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 לבקשת המליאה  -דיון בנושא ביטחון במועצה . 1

 

 אמיר,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 כן? ...     מר אמיר פלג:

 

יכול להיות, אני לא נכנס. בואו לא, כי אני באמת רוצה להביא את זה    מר אילן אייזיקסון: 

 תכליתי, יכול להיות שאתם מגדירים את זה... הכול בסדר.   לדעת הפקח רב

 

 ככה הגדירו לנו.      דובר:

 

 לא, הגדירו לנו במליאת המועצה, אנחנו מה ש...      מר אמיר פלג:

 

כבר כמה שנים,    מר אילן אייזיקסון:  ביקשתי  אני  נסדר את הכול.  איזשהו, אבל  יש  אולי 

וזה מה שעכשיו אלדד וישראל ידברו, יעשו את זה, אלדד, גם  וגם הדגשנו את זה, פקח רב תכליתי,  

 קצר. 

 

 קצר, קצר.   : אלדד גד סעדמר 

 

ואחרי זה את הנושא, זה לא פקח למועצה, זה סייר, וזה משלים כמה   מר אילן אייזיקסון: 

דברים שדיברנו. אבל תנו לאלדד, כי באמת עשו כמה חודשים, ואז תראו גם מה הנושא הכספי, מה  

 ה. באמת תעשו את זה קצר ולעניין. ז
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 הסייר הוא בנוסף, אתה אומר?     מר אמיר פלג:

 

זה    מר אילן אייזיקסון:  מה  ותבינו  הפקח,  על  העבודה  את  לו  תן  בסייר.  אגע  אני  כן.  כן, 

 הפקח הזה. 

 

של אילן מנהל  ערב טוב לכולם, שמי אלדד סגן קב"ט המועצה, הסגן    : אלדד גד סעדמר 

 חון, למי שלא מכיר. אגף הביט

 

 הוא מאוד מתרגש.    מר אילן אייזיקסון: 

 

שנתיים   : אלדד גד סעדמר  לפני  בדיוק  היה  זה  פה,  שהיינו  אחרונה  פעם  מתרגש.  מאוד 

וחצי, דיברנו על המוקד, ברוך השם יש לנו מוקד לתפארת. אני מקווה שגם התחום של הפיקוח יהיה  

יכ לפעמים,  קצת,  שהוא  למרות  בחלק לתפארת,  אבל  נעים.  לא  קצת  הוא  שלנו,  בכיס  לגעת  ול 

 שהובאו פה, חלק מהאתגרים, ברור שלפיקוח יש פה חלק, חלק נכבד, אני תיכף ארחיב.   מהפערים

זה  למה  הגדרות  יש  הפנים.  ממשרד  נולד  כל  קודם  הוא  הפיקוח  של  הנושא  ובראשונה,  בראש  אבל 

זה יהיה ניידת של שיטור משולב, ויש  דרך כלל  פקח, יש פקח איכות הסביבה, יש פקח מסייע, שזה ב

העזר  חוקי  החוק,  במסגרת  התפקידים,  כל  את  כמעט  עושה  שנקרא,  מה  שהוא,  תכליתי,  רב  פקח 

 שהסמיך אותו ראש המועצה ומשרד הפנים, ועל זה אנחנו דנים היום.  

לי ברור לפני, איך הגענו בכלל לפיקוח? אז  מהמליאות פה   אני רק אתחיל רק באיזשהו פרומו קטן 

ולפני שנה בערך,   עולה כל הזמן, במיוחד בדגש על הנושא של איכות הסביבה.  שהנושא של הפיקוח 

משנה, בתקופה הכי, נקרא לזה, אגרסיבית של הקורונה, הבנו שיש לנו פה פער גדול בנושא   יותרקצת  

של כמות של אנשים,    של אכיפת מסיכות, ועוד אכיפה של כל מיני נהלים, בעלי עסקים וכו', הגבלות

במועצה,  פה  משילות  של  זרוע  לנו  שאין  הרגשנו  אבל  במשטרה,  להיעזר  צריכים  היינו  הזמן  שכל 

 שיכולה להיכנס לעסק, יכולה לקנוס אנשים, ולו בלבד ההרתעה. 
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כדי שאנחנו נראה תושב של המועצה, שאנחנו ראינו תושב של המועצה  חברים, רק לשם ההרתעה,  

הנחיות אבל במקום אחר, כולנו יודעים לשמור על החוק, זה קשור לחנויות, זה קשור מזלזל, לצערי, ב

 לעוד הרבה דברים. 

אז באמת, כדי לבוא וליצור פה, גם סדר ציבורי, בסופו של דבר להביא לקידום איכות חיים שלנו פה, 

הבסיס לעוד הנושא של הפיקוח הוא לא נעשה פה עד עכשיו, אבל הוא בוודאי בוודאי שיהיה קומת  

 הרבה קומות, שגם בעתיד נוכל לבנות פה... שומעים אותי? 

 

 קצת יותר חזק.      מר אמיר פלג:

 

נוכל לבנות פה את השיטור המשולב, כמו שאתם רואים בעיר, שיטור    : אלדד גד סעדמר 

ניידת, משלימים את הסמכויות  והפקח שנמצאים ביחד, באותה  עירוני, למעשה גם שיטור. השוטר 

אלה של אלה. דיבר פה אלכס, דיברה פה רונית, ציינה את הנושא של הרעש. אז ברור שלפקח פה יש  

שהכנו   שתראו  האור,  את  לעמעם  טיפה  אפשר  למצגת.  ניגש  בואו  אבל  כאלה,  בנושאים  יכולות  גם 

 מצגת קצת השקענו בה. 

ל אפשר  המקומית,  ברשות  מרכזי  באמת  אמצעי  המשילות.  זו  פיקוח  כל,  קודם  חוקי אז  את  אכוף 

אז   עזר.  בחוקי  צורך  אין  אכיפה,  אין  אם  באכיפה.  צורך  אין  עזר,  חוקי  אין  אם  אנחנו  העזר.  כבר 

חוקי   של  הסדרה  של  גם  למקום  הולכים  אנחנו  אז  פיקוח,  של  למקום  הולכים  אנחנו  שאם  מבינים 

 העזר. 

הוא תיכף יציג גם את  לא ציינתי, אבל לשמאלי פה יושב ישראל, ישראל סבג הוא הפרויקטור שלנו,  

השאלות   וכל  מקווה  עצמו.  אני  והוא,  אליו,  להפנות  גם  יהיה  אפשר  אז  העזר,  חוקי  בנושא  שיהיו 

 שנוכל לענות על הכול. 

אז הנושאים זה נושאים של ניקיון וסדר, הם באמת במטרה להבטיח ולקדם את איכות חיי התושב.  

ההכנסות את  פה  להגדיל  כדי  נועד  לא  הפיקוח  של   חברים,  שבסופו  כדי  נועד  הפיקוח  המועצה,  של 

נוכל לשמור פה על הסדר   דבר, במקום אוטופי, לא נצטרך לתת פה, לצורך העניין, קנס אחד וכולנו 
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   הציבורי, כמו שצריך.

כל   קודם  נשען.  הפיקוח  שעליהם  בסיסים  שלושה  פה  ראינו  ובטיחותי,   –אנחנו  נקי  מרחב  קידום 

 ריאות הציבור. שמירה על איכות הציבור ועל ב

הנושא של בטיחות והנושא של בריאות, זה לפתחו של הפיקוח. מפגעי תברואה, שריפות, עשן, בעלי  

 חיים, כל מה שאתם מכירים.

לא   במקומות  שמונחות  גרוטאות  גרוטאות.  חניות,  הציבורי,  במרחב  והסדר  שמירה  של  נושא 

ייחס אליהם, אפילו בחצר הפרטית. מוסדרים, אפילו רכבים נטושים, ששמים אותם ואף אחד לא מת

כאלה   ועוד  נעולים,  ברכבים  נשכחו  כאלה,  דברים  מיני  לכל  שנכנסו  ילדים  ראינו  לצערנו  חברים, 

וכאלה. אז הנושא של הפיקוח עושה לנו סדר גם בזה. אני רואה קשר ישיר בין פיקוח לבין הצלת חיי 

 אדם, ותיכף ניגע בזה.  

פה היום, אז נכון שכרגע אנחנו לא מדברים על שיטור משולב, אין    שילוב זרועות אכיפה, מה שראינו

 כבר דיברתם על זה עם ראש המועצה בעבר.  לנו פה פקח ושוטר, אתם מכירים את התוכניות. בטח 

 

 לא, אני אגע בזה אחרי זה.   מר אילן אייזיקסון: 

 

, אנחנו כבר  אבל אנחנו לא משאירים פה איזשהו ואקום, ואותו פקח  : אלדד גד סעדמר 

, על הכבישים 232עכשיו מהדקים את שיתופי הפעולה מול המשטרה, אותו פקח שהסתובב על כבישי  

הבעייתיים ובתוך היישובים, לא יתעלם משום דבר, והוא יהיה יוזם, והוא יהיה אקטיבי, והוא יהיה  

 אוכף.

לטפל,    שלו  בסמכות  יהיו  שלא  ודברים  הרתעה,  לו  ותהיה  נוכחות  לו  את תהיה  להביא  ידע  הוא 

הטבע   רשות  עם  שיתוף  פליליות,  עבירות  של  בנושא  פה,  גם  אז  לשם.  מהירה  הכי  בצורה  הניידת 

גופי האכיפה שנדרשים,  וכל  נגב מערבי, מינהל מקרקעי ישראל  במטרה לעשות פה איזשהו    והגנים, 

 אגרוף של מחץ ולשלב את הכוחות.

