 
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 עכשיו אנחנו על האגירה.    מר עופר מימון: 

 

 גדי לא הצביע, מה עושים עם זה?     דובר:

 

 גדי הצביע, אני בעד.     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה בעד הפרויקט?      דובר:

 

 היה חסר הקול שלך כדי לעבור.     דובר:

 

 בעד.   13-אז אני משנה את זה ל   מר ניר ים:

 

 מפעל אנרגיה פסולת עזהבעד( לאשר את התקדמות פרויקט  13הוחלט פה אחד ): החלטה

 

 רגע, אני לא הצבעתי, אבל אם אני יכול להגיד משהו.      מר אמיר פלג:

 

  יאללה, חבר'ה, כבר הצבענו.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אני אגיד כמה דברים. ראשית, אני חושב שהרעיון שלהביא כלים      מר אמיר פלג:

דיונים על  שמביאים הכנסות   לנו פה לאחרונה במליאות,  יש  וחשוב כמובן, אבל  נהדר  למועצה הוא 

עוד ועוד פרויקטים מסביב לנושא האנרגיה, שנוגעים לכמה דברים. אנרגיה, שטחים פתוחים, אוויר,  

 כל הדברים שקשורים לוועדת איכות הסביבה, לקיימות.

יעבור   פעמים שזה  כבר כמה  ביקשתי  זאת אומרת,  אני  לאיכות הסביבה.  הוועדה  דרך  דיון  איזשהו 

 שנקבל קצת יותר רקע אצלנו, להבין לאן זה מוביל אותנו. אז זה דבר ראשון. 

עמוק  יותר  קצת  דיון  איזה  פה  שיהיה  ראוי  הזה,  לכיוון  הולכת  אשכול  שאם  חושב  אני  שני,  דבר 
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הכיוון של אשכול, של אנרגיה ירוקה, של    שנה. זה  20, בעוד  10ואסטרטגי, לאן זה מוביל אותנו, בעוד  

 שניים קדימה מכאן. –פסולת שמגיעה מכל מיני מקומות, ואיך זה יתפוס אותנו עוד עשור 

הבשור   בעין  שריפות  שתי  היו  אתמול  להגיד,  חשוב  זאת  בכל  אבל  בקטנה,  משהו  עוד  אגיד  ואני 

עוד שריפה של ניילון, שחנניה ציין  ובעמיעוז, מאוד קשות של פסולת חקלאית. היום היה בעין הבשור  

בצדק שזה חומר מסרטן, ובהיבט הזה, הייתי שמח שהרבה הרבה יותר אנרגיה ומרץ יוקדשו לטיפול 

מיליון שיגיעו לפסולת חדשה שתטופל, וכשאנחנו   20-בפסולת החקלאית הקיימת. אני לא מדבר על ה

 שעניי עירך קודמים. תודה.  מדברים על פרויקטים במיליארדים, אולי צריך לחשוב על זה

ואם הייתי יכול להצביע, הייתי בגלל הסיבה הזאת נמנע. לא כי אני נגד הרעיון של לפתח כלכלית את  

 המועצה, אלא אני,  

 

 למה זה בא במקום? כאילו, למה זה במקום ולא ליד?   מר עופר מימון: 

 

 כי עובדה שאין טיפול בשריפות.     מר אמיר פלג:

 

 כי אתה מכיר את מאסלו? את פירמידת הצרכים?    דמון: גב' דנה א

 

 כן, אבל,   מר עופר מימון: 

 

ברגע שהדברים הבסיסיים לא מטופלים, אז קשה לנו לחשוב שם, זה     גב' דנה אדמון: 

 ה... בגלל זה זה יושב אחד ליד השני. 

 

מת לא רוצה  יכול להיות שדווקא, אני לא יודע, אני לא נכנס, אני בא  מר עופר מימון: 

להיכנס לקטע הזה. אבל יכול להיות שדווקא מזה שיהיו יותר הכנסות, נוכל לטפל יותר טוב, ביותר 

 משאבים, וזה לא למרות אלא בגלל? בגלל שיש כל כך הרבה, 

 

 צריך לטפל עכשיו בשריפות האלה, שמייצרות סרטן ומחלות ריאה.      מר אמיר פלג:
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 לכסף.  זה לא קשור    גב' דנה אדמון: 

 

הרבה     מר אמיר פלג: לפני  לבוא  וצריך  אחר,  דבר  בשום  קשור  להיות  צריך  לא  זה 

 דברים אחרים. 

 

 גדי אמר שהרעיון בא כי מסריח לו בחצר האחורית.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אוקיי.   מר עופר מימון: 

 

א    מר אמיר פלג: יום  כל  לנו,  מסריח  יום  כל  גדי,  יום.  כל  מסריח  סוגרים לנו  נחנו 

חלונות, כל יום אנחנו נושמים אוויר מזוהם, ועם כל הכבוד לעזה, ואני כשמאלני יפה נפש תמיד שמח  

 לעזור להם, אנחנו צריכים לבוא קודם. צריכים פה למצוא פתרון קודם לאוויר שאנחנו נושמים.  

 

 סביר להניח שזה יהיה קודם. זה דבר, אתה יודע,     מר יובל בר:

 

 לא רואה ש...     פלג:מר אמיר 

 

טוב, אני לא רוצה להיכנס לויכוח, אבל אני לא חושב שזה על חשבון    מר גדי ירקוני: 

 זה. 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

 אבל עזוב את זה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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 מערכת אגירה על רשת הולכהא. 