מתקדמים   אנחנו  איך  את  –נושא  עלינו  הטילו  אגף    אז  אבל  למה,  אותנו  תשאלו  אל  המשימה, 
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בתחום   כזרוע  קם  להגיד,  חשוב  הפיקוח,  הפיקוח.  תחום  של  הזה  הנושא  את  מוביל  הביטחון 

 אוטונומי, עצמאי.  

נכון שהוא ישב בהתחלה באגף הביטחון, זה כמו איזשהו רחם שבונה אותו, אבל בסופו של דבר הוא  

וח, אנחנו כמועצה, על כל אגפיה, נותני שירות, ולפיקוח, חוץ לא תלוי בנו ואנחנו לא תלויים בו. הפיק

מכמובן השירות, הערך המוסף, אבל בסופו של דבר הוא חייב להיות משתנה בלתי תלוי, וזה חשוב  

 לנו ככה לשמור. 

של   בתחום  ראסה  טאבולה  של  סוג  כמועצה,  העניין,  לצורך  שאנחנו,  לציין  חשוב  פרויקטור.  גייסנו 

הפיקו אבל הפיקוח.  לטובה,  המועצה  של  הפנים  את  משנה  גם  שלפעמים  מקצועי,  תוכן  עולם  זה  ח 

זמן  כדי להבין מה אנחנו רוצים. איזה פיקוח, איפה הוא   זה. לקח לנו המון המון  צריך ללמוד את 

נותן דין וחשבון. צריך להבין שכל הדברים האלה מחייבים אותנו כבר עכשיו לעשות   ישב, למי הוא 

כירים את אגף איכות הסביבה, יש שם פקחים, איך אנחנו משתלבים אחד עם השני,  הסדרה, אתם מ

הנושא,   את  לומדים  זה,  על  עובדים  כרגע,  זה,  כל  את  אנחנו  נוגעים.  אנחנו  במה  נוגעים,  הם  במה 

 לומדים אותו לעומק. 

יכו מקיפה.  מאוד  מאוד  בצורה  רחבה,  מאוד  מאוד  בצורה  הנושא  את  לומדים  לציין,  חייב  לנו,  אני 

אנחנו נוציא    מהרגע שניתן לנו אור ירוק, כבר לרוץ עם הפקח, להוציא אותו לשטח, אבל אמרנו לא.

אותו לשטח, אחרי שנעשה את כל העבודה המקצועית, עבודת הידע בעיקר, נלמד את הנושא, וכשהוא  

 יצא לשטח, הוא יצא בצורה הכי טובה שניתן. 

צה. המטרה שלנו, בסופו של דבר, כמו שכולכם מכירים,  אז התאמנו את מדיניות הפיקוח לחזון המוע

 קידום איכות חיי התושבים, שמירה על המרחב הציבורי, מרחב חקלאי. 

עם   הסביבה,  איכות  אגף  עם  שיתוף  בתוכנו.  רשותיים,  פנים  כל  קודם  פעולה,  שיתופי  של  נושא 

לו איזשהו ממשק מו יש  ואנחנו כרגע  הגזברות, עם הגבייה, עם הדוברות, כמעט כל אגף  ל הפיקוח, 

 מסיימים את השלבים האלה.

על  ביום ראשון הקרוב, יש לנו הדרכה של כל הפקחים במועצה, כולל הפקחים של איכות הסביבה,  

ידי היועץ המשפטי של המועצה. גם הם, גם הייעוץ המשפטי של המועצה, מלווה אותנו בכל התהליך.  
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 של התחום.גם הם, אני חייב לציין, בתהליך של למידה 

בסופו של דבר, גם גורמי חוץ כמו משטרה, רשות הטבע והגנים כמו שציינתי, המטרה היא להדק את  

 ממשקי העבודה, ליצור עבודה אינטגרטיבית ואפקטיבית.

, אחרי יום העצמאות וכו', להתחיל לחזור קצת 15.6-הצפי שלנו לתחילת ההפעלה של הפיקוח, זה ב

 מצע חודש יוני, נוכל לצאת עם אותו פקח כבר לדרך. לשגרה. ואני מאמין שכבר בא

אז קודם כל דוברות. חבר'ה, אף אחד לא יצא פה לשטח, לפני שהוא ידע והכיר    –מדיניות האכיפה  

היא יודעת להציג את הדברים בצורה הטובה ביותר. כמובן שגם  לעומק, אתם מכירים את הדוברת,  

 העזר.  החוק מחייב אותנו. אנחנו נפרסם את חוקי 

 

 אתה יכול לחזור לשקף הקודם?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.   : אלדד גד סעדמר 

 

 'התאמנו את מדיניות הפיקוח...'?   –אתה יכול להרחיב על הסעיף של   מר חנניה אווקרט: 

 

 חזון המועצה, לקחנו את חזון המועצה,    : אלדד גד סעדמר 

 

 כן?   מר חנניה אווקרט: 

 

קידום חיי התושב, וזה מה שאנחנו   –וט קראנו את חזון המועצה  פש  : אלדד גד סעדמר 

 רוצים לעשות. לשם אנחנו שואפים. 

 

הציבורי    מר חנניה אווקרט:  הכוונה?  מה  והחקלאי,  הציבורי  המרחב  על  שמירה 

 והחקלאי? 
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זאת אומרת שהציבורי והחקלאי, זאת אומרת שהמרחב הציבורי נקי   : אלדד גד סעדמר 

נק מכירים  מגרוטאות,  שאנחנו  המפגעים  מכל  רכבים    –י  מכירים.  שאתם  מה  כל  עשן,  שריפות, 

 את ה... שחונים במקום לא זה, פוד טראקים שנמצאים במקום, שילוט שמסתיר 

 

 אבל איפה החקלאי פה? למה הכוונה?    מר חנניה אווקרט: 

 

י רשמתי כל המרחב. זאת אומרת, לאו דווקא, אנחקלאי זאת אומרת    : אלדד גד סעדמר 

 את המצגת ולמה שאני התכוונתי, זה לא רק פנים יישוב, 

 

 שטחים פתוחים הוא התכוון.    מר דודי אלון:

 

 שטחים פתוחים.    : אלדד גד סעדמר 

 

 אני רוצה שתנסה לענות, או לזכור את הנקודה הזאת,   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?   : אלדד גד סעדמר 

 

ה  מר חנניה אווקרט:  מידה  שאפשר  באיזו  המועצה  של  בתקנות  להיות  יכול  הזה  פיקוח 

לאכוף על משק שהשאיר שטח נטוש, עזוב, יער של... גן חיות שלם של מזיקים, שפוגע בכל הסביבה  

 ולא עוזרים כל הריסוסים, הרעלים שמפזרים בקרבת היישובים וזה לא עוזר.  

 

כ  מר אילן אייזיקסון:  את  לנו  אין  חנניה,  זה.  את  לבדוק  באמת  צריך  אנחנו  התשובות,  ל 

 לומדים. 
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 אז זה נושא שצריך להכניס...   מר חנניה אווקרט: 

 

 מצוין.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 כי משרד החקלאות אין לו תשובה לזה.   מר חנניה אווקרט: 

 

לא, מצוין. אנחנו צריכים לראות איזה חוקי עזר יש לנו, ואם אין לנו    מר אילן אייזיקסון: 

זר, באמת נביא, אנחנו נגדיל את חוקי העזר, וכן, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אין לנו  את חוקי הע

 את כל התשובות.  

 

יש התקדמות     מר דודי אלון: זו תשובה מספיק טובה, אבל  יודע אם  לא  אני  די יש, 

 גבוהה בפקח נזקי טבע של הרט"ג, שהולך להיכנס. 

 

 זה גם בנוסף.    מר אילן אייזיקסון: 

 

פקח נזקי טבע, אוקיי? של בעלי חיים..., יכול להיות שזה יכול להיכנס    די אלון:מר דו

 תחת האחריות הזאת. אז נבדוק את זה יותר לעומק. 

 

 לא, בוא...   מר חנניה אווקרט: 

 

 הבנתי מה הוא אומר.     מר דודי אלון:

 

 הוא מתכוון לאכיפה.    : אדוארד קוברסקימר 
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מת  מר חנניה אווקרט:  לאכיפההוא  צריך    כוון  אז  הזאת,  המדיניות  מתוך  צומחת  שהיא 

 להיכנס... במיוחד,  

 

בסופו של דבר כל הפקחים, גם איכות סביבה, גם של המוקד, גם    בואו   מר דודי אלון:

של רשות הטבע והגנים, כל שכבות האכיפה האלה, בסוף צריכים לדבר. אפילו היחידה הסביבתית,  

ת הסביבה, כדי שהוא יוכל לעשות אכיפה, והכספים, לצורך העניין, של  שהיא כאילו של המשרד להגנ

אותו קנס שהוא ייתן, יכנסו למועצה, הוא צריך להיות בשקל פלוס לחודש מאשר פה, כי היום הוא 

ומבינים  ישראל,  של  המחקר  כדי  תוך  מפצחים  שאנחנו  דברים  מיני  כל  יש  נתיבות.  לעיריית  שייך 

 שאנחנו צריכים פה לאשר. 