 

השנ  מר עופר מימון:  הפרויקט  לזה, טוב,  נקרא  בגלל,  שני,  הפרויקט  שונה,  הוא  י, 

עודפי אנרגיה, צריך להתמודד עם עודפי אנרגיה, יש לנו את כל התופעה של ייצור אנרגיה מפאנלים  

המשק בצורה    סולאריים, הפרשים של צריכות בין הבוקר לערב, מדינת ישראל כדי לפתור את ניהול

 כנסה ליזום של פרויקטים, של מה שנקרא אגירה.  נכונה, ובעצם לעשות סוג של ניהול עומסים, נ

כל  קונטיינר.  של  בגודל  ענקית  סוללה  אז  לשלט,  שסוללה  כמו  סוללה.  זה  פשוטה,  בעברית  אגירה, 

אם זה ממתח החשמל שקיים ומזין אותנו עכשיו בחשמל, הרעיון הוא לא משנה מה מקור האנרגיה, ה

בזמן שיש עודף, לשים, לטעון את הסוללה, בזמן    או מאנרגיה מחווה סולארית, הרעיון הוא שבעצם

 לפרוק את הסוללה. זה במשפט אחד מה זה אגירה.   –שישי חוסר 

 

 עופר, על איזה פרויקט אתה מדבר?    מר גדי ירקוני: 

 

 אגירה.   מר עופר מימון: 

 

 זה קיים בניר יצחק, אתם מוזמנים לבוא לראות.    מר שמואל ספקטור: 

 

 רגע, תן לו.    מר גדי ירקוני: 

 

מתקני   מר עופר מימון:  להקמת  קורא  בקול  יוצאת  בעצם  החשמל  רשות  אז  עכשיו, 

אגירה, והיא צריכה בעצם, חברות אמורות להתמודד. חברות מטכנולוגיות כאלה ואחרות שיודעות  

לאגור אנרגיה. והחברות האלה, כשהן הולכות ומתמודדות במכרז, בניהול בעצם משרד האנרגיה, הן  

 יכות יחידות קרקע.  צר

תן לי קרקע, אתה לא מתערב בכלום, אני אומר לא מתערב ברמה    –מה שהן מציעות זה מאוד פשוט  

הכלכלית. אנחנו שמים את המתקנים בהנחה שזה שטח עם ייעוד מתאים מבחינה סטטוטורית, ייעוד 
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משלמים   הסוללות,  אותן  את  האגירה,  מתקני  את  שמים  ואנחנו  חקלאי,  לא  כסף    Xלכם  הנדסי 

 ליחידת שטח, ליחידת זמן. זה המודל, מאוד פשוט. 

חברת אוגווינד, היא חברה ציבורית, כתוב לכם נסחרת, חברה מוכרת, נסחרת, יש להם טכנולוגיית 

ייחודית, שזו לא סוללת ליתיום כמו שמכירים, אלא סוג של קומרפסור. בזמן שיש אנרגיה,   אגירה 

שקיעים אנרגיה, לוקח את האוויר ודוחס אותו, וכשרוצים לשחרר,  חוק שימור אנרגיה. בזמן שיש, מ

 כמו קפיץ, פשוט נותנים לאוויר הדחוס להשתחרר ולהפעיל... 

 

 טורבינה.   : אדוארד קוברסקימר 

 

אנרגיה  מר עופר מימון:  מקור  או  של טורבינות,  סוג  האנרגיה,  עם  משחקים  ובעצם   ,

 קפיץ.

אנחנ לפעמים  אלינו,  פנו  קוראים אוגווינד  או  חלום,  חולמים  או  ריח  מריחים  מסתכלים,  יוזמים,  ו 

ואומרות   אלינו  פונות  החברות  ולפעמים  בעיתון,  כזו  קרקע.  –כתבה  יחידת  רוצים  פנו    אנחנו  והם 

אלינו, הציעו לנו איזשהו מודל, אני אראה לכם את המודל. ואני כבר אומר, הכתב הוא מאוד קטן,  

 קיבלתי את החומר...  

 

 אני רוצה רגע להגיד משהו לפני המודל, ברשותך.     ירקוני:  מר גדי

 

 כן, זה,   מר עופר מימון: 

 

 עופר, אני יכול רגע דקה לפני המודל?    מר גדי ירקוני: 

 

 תתפנק.   מר עופר מימון: 

 

כך     מר גדי ירקוני:  כל  גם  תחליטו  זה  ואחרי  המודל,  לפני  משהו  להגיד  רוצה  אני 

הוא   חשוב,  הוא  אני  המודל  אבל  וגידים.  מים  תופס  שבהחלט  מודל  הוא  אבל  להשתנות,  עוד  יכול 
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 רוצה, יש פה שתי,  

 

 עור וגידים, עור.      דובר:

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 חשמל וגידים.    גב' דנה אדמון: 

 

מי     מר גדי ירקוני:  כל  לי.  מפריעים  קצת  שהם  הזה,  קורא  בקול  דברים  שני  פה  יש 

באי פה  הקול  שמתעסק  על  קפץ  במועצה,  כמעט  יישוב  שכל  קורא  קול  זה  שהיום  יודע  שלו,  שורים 

 קורא הזה. 

מגה, שהולכים להתחלק במדינה,    600מגה או    200ומי שלא, אז עוד יקפוץ עליו. יש, הולכים לחלק  

 ו... 

 

 אפשר לפחות שתשלחו לכולם את הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

 דברים האלה יתחלקו למספר תחנות בארץ. חבר'ה, רגע. וה   מר גדי ירקוני: 

 

 מספר חברות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, מספר תחנות קודם, לא חברות. רגע, בואו, תעצרו. חברת החשמל     מר גדי ירקוני: 

רוצה שכל מי שיש לידו מתח גבוה, מה זה מתח גבוה? מתח גבוה ותחמ"ש כמו זה ליד צומת מגן, או 

 זה בניר יצחק, 

 

 מה זה תחמ"ש?     אדמון:  גב' דנה
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דברים     מר גדי ירקוני:  או  הזה,  הגדול  מגן,  צומת  ליד  רואה  שאת  מה  משנה,  תחנת 

 כאלה, זה הכי כדאי שם ליד לעשות, וצריכים בשביל זה, הכי טוב זה קרקע של איזה, עופר? 