 

 את חוקי העזר אנחנו צריכים לחוקק? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 כן, הוא יגע בזה עכשיו.    מר אילן אייזיקסון: 

 

חשוב לי להגיד שחוקי העזר לא צריכים את אישור המליאה, אבל הם   : אלדד גד סעדמר 

או ותראו  שיוצא  חוק  כל  על  נעדכן  אנחנו  עדכון.  צריכים  כל  כן  הכלים,  בכל  יפורסם  הוא  תו, 

 האמצעים, וכמובן שיתוף הפעולה שלכם הוא... 

 

זה לא בא לשאול האם צריך אישור של המליאה, זה בא לשאול האם    מר דודי אלון:

 חברי המליאה יכולים להציע חוקי עזר שיעלו לדיון.  
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 בוודאי, בטח.    מר אילן אייזיקסון: 

 

כבר אגיד, אני לא קובע פה מדיניות. אנחנו אולי רק פה  חברים, אני    : אלדד גד סעדמר 

  –מתעסקים באכיפת המדיניות, אבל אם יותר לי, כן? אני מה שנקרא הקטן, בסוגריים לבוא ולהגיד  

הרי כבר דיברתי עם חלק מהמנהלים של המועצה, שכבר הייתה לנו איזושהי ישיבה, ועלו שם שאלות 

פה גם חקלאי, וגם ב... ואין לנו פתרונות. עכשיו אתם תבואו   תשמע, אניעל פורום מנהלים. אמרנו  

 וגם תשיתו עלינו קנסות? בנקודה הזאת באת, חנניה? או בנקודה ההפוכה?  

 

 לא, אני לא הקשבתי...    מר חנניה אווקרט: 

 

 הוא נתן דוגמא לאיזושהי בעיה,    מר דודי אלון:

 

צוקות של חקלאים, שעדיין לא נמצא  אני מדבר על זה שכנראה שיש מ  : אלדד גד סעדמר 

 להם פתרון, זאת השאלה? 

 

חקלאים   מר חנניה אווקרט:  של  בשכנות  שנמצאים  פעילים,  חקלאים  של  מצוקות  זה 

אחרים, שהם לא מעבדים באופן ישיר את השטח, אלא מישהו אחר מעבד בשבילם. סיים את העונה  

 פגע סביבתי לכל השכנים מסביב. של הקטיף שלו, השאיר את השטח כפי שהוא, כן? וזה מ

 

 בסדר, תיכף גם ישראל יוכל להרחיב ב...    : אלדד גד סעדמר 

 

צריך שיהיה לזה פתרון, מה עושים, את מי מענישים? האם את בעל    מר חנניה אווקרט: 

 השטח? את מי שלקח ממנו את השטח? 
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 זה שטח של...   : אדוארד קוברסקימר 

 

 יים.  תנו לו לס   מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, בואו נתקדם ונגיע לשאלות בסוף.      מר אמיר פלג:

 

אסרטיביות    : אלדד גד סעדמר  של  נושא  דיברנו,  דוברות  של  הנושא  אז  אכיפה   –כן. 

ונעשה  נבוא  כן  זאת אומרת, אנחנו  ולא פשרנית.  יוזמת  נוכחת, מרתיעה,  פעילה,  יוזמת, אקטיבית, 

יקבל ישר איזשהו קנס, חלילה. אבל כן, הפקח  שעכשיו כל אחד  איזשהו מדרג, אני גם לא מדבר כרגע  

 יורגש בשטח. 

אנחנו לא רוצים להוציא משהו סביל, אלא משהו באמת שנמצא, גם אם זה בשיחה עם אותו חקלאי,  

ועוד אזהרה ועוד זה, אבל במטרה לראות שהפקח נמצא בנקודות האלה שאתה דיברת   ועוד דיבור, 

אז זה בנושא הזה. אובייקטיביות, אכיפה שוויונית, אין איפה ואיפה, וגם    עליהן, ולא מתעלם מהן.

 החשיבות שאותו פקח יהיה בלתי תלוי.

 

 סליחה, מה כתוב שם? מצפן?   מר אריק דניאל: 

 

כן, נקרא לזה מצפן, נקרא אכיפה התואמת את מדיניות המועצה. יש   : אלדד גד סעדמר 

ים שהוא יגיע אליהם, יגיע לכל היישובים, אבל יש לו, הוא לא תוכנית עבודה שאותו פקח יקבל, יישוב

 קם בבוקר וחושב מה לעשות כיום או מחר.  

זה חלק מהעבודה   תיעוד, הסברה, שקיפות,  להגיע לאמת,  על מנת  נושא של טוהר הפעולה, חקירה 

עבודה,   נהלי  פי  על  ומותאמת  ידע  מבוססת  עבודה  נהלים,  הפעוהמקצועית,  כלל  נקיטת  לות  תוך 

משפטי.  הליך  לפתיחת  להגיע  עלול  זה  ולפעמים  קנסות,  של  נושא  עד  באמת  ואזהרות  המקדימות, 

 במקרים מסוימים, כל הנושא של ועדת קבלה, בירורים, זה גם נושא שהחוק מחייב אותנו.  
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 מה זאת אומרת? ועדת קבלה ל?    גב' נעמי סלע:

 

 זאת אומרת, אנחנו ברגע ש...   : אלדד גד סעדמר 

 

 כשמערער על...?    גב' נעמי סלע:

 

כן. אנחנו חייבים לעשות ועדה פרונטאלית, ולפתוח למענה טלפוני, גם   : אלדד גד סעדמר 

ברשויות   שראינו  ממה  זה,  את  אומר  כבר  אני  אבל  יקום.  ראינו    –זה  הסתכלנו,  בדקנו,  הלכנו, 

ל הטעם מעבודת הפיקוח. אני ובמקומות שהדוחות מגיעים, ובסוף כולם מתמוססים, זה מוציא את כ

היא   המטרה  שבאמת  אומר,  כבר  אני  אבל  בוועדה,  יושב  לא  אני  להיות,  יכול  זה.  את  לציין  חייב 

 להרתיע. ואם כבר הגענו למצב של דו"ח, לחזור אחורה זה קצת פוגע בעבודה.  

 

 אתה יודע, לפני דו"ח גם צריך שיהיה פתרון. דו"ח זה...   : אדוארד קוברסקימר 

 

זה בדיוק מה שאמרתי. דיברנו על מציאת פתרונות. אני, מה שרציתי   : אלדד גד סעד מר

זה לדחוק את החקלאים לפינה. אני   לי, בסוגריים, אני לא חושב שהמטרה שלנו  יורשה  להגיד, אם 

חושב שזו בדיוק הנקודה שאפשר כן יהיה להגיע לקבלה של צומת של החלטות, לזרז את הפתרונות,  

 את המענים. 

 

זה גם תחום מאוד נקודתי, יש עוד הרבה דברים שידרשו פיקוח, חוץ   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 קלאות. מהח

 

 נכון, נכון.   : אלדד גד סעדמר 
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פה הדגש הוא על פיקוח רב תכליתי, ואת הפיקוח הסביבתי, או אפילו     מר דודי אלון:

 פסולת חקלאית, בואו נשאיר את זה לדיונים...  

 

זה חלק מחוקי העזר שאנחנו כבר מבקשים להכניס לזה, אבל יש עוד.   ן אייזיקסון: מר איל

 כאילו, אנחנו לומדים, וגם מה שאתם תעלו,  

 

גם    : אלדד גד סעדמר  שעשינו,  צרכים  מיפוי  אחרי  ה...  בעצם  זה  האלה,  העזר  חוקי 

הרלוונטיים, הבנו,   מהנתונים שעלו מהמוקד, גם כשישבנו עם ישראל, גם כשישבנו עם שאר האגפים

ניסינו להבין באמת מה מציק פה לתושבים, מה הפערים, עם מה קמים בבוקר ובאמת לא נעים איתו.  

הניקיון   חוק  אותו,    –אז  נתאים  גם  כמובן,  אנחנו  שיש.  מקיפים  הכי  העזר  חוקי  החוקים,  אחד  זה 

.. זו גם הסיבה שאי אפשר כרגע יודעים, חוקי העזר זה בלירות, אנחנו צריכים לבוא, להתאים אותו.

 לתת... 

 

סביבה,     מר אמיר פלג: איכות  כוועדת  זה.  על  עובד  היועמ"ש  שנתיים  כבר  אלדד, 

 אנחנו כבר שנתיים מבקשים... 

 

המשפטי,   : אלדד גד סעדמר  היועץ  של  לעבודה  קצרים  מאוד  זמנים  קובעים  אנחנו 

 בסדר? 

 

 מה?     מר אמיר פלג:

 

נו קובעים, זה זמני עבודה מאוד מאוד קצרים. הכול פה עובד לפי  אנח  : אלדד גד סעדמר 

 לוח, 
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לבוא     מר אמיר פלג: אמור  היה  כבר  הניקיון  שחוק  אומר  אני  פשוט  מבין.  אני  לא, 

 הנה, 

 

 אני התחלתי מאפס, אני לא יודע מה היה לפניי בתחום הזה.   : אלדד גד סעדמר 

 

 מים במועצה? אלו חוקים שכבר קיי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.   : אלדד גד סעדמר 

 

 לא, עכשיו מטפלים, עכשיו.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 גם אם הם קיימים, הם קיימים...   : אלדד גד סעדמר 

 

חדשים?   מר תמיר בוקובזה:  חוקים  או  עדכון?  שדורשים  קיימים  חוקים  זה  רגע,  שנייה, 

 יש הבדל. 