 

 ניוד הנדסי.    מר עופר מימון: 

 

ה. בסוף יהיו במדינה מעטים, אולי עשר ניוד הנדסי, וכולם רצים על ז   מר גדי ירקוני: 

 חברות, שכמו שאמרת, עשרה יזמים, או עד חמישים, שיפלו על זה, בשלב הראשון.

עכשיו אלינו באו, דרך אגב, למועצה, את כל מי ששואלים אובייקטיבית, אומר שמועצה כנראה יהיה  

למוע לתת  אוהבת  יותר  המדינה  למה?  מישוב.  לזכות  טוב  יותר  סיכוי  יכול לה  ליישוב,  פחות  צה, 

 להיות שזה לא בדיוק תופס.

נגיד שניים זה  אבל מה קורה? ברור כמעט בלי להתחייב על זה, שיותר מאחד או שניים, אחד, בוא 

 כבר יהיה פיצוץ, באזור שלנו לא יתנו.

  עכשיו, אם אנחנו נגיש, המועצה, יכול להיות מאוד, על אף שיש לנו שטח בובה, גם שטח הנדסי, גם

עסקה  שנמצא  להיות  יכול  אוגווינד,  הם  דווקא...  לא  וזה  זה,  את  רוצות  החברות  גם  להכל,  קרוב 

כל   וכמו  עסק,  לכזה  להיכנס  צריכים  אנחנו  אם  היא  השאלה  אוקיי?  מהם,  טובה  יותר  עוד  אפילו 

 אנחנו הולכים עם חברה, אנחנו בפרונט. –יישוב לשים גם אנחנו, יחד עם החברה, להגיד 

זה כמובן  בסוף,  אבל  הקרקע.  על  מקבלים  ואנחנו  הכול,  שמה  החברה  כי  משנה,  אנחנו  לא  שאם   ,

 נזכה, זה אומר שאו ישוב אחד שלנו, או חמישה, או עשרים לא יזכו. מה עושים בדילמה? 

 

 למה שהמועצה לא תסייע ליישובים לעשות את זה?     גב' דנה אדמון: 

 

כנראה   מר גדי ירקוני:  פעם,  עוד  לה    אני אומר  אין  יכולה,  לא  שיהיה אחד. המועצה 

 מה לסייע. אם מישהו יזכה, 

 

 אם אתה לא תבצע את זה כמועצה,    גב' דנה אדמון: 
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 אז למי כאן?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אומרת, שיעברו דרך הצינור של המועצה.     גב' דנה אדמון: 

 

 ישובים.   32יש פה    מר גדי ירקוני: 

 

 הגישו?  כמה   מר דודי אלון:

 

 אני לא יודע, אבל עשרות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא ישוב הגיש, זה חברות. היה מכרז...    מר עופר קיסין: 

 

 לא, זה עוד לא היה מכרז,     מר גדי ירקוני: 

 

 במשרד האנרגיה היה מכרז,   מר עופר קיסין: 

 

 לא נפתח.    מר גדי ירקוני: 

 

 וחברות זכו,    מר עופר קיסין: 

 

 לא זכו עוד.    גדי ירקוני: מר 

 

 גדי, אתה מתבלבל, הוא עוד מדבר על,   : אדוארד קוברסקימר 

 

 על משהו שהיה אולי.     מר גדי ירקוני: 
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 זה היה שזכו עם אגרה, באזור ה...   : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה לא זה, זה לא המכרז הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה, סליחה. מה הדילמה? מועצה מול...? לא הבנתי את הדיל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אסביר לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 מול היישובים שלה.     מר דודי אלון:

 

 מול היישובים שלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ברור שמועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לך      דובר: ונכנס  זה,  את  מפעיל  שאתה  יודע  אתה  כי  שהמועצה,  עדיף  אבל 

 כסף... 

 

גדי... אני בכוונה   –ומה אם יבוא קיבוץ נירים, או עין הבשור ויגיד לי     די ירקוני: מר ג

 מעלה את זה פה.  

 

 ברור שאני רוצה שהמועצה תיקח את זה, וזה יתחלק בין כולם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ואז זה יתחלק בין כולם, נכון.     דובר:

 

ור ונירים, סתם בגלל שאתה קפצת ואני תנו לי רגע, אבל באו עין הבש   מר גדי ירקוני: 

תבוא  מאמין,  שאני  בגלל  קדימות,  לה  יש  שהמועצה  ובגלל  חברות.  כמה  עם  סגרנו  ואנחנו  קפצנו, 
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ל זה  אמנם  תזכה,  להגיד    32-המועצה,  יכולים  היישובים  ואז  במירכאות,  גברת    –ישובים,  הלו, 

 מועצה, בגלל שאת הגשת, נירים ועין הבשור לא זכו.  

 

 מצוין.   יר בוקובזה: מר תמ

 

 תגידו את עמדתכם.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשאול שאלה, מה קורה,   גב' סילביה גרין: 

 

 מי נותן רשות דיבור?     מר דני ברזילי: 

 

 ניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני רוצה לדבר.     מר דני ברזילי: 

 

 גם אני.   גב' סילביה גרין: 

 

 ת. את קיבל   מר ניר ים:

 

אני אפתיע את גדי, אני בכיוון אחר. מה שגדי אמר פה לגבי העובדה    מר דני ברזילי: 

 שהמועצה מתחרה מול יישובים, הוא נכון. גילוי נאות, מגן הוא אחד היישובים ש... 

 

 אבל יש עוד, לא רק מגן.     מר גדי ירקוני: 

 

אני לא מסתתר משום דבר.    ולא רק מגן. אני אומר, הכול יהיה פתוח,    מר דני ברזילי: 

הגיאוגרפי,   למיקום  זה  יותר,  לשאול,  רוצה  שאני  מה  בינינו.  בדיונים  עלה  זה  נוספת,  דעה  ובאמת, 
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מ'    100וברור פה למה למגן זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, מהתב"ע שלנו, שמגיעה עד הגדר, זה  

 מ' מהמקום שצריכה להיות שכונה בעתיד.   200או 

 

 הרבה יותר, אבל לא חשוב.    : מר גדי ירקוני

 

לפי התב"ע. גם אם לא, אז זה ליד נווה אשכול. העניין, אני מניח שיש     מר דני ברזילי: 

זה מתחת לאדמה, אבל המיקום    90%לפי מה שקראתם,  אישורים בטיחותיים לכל העניין הזה, וגם  

 פה הוא קריטי.  