 

 .  לדעתי הם קיימים    מר אמיר פלג:

 

 אני שואל את אלדד, הוא על זה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ישראל יודע.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 ישראל יודע.   מר תמיר בוקובזה: 
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יש חוקים, ככה, קודם כל, צריך להבין, אנחנו יש הרבה רשויות, איזה    מר ניר ים:

תורה, בגדול, לא צריך להמציא. מועצות אזוריות, עוד כמה עירוניות, לא מעט. מאתיים ו... את ה  54

 היא קיימת, אוקיי?  

 

 לא, במועצה שלנו,    מר תמיר בוקובזה: 

 

במועצה יש חוקי עזר, חלקם עתיקים מאוד. חלקם עתיקים מאוד, לא    מר ניר ים:

להילקח   צריכים פשוט  העזר,  עדכון. חלק מחוקי  לקבל  צריכים  זמן,  כבר הרבה מאוד  היו בשימוש 

אחרות, צריך    ממועצות  אם  מניח,  אני  קטן,  חלק  שלנו.  במועצה  מזהים  שאנחנו  לצרכים  בהתאם 

 לשבת ממש ולכתוב, זה דבר מורכב מאוד, כנראה לא נגיע לזה. 

 

 ישראל מיפה את זה.     מר דודי אלון:

 

נייבא את כל מה שאתם חושבים שנכון לנו לטפל בו. עכשיו,     מר ניר ים: אבל כן 

מזהים   שאנחנו  נושאים  שדיבר  יש  כמו  נושאים,  ויש  מענים.  להם  נותנים  והם  בשטח,  כבר  אותם 

חנניה, על שטח, שמישהו השאיר את האבטיחים, אז זה באמת, עם הזמן, אני מניח שיבואו נושאים  

חדשים שיעסיקו אותנו, שנצטרך להמציא להם פתרון. וגם עוד צריך לזכור, שאנחנו מדברים פה על  

 שני תחומים. 

קח הרב תכליתי, הוא חונה באגף הביטחון. וחלק מהנושאים הם איכות סביבה. אז  זאת אומרת, הפ

רב   פקח  אחר,  אחד  לכל  יתלווה  אחד  כל  ולפעמים,  שיח,  דו  ויהיה  חיבור,  איזשהו  שיהיה  כמובן 

תכליתי, יתלווה לפקח איכות הסביבה, ופקח איכות הסביבה, אולי לפעמים יתלווה לשוטר ולחצר,  

 אוקיי? 
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 רישוי עסקים גם נכנס בתוך הדבר הזה.     אלון:מר דודי 

 

 נכון. אבל עלינו...    מר ניר ים:

 

 ניר, ניר?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 בהצלחה, אני רק, רבקה רצתה לשאול משהו.     מר דודי אלון:

 

ים, בדיו על זה רציתי לשאול, פקח מבחינתי זה אדם שמפקח על אנש  גב' רבקה בן ארי: 

 או דברים שהם לא בסדר. השאלה היא אם הוא גם מטפל בזה, אם משהו לא בסדר. 

 

 פקח,    מר ניר ים:

 

 כמו למשל,   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן, אז אני אסביר.     מר ניר ים:

 

כניסות ליישובים וכזה, יש עצים שיושבים באמצע הכביש, או דברים,   גב' רבקה בן ארי: 

 מפגעים מהסוג הזה.  

 

 אז אני אסביר, אני אסביר.    מר ניר ים:
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 ומטפלים בזה.  –אני כותבת למוקד   גב' רבקה בן ארי: 

 

תראו, פקח יש לו כמה תפקידים במקביל. קודם כל, הוא יכול לבוא    מר ניר ים:

לאתר, לזהות מי הביא שם מפגע, ולקנוס אותו. פקח יכול לראות שזה לא עובד, להזמין משאית או  

 נות את המפגע, ולחייב את התושב.  גרר לפ

תקשיב, פה צריכים מישהו שיפנה את    –פקח יכול לבוא לראות בעיניים, להתקשר למוקד, להגיד לו  

העץ שקרס, אוקיי? הוא גם עיניים בשטח, הוא גם יודע לזהות, הוא גם יודע לתת פתרונות. לא תמיד  

 אחרים או גורמים אחרי. בידיים שלו, אוקיי? הוא צריך להפעיל אמצעים, כוחות 

 

שאני   : אלדד גד סעדמר  סליחה  כתושבים,  אנחנו  כי  אחדד,  קצת  הזה  בעניין  רק  אני 

וחשוב   כתושבים.  המועצה,  של  השירות  של  צרכנים  אנחנו  זה,  קצת  או  לקוחות  כשותפים,  אומר, 

סה להבדיל  לעשות איזושהי הפרדה בין שירות שהמועצה נותנת, לבין הפיקוח. הפקח הזה, אנחנו ננ

אותו קצת מהנושא של השירות, יש מספיק פונקציות במועצה שידעו לתת את השירות, והוא יצטרך 

 להתמקד בנושא של הפיקוח. 

כי אם אנחנו נשלב אותו ונערבב אותו, אנחנו פשוט מבלבלים פה את התושב, שהוא יבוא אליו, בבואו  

תה לא פינית ולא עשית, ולא ולא ולא ולא ולא,  רגע, אבל א  –לתת לו איזשהו קנס הוא יבוא ויגיד לו  

לו את העוקץ של העבודה שלו, את   כבר רוקן אותו מתחמושת. אנחנו לא רוצים לרוקן או להוציא 

 המהות, לפגוע במהות של העבודה שלו. 

 

 יהיה פיקוח גם על עבודת המועצה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 חס וחלילה.    מר ניר ים:

 

את    מר חנניה אווקרט:  מדליק  אני  במבטחים,  אשפה  איסוף  אחרי  בשבוע,  פעמיים 
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אותם   משאירים  הם  כי  חזרה.  אותם  להחזיר  מהכביש,  האשפה  פחי  את  להוציא  ויורד  הוינקרים, 

 באמצע הכביש. וכולם,  

 

 אבל חנניה, תפנה למוקד ואגף איכות הסביבה יטפל בזה.     מר אמיר פלג:

 

 צר הקשר...?  רגע, איך ייוו  גב' רבקה בן ארי: 

 

 רגע, שנייה, לפי הסדר. לפי הסדר. נועם גל.     מר ניר ים:

 

אמר,     מר נועם גל: שחנניה  מה  נורה,  לאור  איזה  לי  שיש  והדליק  לי  אי  נראה 

לא   עוסק,  לא  הפקח  שמה  חושב  אני  הפקח.  ומה  האגודה,  של  החובות  ומה  הסמכויות  מה  בהירות 

אותו איש מסכן, חושבים שהפקח זה הפתרון של המועצה.  פחות חשוב ממה הוא כן עוסק, כי אחרת  

הם   במה  שלהן,  האחריות  תחום  מה  לאגודות  ולהזכיר  לבדוק  צריך  כל...  את  עכשיו  עליו  שיפילו 

צריכים להתעסק ומה הפקח עושה. ובין השאר, גם במה הוא לא עוסק, ואז העבודה שלו תהיה הרבה 

 נייניות.  , והפניות אליו יהיו יותר עיותר אפקטיבית

 

נכון. אני חייב רק לחבר בין שני הדברים, בין מה שאתה אמרת ומה     מר ניר ים:

במקביל  למשל  אם  אומרת,  זאת  ערוצים.  ובכמה  במקביל  פועלים  כבר  שאנחנו  זה  אמר,  שחנניה 

ניקיון   נאמני  של  מערך  עכשיו  בונים  גם  אנחנו  הפקח,  של  העבודה  את  ולאפיין  ה...  את  לארגן 

 אוקיי? אז באיזשהו מקום זה מצטלב.   ביישובים,

הניקיון   נאמן  זה  כנראה  למקום,  אותו  להחזיר  הפח,  את  להזיז  שיצטרך  שמי  כנראה  אומרת,  זאת 

ביישוב, שפעם אחת ייתן למשאית על הראש, ופעם הבאה זה כבר לא יקרה, אוקיי? תהיה פה חלוקת  

  אחריות.
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 מתי זה יצא לפועל?     גב' מזל ערוסי:

 

 אריק.    ים: מר ניר

 

 קצת פרקטיקה, ברשותך, אלדד.   מר אריק דניאל: 

 

 כן.   : אלדד גד סעדמר 

 

 אלדד, נכון?   מר אריק דניאל: 

 

 כן, כן.   : אלדד גד סעדמר 

 

 קצת פרקטיקה, אנחנו מדברים על משרה אחת.    מר אריק דניאל: 

 

 אחת, כן.   : אלדד גד סעדמר 

 

ך להיות לו גם איזשהו רכב, כדי שהוא יוכל להיות  שאני מניח שיצטר  מר אריק דניאל: 

 עצמאי. 

 

 כן.   : אלדד גד סעדמר 

 

בוא בפרקטיקה, מכיוון שאני מכיר קצת מהנושא של... מכיוון שאני    מר אריק דניאל: 

בוועדת איכות הסביבה, אני קצת שומע על הפקחים של איכות הסביבה, אז זה לא נגמר באירוע של  

ז אחרי  הוא  רט"ג,  פיקוח.  את  לערב  צריך  ואם  זה,  למלא  דו"חות,  למלא  למשרד,  ללכת  צריך  ה 
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 משטרה, לא יודע מה, אז הוא צריך... 