? מהמתקן הזה ליד הצומת? ובעיקר, אם זה קרקע, שטח של המועצה, מה המרחק מהתחמ"ש הזה

 הנושא הבטיחותי אותנו מטריד, ואני חושב שצריך גם אתכם להטריד.  

 

 לא, אני רוצה להגיד משהו על הנושא הבטיחותי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשאול שאלה.    גב' סילביה גרין: 

 

אש    מר גדי ירקוני:  אזורית  מועצה  הבטיחותי.  הנושא  על  רק  על  רגע,  עומד  אני  כול, 

אישור  מקבל  שלא  מסכן,  שהוא  מה,  משנה,  לא  כלכלי,  פרויקט  באף  דבר,  שום  תעשה  לא  זה, 

 מהמוסדות.

מה הכוונה? אם המתקן הזה מסכן את אחד היישובים, משרד איכות הסביבה, משרד הגנת הסביבה,  

וכר אל תתפסו אותי, שני  שניים וחצי, לא ז  –לא משנה מי, לא ייתן לי אישור. כמו שהוא אמר על דיה  

ק"מ מסביב לדיה, אסור שיהיה ריח בעוצמה כזאת וכזאת    2קילומטר, נכון עופר? משהו היה כזה?  

 וכזאת וכזאת.  

 

 אני רוצה להגיד ש...     גב' דנה אדמון: 

 

 מי מבטיח את זה?    גב' סילביה גרין: 
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 מהבחינה הזאת...     מר גדי ירקוני: 

 

 כות דיבור.  אבל ניר נותן ז    דובר:

 

 בסדר גמור, לא ידעתי שיש מי שביקש.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני רציתי,   גב' סילביה גרין: 

 

 לא יקרה כלום בלי בטיחותי, סילביה.    מר ניר ים:

 

את   גב' סילביה גרין:  רואים  כסף,  כשרואים  הקרינה,  רמת  על  לשאול  רציתי  אני 

 האנשים בעיניים. ופה ממש מפריע לי. 

 

אני רוצה להרחיב, אם אפשר, את השאלה של סילביה, האם האמירה  : יטל דג'אווי בן יעקברוו

או מסוכן? האם אין באמצע עוד איזשהו   –של גדי האם זה בטוח או לא, האם זה דיכוטומי? בטוח  

 אם זו חשיפה שאנחנו מוכנים להיחשף אליה, או לא.  –להגיד  Sayטווח, שלנו יש 

 

 תמיד יש לך. וגם, אני רוצה להגיד משהו, ברשותך.  – א'   מר גדי ירקוני: 

 

 אבל איך המידע הזה מגיע אלינו?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

צריכה     מר גדי ירקוני:  לא  את  תושבת,  בתור  איך.  לך  אגיד  אני  אפילו  לא,  להיות 

ת יכולה, בתור  חברת מליאה, כשהולכים להקים דבר כזה, יש בהיתר הבניה יש התנגדויות, אוקיי? וא

אני יש לי התנגדות לדבר כזה, למשהו,    –תושבת, לא משנה, של כל דבר, דרך אגב גם של בית, להגיד  

 לא משנה.
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ואז את מגיעה לוועדה, ואת בעצם אומרת את ההתנגדות שלך. ואז הוועדה מחליטה אם ההתנגדות  

בדי  אגב,  ודרך  צודקת?  לא  או  צודקת,  היא  ההתנגדות  האם  היא...  התנגדויות.  שלך  לנו  היו  ה, 

 הוועדה, וגם הערעור של מה שהם ערערו, ערערו? אני לא זוכר. ערערו, עופר?  

 

 מה, של התב"ע?  -התנגדויות   מר עופר מימון: 

 

 כן, היה גם ערעור, או רק התנגדות?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא.   מר עופר מימון: 

 

 לא הייתה התנגדות.     מר גדי ירקוני: 

 

 היה ערעור, היו התנגדויות והן נדחו. היה מה שנקרא,   ופר מימון: מר ע

 

 היה ערעור, היה. דחו אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

שלבים,    מר ניר ים: שני  פה  יש  למעשה  כי  בגדול,  אמירה.  אחד,  דבר  רק  בסדר, 

כון, ריח,  חבר'ה, בואו תחשפו אותנו לרמת הסי  –בסדר? יכולה המליאה באיזשהו רגע לבוא ולהגיד  

חבר'ה, אנחנו לא לוקחים את    –קרינה, פיצוץ אטומי, לא יודע מה, ואנחנו כאן במליאה נבוא ונגיד  

 הסיכון, בבקשה תרדו מזה, אוקיי? ואז באמת זה לא יוצא.

אוקיי, מבחינתנו, הפרויקט מאושר, זה יצא לאוויר, ואז תהיה עוד    –אבל היה והמליאה תבוא ותגיד  

 לבוא ולהגיש התנגדויות. זו בגדול הפרוצדורה, אוקיי? מי רצה לדבר? הזדמנות לתושבים 

 

 אני.    גב' דנה אדמון: 

 

 בבקשה.    מר ניר ים:
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בדיוק     גב' דנה אדמון:  נשאלת  מקודם. שם  אמיר  שאמר  לדברים  להתחבר  רוצה  אני 

 האם לנו אין איזושהי אמירה בעניין?  –השאלה של רוויטל. שהיא אומרת 

רואים באופן אסטרטגי את מועצה אזורית אשכול, הולכת להיות מעצמת אנרגיה ירוקה    האם אנחנו

וטיפול בפסולת, ואנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את כל המשמעויות של זה? זאת אומרת, שזה הדגל 

אומרים   ואנחנו  מרימים,  אנחנו    –שאנחנו  המותר,  התקן  את  במידה,  קרינה  לשאת  מוכנים  אנחנו 

מהזיהום אוויר מסוים, בתקן המותר. אבל אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה, כי    לסבולמוכנים  

 אנחנו רואים את היתרון של אנרגיה מתחדשת, וזה הדגל שלנו.