זאת אומרת, בואו נהיה ריאליים, כל המטרות היפות האלה, להפיל על משרה של בן אדם אחד, איך  

ם, השאלה  אמר קודם הבחור ההוא, השוטר? הוא דיבר על משטרת אופקים שנמצאים בחוסר משאבי

 היא אם אנחנו לא סתם... באפילה. 

 

זוכרים   מר דודי אלון: רישוי    אתם  פה לפני כמה חודשים את המדיניות של  שהצגנו 

 עסקים? בגלל הרפורמה החדשה? 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

עסקים     מר דודי אלון: סוגי  איזה  הסברה,  מבחינת  הראשונה,  בשנה  מה  הצגנו  ואז 

השני בשנה  היום,  יאכפו  הסביבה  באיכות  גם  אגב,  דרך  גם,  הדבר  אותו  חשיבות,  של  מדרג  לפי  יה, 

מכינים, מה שנקרא, מדיניות אכיפה של הפקחים, אוקיי? מגדירים בדיוק מה התחומים שבהם אנחנו 

 פועלים, או מה אנחנו לא פועלים, כמו שאמרנו.  

לייצר תשתיות להבא, וברור שיהיו    אותו הדבר, גם הפקח הראשון הזה, זה שבעצם מכוונים גבוה כדי

גבולות גזרה מאוד ברורים, איזה תחומים שמים עליהם דגש כי זה מה שהמועצה רוצה לשים עליהם  

 דגש. 

אני מניח שחניה בכחול לבן, לא יהיה נושא משמעותי כרגע במועצה, בסדר? כי זה לא, אנחנו לא בתל 

, אחרי שתהיה מדיניות של הפוד טראקים, ופוד אביב. יהיו דברים אחרים שהפקח הזה, לא יודע מה

טראקים יעמדו בצמתים, אחרי שנגדיר שיש מקומות שלא עומדים בהם, אז זה יהיה חלק מהעבודה  

 פרה,  –שלו. זאת אומרת, פרה 

 

אריק,      מר אמיר פלג: של  השאלה  את  אמשיך  הזה  אני  בפקח  רואים  אתם  האם 

 .  ש.. תשתית להבאת עוד פקח בעתיד? ברגע
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 זה הרב תכליתי, עם המשטרה, מה ש...   מר אילן אייזיקסון: 

 

 גם זה, וגם לא רב תכליתי.     מר אמיר פלג:

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אם זה יעבוד טוב, אולי לגייס עוד פקח, כדי לחזק את המשילות.     מר אמיר פלג:

 

של    מר אילן אייזיקסון:  הנושא  שעם  מקווים  מאוד  גם  אנחנו  אני  לדרך,  שיוצא  הפיילוט 

מהמועצות  להבין  ביקשתי  גם  במועצה,  עומדים.  אנחנו  איפה  עדכון  גם  לכם  אתן  ואני  ביקשתי 

 האזוריות, איפה אנחנו עומדים מבחינת השלב הבא. אז כן, זה, אני חושב, ייתן לנו... 

 

 השיטור המשותף.     מר דודי אלון:

 

המשותף,    מר אילן אייזיקסון:  ארבעה  השיטור  להעמיד  צריכים  אנחנו  ושוטר.  פקח 

 פקחים, 

 

 הפיילוט שיטור קהילתי של המועצות?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

  אוקיי. : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 פקחים.  4שמה זה שבעה שוטרים,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 הבסיס לזה, זה הבסיס.      מר אמיר פלג:

 

 זו התשתית. זו השתית שלא הייתה לנו.     דודי אלון:מר 

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 איך ייווצר הקשר בין התושב לפקח? דרך המוקד?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן. חד משמעית, הכול מוקד.    מר ניר ים:

 

 התושבים לא מפעילים פקחים...    מר דודי אלון:

 

 קד. הכול למו    מר אמיר פלג:

 

מה   מר ניר ים: אחד  כל  תושב,  אשכול,    16,000-בכלל  במועצה האזורית  תושבים 

 צריך לדעת שיש לו שני מספרי טלפון צריכים להיות אצלו בכיס, 

 

 אמא,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 אמא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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, ואחר כך מוקד, לכל 100י, קודם כל  לכל אירוע פליל  –  100שלושה.     מר ניר ים:

-התקשרתם ל  –דבר אחר, כולל אירועים פליליים. גם, דרך אגב, מה שלא אמר אלכס ואני משלים  

, לא  100-אני רואה מישהו שאולי פורץ לי למחסן, תתקשרו גם למוקד. אחרי ה  –אמרתם להם    100

 , ואז יהיה אפשר להצליב את האינפורמציה. 100-לפני ה

 

 .  100-ותגידו שדיווחתם ל   ודי אלון:מר ד

 

 ולהגיב מהר.     מר ניר ים:

 

 אילן, אני רוצה לדעת,    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 האם קיימת תוכנית, של איזשהו תקציב בתוכנית,    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

קריטיי  מר חנניה אווקרט:  אזורים  חכמות לרשת  מצלמות  עם  ראשון,  בשלב  כרגע,  ם 

 שמצלמות למוקד,  

 

 אני אגיד לך,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 כאמצעי להגדיל את השליטה ואת הפיקוח.    מר חנניה אווקרט: 
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 כן, כן,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 כשאלדד יסיים, יש פרק של מצלמות.    מר דודי אלון:

 

ני אגיד לכם הכול על הנושא של המצלמות, אני מתעסק הוא יסיים, א  מר אילן אייזיקסון: 

 עם זה. ואני אתן לכם מה קורה עכשיו, ומה הולך להיות. 

 

 –אני סיימתי. כעיקרון, רק בהמשך למה שדודי ענה לאריק פה, חברנו   : אלדד גד סעדמר 

ש מי  זה  שלם,  עולם  זה  לנהל  הפיקוח.  תחום  מנהל  גם  הוא  פקח,  רק  לא  הוא  הפקח  מכיר,  תראו, 

 ברשויות הגדולות זה כבר אגף, וזה אחד האגפים הכי חזקים, והכי גם עסוקים. התחום של הפיקוח.  

 

 זה בדיוק הרווחה לתושב.     גב' נעמי סלע:

 

 נכון.   : אלדד גד סעדמר 

 

 זה בדיוק זה.     גב' נעמי סלע:

 

הכול    : אלדד גד סעדמר  כולל  זה  ניהול,  של  והנושא  ייצוג    –נכון.  זה זה  משפט,  בבתי 

 דו"חות, זה אמור לעבוד, זה המון עבודת מחשבים,  

 

 צריך להיות תובע של המועצה,    מר דודי אלון:

 

עליו   : אלדד גד סעדמר  עובדים  בדיוק מה שאנחנו  וזה  לעשות,  איך  לדעת  צריך  ובאמת 
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חנו היום, יש  עכשיו, איך לעשות גם את ההתאמות בין שטח למשרד. ברור לנו, ברור לנו לכולם, אנ

בראש חודש אייר פ"ב, שזה לא יספיק. המועצה, ברוך השם גדולה, והולכת וגדלה, ונצטרך עוד. ברור  

מקורות   ואת  שלנו,  החשיפה  את  נגדיל  גם  אנחנו  לשטח,  יצא  הזה  והפקח  נבוא,  שאנחנו  ברגע  לנו. 

לה יהיה הטריגר  גם  ואני מאמין שזה  לרדאר שלנו,  ולהגדיל  הידע למה שקורה באמת מתחת  משיך 

 את זה. ואולי גם נכנס, כמו שאמרו פה, לפיילוט כלל... 

 

 אני צופה בעיה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רגע, שנייה שנייה שנייה, אולי ישראל, דקה, ואז אנחנו נמשיך.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 מי זה ישראל.   מר חנניה אווקרט: 

 

 טור.  ישראל הפרויק : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

נעים מאוד, ערב טוב. שמי ישראל, אני הפרויקטור של הבעיה הזאת,   מר ישראל סבג: 

 זה בסדר, זה בכיוונים טובים.

טוב, סך הכול, קודם כל אני כבר איזה חודשיים ככה מלווה אתכם, ובנינו את התהליך הזה. ההצגה  

של אלדד, עם כל העסק פה, זה אומר שאנחנו בכיוון טוב, כי כולם פה כבר מתחילים לדבר בשפה של  

 אכיפה וחוקים, שזה כבר מכניס אותנו לאיזשהו עולם תוכן שהוא מאוד מאוד חשוב.

דבר, נותנים את זה למדיניות של המועצה    י לייעץ לכם על הפרויקט הזה, אז בסופו שלכשאני באת

ולמועצה. אז קודם כל, אין היום גוף שיכול להיות בלי ביקורת עצמית ואכיפה, בסדר? גוף כזה לא  

 יכול להתקיים לאורך זמן. יש לכם במרחב הזה, גם בעיות ביטחוניות,  

 

 ים הרבה זמן.  ברהט קיימ  מר חנניה אווקרט: 
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גוף נורמטיבי לא יכול להתקיים ללא אכיפה משל עצמו, לאורך זמן.    מר ישראל סבג: 

אתכם   לאכול  יכולים  הפנימיים  האתגרים  אז  כידוע,  מסביב,  ביטחוניים  אתגרים  לכם  יש  ככה  גם 

פה  שקורה  מה  כל  עם  פשוט.  לא  זה  שני...  עם  ולהתמודד  יותר,  עוד  לכם  להציק  וכמובן    מבפנים, 

 במרחב שלכם מסביב. 

איזשהו   על  בנינו  לא  הצרכים.  של  ומיפוי  בדיקה  שמלמטה,  תהליך  באמת  הוא  שעשינו,  התהליך 

מסמך שמישהו בנה פעם, או לא יודע מה. תהליך של למידה, לראות מה, בסופו של דבר, מה התושב  

ם לו את השירות.  צריך, זה מה שמעניין אותו במעגל. התושב נמצא קודם במעגל, ואיך אנחנו נותני

פעם לתת שירות וסיוע לתושב, אכיפה, בסופו של דבר, באה לתת את השירות. היא עושה סדר, יכולה  

הדיון.  באמצע  נכנסתי  כי  פה,  הגבתי  לא  פשוט  יכולה,  לא  המשטרה  בעיות.  לגלות  פעם  יכולה 

לים להיות  המשטרה לא יכולה לטפל בכל הבעיות, תצאו מנקודת ההנחה הזאת, בסדר? הם לא יכו

 חזקים בכל המקומות. 

בעיה שכמו שהוא   זה  ללוות חקלאי,  בתוכנית העבודה,  בבוקר שלו,  יצא  הוא  יום אחד  הזה,  הפקח 

ציין פה, שהשליכו לו עכשיו פסולת של גזם מיובש, הוא לא יודע של מי. ובדרך, הוא מוצא עכשיו בית 

ב התחיל  הוא  אז  קנאביס.  חוות  בו  בית   לכיווןויצא    X-שמגדלים  שם  וגילה  חקלאית,  פסולת  של 

שמגדלים בו... אז הוא אומר, אז הוא מרים את זה למשטרה, לפן הפלילי, ויש פה חיבור. הוא נמצא  

נכון שמול   והוא ממפה.  והוא רואה  יעשה את    32כל הזמן בשטח,  יקרוס, אם הוא לא  ישובים הוא 

 ומיפוי, הוא לא יעשה את הכול.תוכנית העבודה שלו בצורה נכונה, בגלל זה יהיה לו מיקוד 

סמכויות בחוק  אנחנו נעניק לו    –תהיה הפרדה בין המרחב החקלאי, למרחב הציבורי ביישוב, כלומר  

יוכל   הוא  אוקיי?  משק,  בתוך  הציבור,  שלום  את  שמסכן  במפגע  לטפל  יוכל  שהוא  הניקיון,  שמירת 

פריע לשלום הציבור, בור שנפתח בתוך לתעד, הוא יוכל לצלם, הוא יכול ל... לצרכי חקירה, כי הוא מ

 משק, יכול עכשיו להמית ילד שמדלג במשק הזה, אוקיי?

המועצה,   מראש  אותן  יונק  הוא  עיקריים.  מקומות  משני  בעצם,  יונק,  הוא  שלו  הסמכויות  את 
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חוק  את  כבר  חוקקתם  אותו,  השלמנו  הכול  סך  אנחנו  הזה,  התהליך  את  עשיתם  שלו,  הסמכות 

פה א יש  וגם אתםהפקחים.  כבר שחתום,  כל   ת ראש המועצה  לעשות את  פה במסמכים,  המלצתם 

 הדברים האלה, אז אתם כבר עשיתם את כברת הדרך הזאת. אז חוק הפקחים כבר חוקק. 

הסמכויות   את  להם  לרענן  הולכים  הכול  סך  אנחנו  שקיימים,  הסביבה  איכות  של  הפקחים  ועכשיו, 

להכני המינוי,  כתב  את  להם  לרענן  עבירה שלהם,  של  תהליך  הוא  מה  אותם  ללמד  לתוקף,  אותו  ס 

 וברירת קנס ומשפט, מתוך המדיניות שהם יכולים להתחיל לעבוד.  

זה לא אומר שעכשיו, מחר בבוקר, הם הולכים ליפול על התושבים, כי אנחנו לא נעשה בזה כלום. אם  

התנגדויות, פה  יהיו  הפוך.  יעשה  זה  התושבים,  את  נקנוס  היום  כל  פה   אנחנו  תקבלו  גם  חלקכם 

קנסות. זה בסדר, זה שוויוני, אבל אנחנו לא רוצים להתחיל בתהליך הזה. נכון, יש פה אסטרטגיה של  

דוברות, שמתחילה בכלל עם התושב, שהיא מראה לו שאנחנו הגענו, אנחנו פה, אנחנו קיימים, אנחנו  

נופל עם תושב שהוא מבין עניין, וא תה לא בא חזק עם החוקים, אם ... כי בסופו של דבר, כשאתה 

 הוא נפל על עורך דין, אז הוא הסתבך הפקח הזה.  

ימצא   הוא  רשם,  לא  הוא  תיעד,  לא  הוא  נכון,  זה  את  עשה  לא  עבירות הוא  יש  דברים.  אלף  לו 

מהותיות שאתם, יכנסו לתוכנית העבודה, ואתם בשילוב עם התושבים, כשזה יתחיל, הפיקוח, אתם  

מת  כבר  שתושבים  תמונות  תראו  לו  יגיעו  איתם,  להתחכך  מתחיל  הוא  בעיות,  לו  להעלות  חילים 

 לווטסאפ, יגיעו לו הודעות, יהיו הלשנות, פעם גלויות ופעם לא גלויות. 

יוצרים   מסביב,  והכוחות  מתמיד  מג"ב  של  השילוב  ועם  במוקד,  שמצטבר  מה  עם  הזה,  השילוב  כל 

לתושב   ואומרים  באים  דבר  של  שבסופו  אגרוף  סדר   –איזשהו  פה  יש  ש...  סדר  פה  יש  תקשיב, 

שמתחיל, ועכשיו אנחנו, אתה נכנס גם לסדר הזה. אנחנו לא באים לתת לך רק שירות, אתה גם בתוך 

 הסדר הזה.

מה זה יעשה, בעצם, לעבודות קבלנות, שאמרת, של המועצה? זה יכניס את כל האגפים שלכם לסדר. 

שה פסולת  המהנדס,  מאחורה  לו  זורק  שלו  בחוזה  קבלן  ואם  הזה.  הקבלן  ייאכף,  גם  הוא  בניין, 

לו את   יפסיק  ילדים, אז הגזבר שלכם  והוא לא סיים את הגן  פינה את הפסולת,  מאחורה, הוא לא 

אלף,   250תפסנו אותו זורק, אז מתוך המיליון ₪ של הגן ילדים, הלך לו התשלום, כי הוא לא פינה. כי 
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השופל שלו כל הזמן דחף לכם לאיזו פינה, פסולת בניין    זה הסעיף שהפעלתם עליו, משפטית. למה? כי

לבירור  פה  אותו  פקח, מביאים  תיעד, מצלמה,  חיבר,  בא,  הוא  יער.  לאיזה  קיומה,  על  ידעתם  שלא 

 אלף ₪ כחוק.    250ומורידים לו מהחוזה 

להיות   יכול  מרכז,  יהיה  הוא  הוא,  עכשיו  הכול.  את  עליו  נבנה  לא  נכון,  בעצם,  הזה,  הפקח  אז 

גם שיטור,שבהמשך תג להיות שיהיה  יכול  בונים    ייסו,  איזושהי בשורה, שסביבה אתם  פה  יש  אבל 

ירכיב גם... ביחד עם המשטרה. הוא ירכז מבצעים, את סביבת הסדר והפיקוח, והוא יעשה גם, הוא  

יש   אבל  הסמכויות,  כל  את  לשוטר  יש  משלים.  שהוא  לו  שיש  כסמכויות  במבצעים  ישתתף  הוא 

 שהשוטר לא יכול להתעסק בהן בסדרי עדיפויות, והמפקח יבוא וישלים אותן ויתעד.  סמכויות 

 

 תודה ישראל. משילות, הלאה. סליחה,    מר דודי אלון:

 

 לגבי מי יהיה או תהיה הפקח,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא מישהו מהמועצה.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 יופי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 למרות שאסור...    : לדד גד סעדאמר 

 

 איש לנו בעיה עם זה.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 זו בעיה מאוד קשה. לא, אבל,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אנחנו נשתדל,    מר אילן אייזיקסון: 
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 צריך שזה יהיה מישהו שלא...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בעיה    מר אילן אייזיקסון:  זה  ואיפה  איפה  מישהו כן.  רוצים  אנחנו  מבחינתנו,  אבל  פה, 

 חיצוני, שלא קשור למועצה בכלל. 

 

 שלא מכיר.    גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו לא נשיג שום דבר.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 שלא מכיר, שלא יודע, שלא יפחד מאף אחד.     גב' נעמי סלע:

 

 ..  .זה בעקיפין שנייה בבקשה, לא סיימתי. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה נבחן בוועדת בחינם?    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן. בהליך בחינה רגיל במועצה, כן.    מר דודי אלון:

 

 רגע, רוויטל מנסה לשאול. תודה.     מר אמיר פלג:

 

קשורה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב חצי  אבל  קשורה,  לא  לשאלה  אותי  מוביל  בעקיפין    –זה 

אלייך תלונה, חברה שלך שלחה    כם סודיות? נגיד ש... סתם,המוקדנים, הם חתומים על איזשהו הס

 התלוננה וזה, שאי אפשר להעביר מידע על תמונות שהם מקבלים? 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 2.5.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 
 

 33 
 

זה עובר להם בנהלים. עובר להם בנהלים, יש לא רק הסכם, יש נוהל   : אלדד גד סעדמר 

 שלם של... 