האם אנחנו רואים דברים אחרים לנגד עינינו, ואנחנו לא מוכנים לשלם את המחירים האלה?   –או  

ואני חו רעיון אסטרטגי ארוך טווח,  על איזושהי אמירה עקרונית, הרעיון הוא  שבת שלהצביע היום 

הדיון   את  לעשות  צריך  כן  אבל  בצד,  וזה  בסדר  זה  האלה,  הפרויקטים  עם  להתקדם  שאפשר 

האסטרטגי הרחב יותר, ולהבין האם אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את כל המחירים של הדבר הזה,  

 גם אם הם עומדים בתקן המוגדר בחוק?  

 

אני אגיד לך איפה יהיה, כנראה,    –ב'  -זה נכון מה שאת אומרת. ו  –א'     מר גדי ירקוני: 

 דיון עקרוני.  

אנחנו בודקים, עוד לא אפילו בודקים, חושבים ללכת לבדוק, להיות מועצה אנרגטית עצמאית. מה 

זאת אומרת? שאנחנו מייצרים את כל האנרגיה שלנו בכוחות עצמנו. כשזה יהיה, יתחיל הדיון בכלל,  

 מה זה אומר? אוקיי?  –ב' -אם אנחנו רוצים, ו –אלה עקרונית. א' זה ש

זה הרחב יותר רחב מהשאלות האלה, שלפי דעתי, את יודעת, כל דבר פה ביחד יכול... זה פחות כללי  

מאשר הדבר הזה שאני מדבר עליו. בגלל שדרך אגב, פה, צריכים לקחת בחשבון שלא רק מה שאנחנו  

היי גם  המועצה,  ויישובים מחליטים,  מועצה,  בתור  לא  להחליט,  יכולים  אנחנו  היישובים,  שובים. 

וזו גם אותה   כן, בכל אחד מהמקומות שלו, אוקיי?  זה  לגיטימי לגמרי לעשות את  יכולים להחליט, 

 .. שאלה.

 

אני     גב' דנה אדמון:  לכן  גזרה.  גבולות  שהם  איזה  לעשות  יכולה  המועצה  בזה  גם 
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   רטגי רחב. אומרת, הדיון הוא דיון אסט

 

 אנחנו יכולים לא לחתום להם על היתר בניה.     מר ניר ים:

 

 מי?    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו.    מר ניר ים:

 

 לא נעשה דבר כזה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא משנה, אנחנו יכולים.     מר ניר ים:

 

 כן, אם המועצה מחליטה שזה עיקרון.    גב' דנה אדמון: 

 

 עופר ואחר כך תמיר.   רגע,   מר ניר ים:

 

אחרי הדיון של הבטיחות, וכל הנושא של האם זה מועצה או יישובים,   מר עופר קיסין: 

היישובים,  על  אנרגטי  ביטחון  של  שכבה  עוד  פה  ישים  הזה  הדבר  אנרגטי.  ביטחון  של  נושא  פה  יש 

ל בזמני חירום שהוא נמצא בתוך המועצה, ואנחנו במועצה, כולנו כתושבים פה מכירים את הנושא ש

בעיקר, הפסקות חשמל ארוכות טווח, שמשפיעות פה על כל התושבים, וזה יכול לתת עוד שכבה אחת  

 של הגנה, של חשמל רציף פה לתושבים באופן משמעותי, כאשר יש פה נפילות מתח משמעותיות.  

 

 זה באמת יכול?     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   מר עופר קיסין: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 121 
 

 באמת יכול?   זה   גב' דנה אדמון: 

 

 בטח.   מר עופר קיסין: 

 

בכלל ועם האגירה, זאת אומרת, אם היום אנחנו רואים גנראטורים,    מר עופר מימון: 

 פעם היו גנראטורים.  –עוד כמה שנים גנראטור זה יהיה כמו טרנזיסטור כזה, יגידו 

 

 נכון.   מר עופר קיסין: 

 

סתימה    מר עופר מימון:  אין  חשמל,  הפסקות  אגירה, בגנראטוראין  מערכת  פה  יש   ,

 הדברים עוברים כשצריך. 

 

זו לא המערכת הזאת מה שאתה מתאר. זו לא מערכת אגירת חשמל,    מר תמיר בוקובזה: 

זו מערכת אגירת אנרגיה, שמייצרת חשמל, ובעצם תחנת כוח, כמו כל תחנת כוח אחרת, שעובדת על  

 , זה משהו אחר לגמרי.  אוויר דחוס, אבל זה לא סוללה שמייצרת חשמל רציף

 

על   מר עופר מימון:  עובדת  אוגווינד,  של  האגירה  מערכת  מדבר,  אני  לא,  לא,  לא, 

לכל   רלוונטי  הוא  סוללות,  האגירה,  שעולם  אומר  אני  אוויר.  לחץ  של  ספציפית  מאוד  טכנולוגיה 

אז   שלום,  בחבל  היום,  כמו  חשמל  כשיש הפסקת  בית  של  ברמה  החשמליות,  העיבוי  לצורך  מכונות 

הזה,   העולם  לכל  אדום,  צבע  של  לצופרים  זה  אחרת.  נראה  הכול  מצבר,  לכם  יש  אז  שדרוג, 

 הגנראטורים ילכו ויעלמו, והאגירה עושה גם, מה שעופר אמר, גם ניהול עומסים.

ל גורם  וזה  יציבה,  לא  היא  החשמל  של  האספקה  מערכת  היום  דברים.  מיני  לכל  חשמל,  למוצרי   ...

יין שהיא אוגרת, היא גם סוג של ... באלאנסר כזה. היא מאזנת את החשמל וזה... ץ מהענהאגירה, חו

 העולם נכנס לזה וזה,  

 

 היום חברת הרץ הזמינה מאה אלף מכוניות חשמליות מטסלה.    מר דודי אלון:
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 כן, והפרויקט האחרון, הוא לדעתי הכי חשוב, הכי פרקטי והכי דחוץ.    מר עופר מימון: 

 

כמו    לי: מר דני ברזי 'למשוך'?  נוכל  גם  שאנחנו  אומר  זה  חשמל,  אוגרים  שאנחנו  זה 

 שעופר אומר? 

 

 לא, לא מזה. אבל זה יהיו אחרים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שואל.    מר דני ברזילי: 

 

 חבר'ה, הפרויקט הכי חשוב, אנחנו עוד לא הגענו אליו, אני...   מר עופר מימון: 

 

המועצה  לגבי    מר תמיר בוקובזה:  האם  לבחור,  צריכים  שאנחנו  זה  של  גדי  של  האמירה 

בחדר הזה, חד משמעית מעניינת אותנו   –צריכה לקדם את זה וזה יכול לבוא על חשבון היישובים? א' 

ההחלטות   ואלו  המועצה,  לכלל  דואגים  אנחנו  ממנו.  שבאנו  הפרטי  היישוב  ולא  המועצה,  רק 

אייה שלי, אנחנו צריכים לדאוג שפרויקט כזה לא ייפול שמתקבלות פה. גם בראייה רחבה יותר, בר

יותר   עוד  יוצרו  שוב  כי  המועצה,  חשבון  על  היישובים,  לאחד  ייפול  לא  שהוא  לזה  לדאוג  לתוך... 

 פערים. 

אלא   החלשים,  מהיישובים  אחד  יהיה  לא  הנראה  ככל  זה  כזה,  פרויקט  ייקח  ישוב  שאם  מניח  אני 

כ פרויקט  להרים  שמסוגל  חזק  הפרויקט  ישוב  אם  היישובים.  בין  יותר  גדולים  פערים  יצור  וזה  זה, 

ולא   וטובה,  נכונה  בצורה  היישובים  בין  אותו  לחלק  למועצה,  כסף  יותר  יהיה  למועצה,  ילך  הזה 

  להעשיר עוד יישוב אחד מאוד, ולהעני את האחרים.  

 

 תמיד צריך לשמור גם על האיזונים.     דובר:

 

..  מר עופר מימון:  לא  בהמון אני  הפרויקטים,  שבכל  אומר  רק  אני  גדי,  במקום   .
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פרויקטים, יש את הדילמה בין לפגוע באחד מהילדים, לטובת שאר המשפחה. אם זה במרלו"ג בכרם  

 שלום, אם זה... 

 

 יש לי חלופה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אצלי  מר עופר מימון:  אין  אני  מנחה,  שאותי  לפחות  הקו,  אנחנו,  אומר.  אני  אז    לא, 

באג'נדה לטפל ביישוב כזה או אחר, אלא אני בודק פרויקטים מועצתיים, וזה ההנחיות שלי. לא כתוב  

 לי בשום מקום, לא יודע, מגן או... 

 

איזשהו    מר תמיר בוקובזה:  ליצור  ועלול  לפגוע,  עלול  שזה  ואמר  זה  את  העלה  גדי  לא, 

 מתח בין היישובים למועצה. 

 

 וונה העליתי.  לא, לא, בכ   מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה בתוך המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אז אני אומר, זה הדילמה של האם לתת לילד אחד, או לכל המשפחה.    מר עופר מימון: 

 פה זה ברור שכל המשפחה. 

 

זה    מר ניר ים: למי  מחליטים  שאנחנו  המנדט,  את  פה  לקחנו  כאילו  אנחנו  פה 

 ינו אנחנו וזה גם לא נהיה אנחנו.  ולמה זה, זה לא אנחנו, זה לא הי

זאת אומרת, כל עוד לא אנחנו המחליטים למי זה הולך, אז יחליט מי שיחליט, לצורך העניין. זאת  

 אומרת, וזה...  

 

מול   מר עופר מימון:  המועצה  של  ההתמודדות  עצם  אנחנו,  שאם  העניין  את  ציין  גדי 

  יישוב,
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 גדי הביע קונפליקט.     גב' דנה אדמון: 

 

 ז כביכול אנחנו...  א  מר עופר מימון: 

 

אז זאת פרשנות, זאת הערכה. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה     מר ניר ים:

 לא נכון, יכול להיות שהמדינה תחליט שדווקא ישוב מסוים ב... 

 

 אגב, יש עוד יתרון ליישוב, אגב, מבחינה קניינית,    מר עופר מימון: 

 

 ה שלנו? זו בעי   מר ניר ים:

 

 נכון, אני אומר,    מר עופר מימון: 

 

 לא ניר, זה בידיים שלנו אם להגיש או לא.     מר גדי ירקוני: 

 

זה בידיים שלנו אם להגיש או לא, אבל זה לא בידיים שלנו להחליט     מר ניר ים:

 מי מקבל. 

 

 חס וחלילה.    מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו,     מר ניר ים: נכון.  עכשיו  אז  אומר יפה,  לא  זה  מהגשה,  נמנע  שאנחנו  זה 

שלא תבוא מדינת ישראל ותגיד, מאה אחוז, מועצה אזורית עדיין היישוב של מועצה אזורית אשכול  

 לא נבחר, אנחנו נלך דווקא לפטיש, אוקיי? 

לא  זה  יישובי המועצה,  לא  זה  אז  היישובים,  זה ברמת  זאת אומרת, כשפותחים את  זאת הנקודה, 

 המועצה. זה המועצה, או כל יישוב אחר בארץ, צריך להבין את זה.  אנחנו או יישובי
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להימנע    גב' דנה אדמון:  צריכים  אנחנו  האם  קונפליקט,  פה  העלה  גדי  משמעית,  חד 

 מלהגיש, בשביל לתת סיכוי גדול יותר ליישובים?  