 

 השאלה הייתה מובנת? אתם מצליחים להבין מה אני שואלת?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מובנת מאוד וחשובה מאוד.     מר אמיר פלג:

 

 אם...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 או שהתלוננתי שאשתי לא הכינה לי ארוחת ערב.    מר חנניה אווקרט: 

 

הוא,     מר ניר ים: הנכון  התקיים הדבר  או  אחוז,  במאה  התקיים  זה  אם  להגיד 

ל הוא  להגיד,  יודע  לא  אני  הסכם בעבר,  על  חתום  להיות  צריך  במועצה,  שנקלט  עובד  שכל  מעשה 

 סודיות. ולא משנה אם הוא עובד בגזברות, במחשבים, או מוקדן.

 

 זה קורה בפועל היום?     מר דודי אלון:

 

מהאגפים,     מר ניר ים: גדול  בחלק  קורה  כבר  זה  לקרות,  מתחיל  זה  להיום  נכון 

 ד ש...  אבל צריך לדאוג באמת. אני לא יכול להגי

 

 כי זה עניינים מאוד רגישים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 נכון. ... יש גם עניינים רגישים ב...    מר ניר ים:
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 בשכנות.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בעובדים    מר ניר ים: ברווחה,  החברתיים,  בשירותים  רגישים  עניינים  גם  יש 

 הסוציאליים, נכון.  

 

זה כאילו אובייס, אבל. אתה מבין? אבל זה שאני מתלוננת שהשכנה  : קברוויטל דג'אווי בן יע

 בלילה, ואז חברה שלה תלך ותספר לה, אז זה ימנע אולי לפנות.  12-שלי מרעישה לי ב

 

השכנה,    מר ניר ים: של  הבת  תהיה  לא  שזו  לזה,  מתקשרת  כשאת  תשתדלי,  רק 

 שבמקרה היא במשמרת, אוקיי? 

 

 . עוד שאלה?  תודה   מר דודי אלון:

 

 רגע, יש לי משהו קטן.      מר אמיר פלג:

 

 שאילן יתייחס גם לחלק שלו.    מר דודי אלון:

 

 חייבים את אילן.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני רק אגיד שאני מאוד שמח לשמוע את מה ששניכם אמרתם, אני      מר אמיר פלג:

בוועדת   אנחנו,  למועצה.  מאוד  חשוב  צעד  שזה  קרוב חושב  כבר  להגיד,  גאה  די  אני  סביבה,  איכות 

לשלוש שנים מדברים על זה, דורשים מהפקחים של האגף לבצע פיקוח ולעשות פה סדר, ולעשות פה  

 משילות, ואני מקווה שאתם תתנו לזה עוד תנופה, וביחד תתחילו לעשות סדר.  
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 כבר אין לכם פה פקח אחד, אז אתה מבין שיש פה...    מר ישראל סבג: 

 

 נכון. יש פה מכפיל כוח, אפילו יותר.     מר אמיר פלג:

 

 נרענן אותם ו...    מר ישראל סבג: 

 

 הם בתוך התהליך הזה של איכות הסביבה,    : אלדד גד סעדמר 

 

 והם יקבלו גזרת אחריות.    מר ישראל סבג: 

 

 הלאה, אילן.    מר דודי אלון:

 

 מצלמות.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 טוב אני,   : אלדד גד סעדמר 

 

 אתה יכול ללכת. רצית עוד משהו? אלדד, רצית להגיד עוד משהו?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 לא לא, רק אם אפשר לעמעם את האור, שיראו את ה...   : אלדד גד סעדמר 

 

 אה, לא.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 הלאה, אילן.    מר דודי אלון:
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 ה בגדול, מחלקה, מה התפקיד, מה זה? רגע, אפשר קודם כל, ככ   גב' נעמי סלע:

 

 שלי?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 איפה הממשקים מול התושבים?    גב' נעמי סלע:

 

 אילן?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, מה זאת אומרת, המחלקה...    גב' נעמי סלע:

 

 אין בעיה, בכמה מילים.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 דעו, חשוב לדעת. כן, צריך, שאנשים י   גב' נעמי סלע:

 

 אילן. אילן.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני יודעת, אבל אולי...     גב' נעמי סלע:

 

מה     מר דודי אלון: יודע  שלא  מישהו  כאן  שיש  חושב  לא  קב"ט  אני  של  התפקיד 

 המועצה, אבל...  

 

 אילן גם קיבל אות הצטיינות.    גב' מזל ערוסי:

 

 לן כל הכבוד. זה המקום להגיד לאי   מר דודי אלון:
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 נו, אני מחכה שאתה תגיד, בכבודך, לא רציתי לקחת לך את הבקשה.     גב' מזל ערוסי:

 

 את צודקת. מצטיין אוגדה.   מר דודי אלון:

 )מחיאות כפיים(  

 

 תודה מזל, עושה לילות כימים, תודה.    מר דודי אלון:

 

 מזה שנים.    גב' מזל ערוסי:

 

 דרגה, אבל לא נתנו לי. רציתי  מר אילן אייזיקסון: 

 

 אתה סגן אלוף, איפה אפשר להגיע?    דובר:

 

 מה זה אומר מצטיין אוגדה? הוא לא חייל.    מר אריק דניאל: 

 

מה     מר דודי אלון: וכל  הרבש"צים  הקב"טים,  של  הממשקים  כל  את  יש  אבל  נכון, 

 שמשתמע, וכל מי שעובד עם הצבא, לצד הצבא ויחד עם הצבא, 

 

 בטקס מרשים במחנה.     רוסי:גב' מזל ע

 

 ובחרו בו כגורם משמעותי בגזרה.   מר דודי אלון:

 

את    מר אילן אייזיקסון:  לי  יש  שלי,  הסגן  אלדד  האגף.  על  כל  קודם  מילים,  כמה  טוב. 
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 מתניה ופדידה, שלושתם הם קב"טי מוס"ח. שלושתם מתעסקים מהפעוטונים, גני ילדים, 

 

 ך.  מוסדות חינו   מר דודי אלון:

 

בתי ספר, אירועים, כל האירועים שקורים. נגיד עכשיו, ביום חמישי,   מר אילן אייזיקסון: 

מנב"טים   אנשים  להביא  במקום  בטיחות,  אבטחה,  התוכנית,  בניית  כל  העצמאות,  יום  של  האירוע 

 מבחוץ ולשלם, שלושתם מוסמכים ועושים את התוכניות, והם בקשר עם המשטרה. 

ק שתבינו, זה לא קורה במועצות, לא קורה בעיריות, זו הפעם הראשונה ביום  זו הפעם הראשונה, ר

חמישי, שכל האירוע של יום העצמאות, בלי משטרה. לא תראו אף שוטר באירוע. הכול מנוהל על ידי  

 אגף הביטחון, שזה תקדים.

זו לא הסיבה האמיתית. הם  –  1  –יש כמה סיבות   פשוט,   אין להם עובדים, אין להם אנשים. אבל 

האגף שלי, זה לא אני. האגף שלי עושה עבודה ותוכניות, באמת ברמה שהם יכולים לסמוך, ואפילו 

אישורי בניה, ואישורי תאורה, וחשמל והכול, זה הכול אלדד. הכול מתנקז אליו. אז כלומר, קוראים  

שני   דבר  אבל  אמון,  הבעת  שאין    –לזה  מה  את  לשים  מעדיפים  הם  בעיה,  להם  יש  להם  באמת 

 באופקים ובמרחבים, כי הם יודעים פה, הם יכולים לסמוך עליהם.

 

 גם הצבא לא יהיה באירועים פה?   מר שמיל בלברמן: 

 

אף פעם הצבא לא באירועים. יש להם חפ"ק, איש קשר, הצבא בגבול.    מר אילן אייזיקסון: 

מועצתיים, איר  אין להם שום אחריות באירועים  הגבול,  על  להגן  צריכים  לא  הם  פעם  זה, אף  ועים 

 היה, אף פעם. 