 

 ואני אומר לא.     מר ניר ים:

 

 ואנחנו,    גב' דנה אדמון: 

 

 כותכם. ז   מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו הגבנו ש...     גב' דנה אדמון: 

 

 תזה ניתנה תשובה, הבנו.      דובר:

 

מסוים,    מר עופר מימון:  ליישוב  כי  סימביוזה,  איזושהי  שבעצם,  לקרות  יכול  אגב, 

מבחינת מקרקעין יש לו יכולת. למועצה אין מקרקעין קניינית שלה, יש לה, או כדי להעביר מקרקעין 

 חלטת ממשלה וכן הלאה. ליישוב, הוא יכול מחר לשים אצלו בשטח, כי זה שלו.  למועצה, צריך ה

 

 במקרה יש לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, חכו רגע, למה אנחנו נחליט אם אנחנו מתקדמים או עוצרים.    מר ניר ים:

 

 מה?   מר עופר מימון: 

 

 במקרה יש לך קרקע.     מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 126 
 

 מישהו משהו... ממש? יש עוד ל   מר ניר ים:

 

איפה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב בעין  לראות  של  כזאת,  תיאורטית  מפה  אפשר  אם  סתם,  לא, 

 אמורים להיות ממוקמים כל הפרויקטים האלה?  

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 את זה?  מר עופר מימון: 

 

 י בכלל, אני אפילו לא יודע מי הגיש.  בגלל שאין ל   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא לא, היא מדברת,    מר עופר מימון: 

 

 במועצה?    מר גדי ירקוני: 

 

 שלושת הפרויקטים האלה.    גב' דנה אדמון: 

 

 מרכז לוגיסטיקה לשלום,    מר עופר מימון: 

 

 עופר, תשע בערב.     מר דודי אלון:

 

 בעיקרון,    מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 25.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 127 
 

 

 הוא אמר שהאחרון הכי חשוב.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון, אבל תשע.     מר דודי אלון:

 

 נו מה?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש יתרונות, בלמקם את זה קרוב לצמתים של הולכת חשמל.    מר ניר ים:

 

 של תחנות חשמל משניות.     מר דודי אלון:

 

קצרה,     מר ניר ים: יותר  הצנרת  עדיין, אז  אבל  סבבה.  טובה,  יותר  השליטה  אז 

 מתקנים מהסוג הזה אפשר למקם בכל מקום. אין פה מגבלת איפה.  

 

 זה אמור להכניס משהו כמו מיליון ₪ בשנה למועצה.     מר אמיר פלג:

 

יש פה תזרים, מדברים על, כן... אני שמעתי על תזרים שלוקח שלושה    מר עופר מימון: 

 כל מיני תנאים. סדר גודל של מיליון ₪. אחוזים מזה, אבל יש 

 

 . 13חברים, עוד משהו? זהו. מי בעד לאפשר לנו להמשיך להתקדם?    מר ניר ים:

 

 אני מבקשת שכל מי שנשאר עד סוף הישיבה, ... כשיסתיים...    גב' דנה אדמון: 

 

 . אבל אני רוצה להגיד הערה, זה לא בטוח יהיה עם החברה הזאת   מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו מתקדמים, מספיק. אנחנו מתקדמים. אנחנו לא אומרים שזהו,     מר ניר ים:
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 אנחנו יוצאים לדרך.  

 

 הפרויקט הוא פרויקט אגירה, זו דוגמא ספציפית.     מר דודי אלון:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 זה מה שצריך להיות.     מר דודי אלון:

 

 יש מישהו שהוא נמנע?     מר ניר ים:

 

 אני.    ני ברזילי: מר ד

 

 אחד. יש מישהו שהוא נגד? אף אחד.    מר ניר ים:

 

מערכת אגירה על רשת  התקדמות פרויקט  נמנע( לאשר את    1בעד,    13: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 הולכה

 

 מה קורה הלאה? עוד לא תשע.   מר ניר ים:

 

 בתשע אנחנו הופכים לדלעת.     דובר:

 

 חמישה רק, לא תשע.  תשע ו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 על מאגר חולית PVב. 

 

אבל    מר עופר מימון:  מהר,  אותו  אגמור  שאני  להגיד  לי  בא  שהוא,  האחרון  הפרויקט 
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מבחינת  הגדול  הסדר  זה  מבחינתי  זמן.  המון  לוקח  זה  תמיד  נושא,  איזה  משנה  שלא  לומד  אני 

 תי מבחינתנו. הפרויקטים, אבל זה הכי קטן מבחינת ההיקפים, אבל הוא הכי משמעו

 

 תן לדודי. בואו נראה, דודי תריץ.    מר גדי ירקוני: 

 

רק שעופר לא יגזול לנו הרבה זמן. ברצינות, מאגר חולית, מט"ש טוב,     מר דודי אלון:

חולית, איפה שכל הביוב של המועצה היום מתכנס. יש פה תוכנית שבעצם אומרת להפוך את צריכת  

 ה, עופר?  החשמל שלו, שהיא כמה כסף בשנ

 

 איזה מיליון קילו וואט, חצי מיליון ₪.    מר עופר מימון: 

 

שמה    מר דודי אלון: היום  לייצר  חשמל,  לחברת  משלמים  שאנחנו   ₪ מיליון  כחצי 

סולארי, מסודר, כדי שבעצם נייצר חשמל עצמי למתקן. זה הסיפור של הפרויקט הזה, סיכונים מאוד 

 צורכים אותו, נמוכים, כי בעצם החשמל זה גם ככה 

 

 איך?     מר אמיר פלג:

 

 , PVפאנלים,   מר עופר מימון: 

 

 פאנלים.    מר דודי אלון:

 

 צפים.     מר אמיר פלג:

 

 עופר, זה פאנלים צפים?     מר דודי אלון:

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 
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 פאנלים צפים.    מר דודי אלון:

 

 ה יהיה על מאגר שהוא... לא, זה פאנלים צפים, אבל ז  מר עופר מימון: 

 

 עזוב, אני אמרתי לך כן. כן ולא, הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

תחתונה,     מר דודי אלון: ולחסוך שורה  חשמל  לייצר  סגור  במעגל   ... אוטרקי,  משק 

 הרבה כסף. 

 

 הוא לא מתחבר לרשת?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש לנו,   מר עופר מימון: 

 

 מה מעגל סגור?    ר תמיר בוקובזה: מ

 

 רגע, רגע.   מר עופר מימון: 

 

 תסביר.    מר דודי אלון:

 

לנו מכסה   מר עופר מימון:  לנו, מאשרים  נגיד ככה, כשנותנים  אני אומר, ככל... בואו 

אגורות, הכי כלכלי זה למכור לחברת החשמל בתעריף הזה, ולקנות בתעריפים    45-בחברת החשמל, ב

 וכים, אוקיי? בלילה, יש הפרשי... אוקיי? יותר נמ

בהנחה שחברת החשמל לא מאשרת לנו, שזה התרחיש הפחות טוב, עדיין זה מאוד מאוד כלכלי. זאת  
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אגורות, ייצור של אותו קילו וואט, אם לוקחים   40-אומרת, שאם אנחנו קונים קילו ואט בממוצע ב

  40לשנה, מכפילים אותו כפול    1600א מייצר לך  ₪, הו   3000קילו וואט, לדוגמא,    1כמה עולה לייצר  

לא ₪, שש שנים החזר השקעה.  מודל מאוד פשוט, מאוד ודאי, זה    3000  -₪     ₪500.    500אגורות, זה  

 פלאפל. 

 

השאלה היא אם הוא עובד, אם צריכת החשמל של המאגר היא ביום,    מר תמיר בוקובזה: 

   האם אתה מוסיף לזה מערכת אגירה של סוללות?

 

 גם, יהיה, יהיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 קודם כל המאגר,  –שאלה טובה. אחד   מר עופר מימון: 

 

 הכול נורא מהר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

קודם כל המאגר עובר בשעות היום יותר, אחד    –  1אני אענה על הכול.    מר עופר מימון: 

נים בלילה פחות מזה, תורמים. אז כי הצריכות בשעות היום יותר פעיל, נקרא לזה ככה, אנשים יש

 הוא עובר יותר לשעות היום.

אנחנו  זה  את  בתעוזים,  פעם,  עוד  לשחק,  בשביל  הזה,  הפרויקט  את  להרחיב  אופציה  זה  אגירה 

 בודקים בנפרד,  

 

, יבוצע, לא זה. מה שאנחנו רוצים, זה  12%אם התשואה תהיה מעל     מר גדי ירקוני: 

 , לעשות אגירה.  12%לקבל אישור שאם התשואה מעל 

 

 גם אם אין  אגירה, כלכלי למועצה לעבור לחשמל סולארי.    מר דודי אלון:

 

 בצריכה עצמית.    מר תמיר בוקובזה: 
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 אגב, זה הסיפור.     מר דודי אלון:

 

 מיליון ₪.    מר גדי ירקוני: 

 

 קילו,  300-לא, גדי, מיליון ₪ זה ל  מר עופר מימון: 

 

 ליון שמונה מאות עם הכול, עם האגירה מיליון שמונה מאות. מי   מר גדי ירקוני: 

 

 ומתי זה אמור להגיע?      מר אמיר פלג:

 

 מה העלות של הפרויקט, נו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מיליון שמונה מאות.     מר גדי ירקוני: 

 

 וכמה זמן זה מחזיר את עצמו?     מר אמיר פלג:

 

 שש שנים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מאשרים פה כרגע ביצוע של הפרויקט?    ר בוקובזה: מר תמי

 

 לא, לא תב"ר.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא תב"ר.     מר דודי אלון:

 

 יהיה תב"ר כמו שצריך.     מר גדי ירקוני: 
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 יהיה תב"ר מסודר, עם המקורות שלו והכול. הלאה.     מר דודי אלון:

 

 , מי נמנע? אף אחד.  בעד 13 מי בעד, חברים?   מר ניר ים:

 

 בישיבה הבאה תשימו את דודי, ואני מסמיך אותו.    מר עופר מימון: 

 

 ואפס. 13   מר ניר ים:

 

 על מאגר חולית. PVבעד( לאשר את התקדמות פרויקט  13: הוחלט פה אחד )החלטה

 

  ואני סוגר את הישיבה, סעו בזהירות.   מר ניר ים:

 

 

 

 

  __________________ 
 וני גדי ירק 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 

 

 ועדים מקומיים . 10

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לשנת    1בעד,    18:  כיסופים  תקציב  את  לאשר  בסך    2022נמנע( 

 והאצלת סמכויות.₪  1,185,000

  

 אישור תב"רים . 11

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  את  18:  לאשר  ל  –רעים    –  1308תב"ר    בעד(  תשתיות  יח'   52-פיתוח 

 ברעים.

 

 4.10.21מיום  2021#13אישור פרוטוקול מליאה . 8

 

 4.10.21מיום  2021#13מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  15: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 11.10.21מיום  2021#14אישור פרוטוקול מליאה . 9

 

 11.10.21מיום  2021#14מליאה הרוטוקול פבעד( לאשר את  15: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אישור התקדמות לפרויקטים כמנועי צמיחה . 12

 מפעל אנרגיה פסולת עזהג. 

 

 מפעל אנרגיה פסולת עזהבעד( לאשר את התקדמות פרויקט  13: הוחלט פה אחד )החלטה
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על רשת    מערכת אגירהנמנע( לאשר את התקדמות פרויקט    1בעד,    13: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 הולכה

 

 על מאגר חולית. PVבעד( לאשר את התקדמות פרויקט  13: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 