 

 אירועים, מבחינתנו, זה כשפורצים לי לעסק, לא כשעושים מסיבה.    מר חנניה אווקרט: 
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 בנות,   7/8-אוקיי. יש לי פקידה, ויש את ה  מר אילן אייזיקסון: 

 

 לא פקידה, באזרחות קוראים לזה מזכירה.     מר ניר ים:

 

 מה אמרתי?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 פקידה.    מר ניר ים:

 

 אתה מבין למה קיבלתי הצטיינות,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 מנהלת משרד אומרים, בואו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כל   מר אילן אייזיקסון:  את  מנהלת  שהיא  פקידה,  יותר  באמת  היא  משרד.  מנהלת 

 באמת, הן בנות...  הבנות במוקד, שהן  התקציבים שאנחנו מקבלים, חוץ מהתב"רים וזה, וכמובן

 

 לתפארת.    מר דודי אלון:

 

התפקיד   מר אילן אייזיקסון:  משהו?  עוד  עכשיו,  עושות...  שבאמת  מיוחדות,  בנות  הן  כן, 

העיקרי שלי, הוא באמת לחבר, לנסות לחבר את כל אגפי החירום במועצה, כמו הכחולים, כמו מג"ב,  

 רשות הטבע והגנים, קק"ל, 

 

 "א כב   מר דודי אלון:

 

מתנדבים,   מר אילן אייזיקסון:  המון  לנו  יש  המתנדבים.  של  הנושא  כל  וגם  כמובן,  כב"א 
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פה   יש  כבר כמה ארגונים הוא מתנדב, כבר הפסקתי לספור. אבל באמת,  יודע  לנו מתנדב שלא  ויש 

הג'יפים,  יחידת  כחולה,  משטרה  גם  כב"א,  גם  הצלה,  איחוד  גם  מד"א,  גם  חובשים,  גם  הרבה, 

 , כל זה בגדול,  מתמידים

 

 רבש"צים.   מר אריק דניאל: 

 

חילוץ   מר אילן אייזיקסון:  יחידת  מתעסק,  אני  זה  כל  רבש"צים,  כוננות,  כיתות  חילוץ, 

באימונים   כסף  המון  המון  השקענו  שאנחנו  והצלה  חילוץ  כבר,  סער  מעל  זה  סער,  לא  זה  והצלה, 

הכין עם מורג ונועם, את הנושא של החירומי,  בפיקוד העורף. אז כל זה, תחת אגף הביטחון. וכמובן, ל

אחרים,   ומשרדים  הפנים,  משרד  הביטחון,  משרד  בעיקר  הממשלה.  משרדי  מול  האגפים,  עם 

 החקלאות והכול.  

המצלמות   ב  –בנושא  כספים  קצת  לקבל  גם  התחלנו  והבנו,  התחלנו  של   2018-19-אנחנו  בנושא 

ם את השטחים. אני אגיד לכם מה כרגע יש, ומה  מצלמות, ואנחנו כל פעם מקבלים תקציב, ומגדילי 

כן אני   לי תקציבים, אבל אני אגיד לכם מה  כי גם אין  עוד,  נגיד עד סוף השנה. לא ארחיב  מתוכנן, 

 רוצה.

היו ישובים שקיבלנו כסף,   .מק"  7-אז קודם כל, הנושא של המצלמות התחיל כשהיה תקציב מעל ה

ק"מ,    7-גדרות, מעל ה  –בי ביטחון שהם לא מקבלים, שערים  היישובים היו יכולים להחליט בין מרכי

השבעה יישובים, או מצלמות. ונעשה את זה מהר מאוד, אורים החליטה שהם רוצים שער וקילומטר  

שערים, ועכשיו אנחנו מדברים על  2גדר, צאלים החליטו שהם רוצים קצת מעל קילומטר גדר, גבולות 

כירים, מאוהד עד לתלמי אליהו שער חדש, תלמי אליהו החליטה  צוחר עשינו, אם אתם מ  –גוש צוחר  

 מצלמות, שדה ניצו מצלמות ואוהד מצלמות.  

מחוברים   כמובן,  האלה.  במקומות  המשחקים,  בגן  בשער,  היישוב,  בתוך  מצלמות  השקענו  זה  אז 

ולעזור.  בסים, כלומר בגלישה למוקד. כלומר, אם יש אירוע באוהד, אפשר להיכנס, אני יכול להיכנס  

 זה לא בלייב. 
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אילן, שאלה קטנה אפשר? בתלמי אליהו אם אני לא טועה, ואולי אני    גב' רונית בן רומנו: 

 טועה, תתקן אותי, בשער האחורי אין מצלמה.  

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 יש רק בשער הקדמי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

   נכון. תשימו גם אתם כסף.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 הרי למה אני...?    גב' רונית בן רומנו: 

 

אומר   מר אילן אייזיקסון:  שאני  עמדה  כל  תקשיבו.  וזה...  מבקשים  כבר  לפנייך  שנתיים 

מעל   זה  כל,    200כסף,  קודם  כי  מושלם,  לא  זה  נכון,  כרגע,  במצלמות.  השקענו  יישוב  בכל   ₪ אלף 

 שרד לבטחון פנים. המ –כשאני מקבל ממשרד הבט"פ, עיקר הכסף ממשרד הבט"פ 

יש להם מכרזים, צריך לעשות מכרז, זה ארבע חברות. אני חייב להשתמש בחברות האלה למימוש 

 הכסף. זה חברות גדולות מאוד בארץ, אבל זו איכות, באמת איכות טובה. 

יישובים, בעיקר בגלל הנושא של   ואז שיקול שלי, הכנסתי בשלושה  עוד קצת כסף,  בהמשך, קיבלנו 

שהיה גם   מה  אז  להשתחרר,  מנסה  הוא  הבא,  בשבוע  שלו  המשפט  האמת  המחבל,  של  האירוע  עם 

אברהם   בשדה  שמתי  ראשון.  ביום  למשפט  הולכים  אברהם,  שדה  רבש"צ  וגם  אבשלום,  רבש"צ 

 בכניסה, וביתד ובתלמי יוסף, שלוש מצלמות. 

מצלמות כמה  להיות  יכול  זה  כאילו,  גוף,  אומר  אני  מצלמות,  שלוש  אומר  זה  כשאני  כזה  דבר  כל   ,

 אלף ₪. עין הנץ, כביש ראשי,   30-35בערך 
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אילן, שאלה קטנה? יש היום מצלמות כאלה שהן לא מחייבות חיבור   מר חנניה אווקרט: 

 לחשמל? שהן עצמאיות?  

 

 כן. לא, אם יש לי?    מר אילן אייזיקסון: 

 

 לא, אם יש...   מר חנניה אווקרט: 

 

 וק. יש, יש בש  מר אילן אייזיקסון: 

 

 יש סולארי, יש עם בטריות,    מר דודי אלון:

 

 יש בשוק,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 לנו יש במטבחים, על הפנים.   מר איתן אהרון: 

 

עולה    מר אילן אייזיקסון:  לא  באמת,  מצלמה,  כסף?  הרבה  כך  כל  למה  שנייה.  בשוק,  יש 

ת זולות. הבעיה זה התשתית, וזה  הרבה כסף. כאילו, אפשר לקבל באמת, ברמה מאוד גבוהה, מצלמו

 בדיוק מה שאיתן אומר.  

, כאילו להביא את החומר ושתהיה הקלטה לפחות  DVRזה להביא תשתית חשמל, אם אפשר להביא  

 לשבועיים, לפחות לשבועיים ללכת אחורה. אז בגלל זה זה יקר, בדיוק בגלל זה. 

שבתק שראינו  מקומות  בכמה  הכנסנו  כסף,  עוד  קיבלנו  בשנתיים  עכשיו,  באמת  האחרונה,  ופה 

שיש לנו גם גני ילדים שמה,    –האחרונות יש ונדליזם, וגם מקומות שהציבור משתמש, כמו אבשלום  

מצלמות,   5-6שלושה, במקומות האלה אולי    –יש לנו גם את הדיונה, התקנו מצלמות לפני שבועיים  
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 ון. זה עדיין לא סגור, אבל כבר יש את המצלמות, אני כבר מקבל לטלפ

בגני    םאנחנו בשלבי הקמה, כבר שולם לצוחר, בעיקר בגלל הדואר וכל מה שקורה עם צוחר, הוונדליז

 הילדים, בשערים, עושים לי הרבה נזק בשערים.  

 

 ספציפית בצוחר יש בעיה?      מר אמיר פלג:

 

 כן. בגילדה, קוראים לזה גילדה?   מר אילן אייזיקסון: 

 

   מתחם הבשור.   מר דודי אלון:

 

ונדליזם    מר אילן אייזיקסון:  המון  היה  מצלמות,  יש  כבר  שם  הרוב  הבשור,  מתחם  כל 

 שמה, יש כבר מצלמות שמה.

בכל  מצלמות  לי  יש  כיום  מצלמות.  דורשת  המשטרה  פה,  אירועים  עושה  שאני  פעם  כל  המועצה, 

ל הכניסות  כל  שלנו,  המחסנים  כל  בדרום,  דן  כל  האירוע,  שיהיה  איפה  האחורי,  גם  החלק  מועצה, 

מצלמות רגילות, וגם מצלמות חכמות, כלומר זה כמו אזעקה. כאילו, ברגע שהוא נכנס לפריים, הוא  

 מזיק ומחובר ישירות. 

לא   עכשיו, להמשיך הלאה, מאוד קשה. המוקד  למוקד. אבל,  ליין  און  לי במועצה, מחובר  מה שיש 

מבחינת... אנחנו עכשיו בונים שופ   מסוגל לספוג את כל האינפורמציה הזאת מבחינה טכנולוגית, לא

 חדש, כלומר מערכת חדשה שתקלוט.

עכשיו, מה קרה גם? שיש סוגים שונים של מצלמות, חברות שונות, והמערכת שלי לא מסוגלת לקלוט  

אני   כסף,  לי  יש  בתב"ר,  תצביעו  רק  מכם,  גרוש  צריך  לא  כסף,  כבר  לי  יש  עכשיו,  אנחנו  הכול.  את 

₪ לשדרג, כדי להוסיף עוד מצלמות. המצלמות הנוספות שאני הולך להשיג,  אלף    200הולך להשקיע  

 זה מה שדיברת עין הנץ, רק שתדע. 
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 מה זה עין הנץ?     גב' נעמי סלע:

 

למרחב   מר אילן אייזיקסון:  ישר  מגיע  משטרתי,  הוא  שהסים  מצלמה,  אומר  זה  הנץ  עין 

וד, זה ביפ ביפ ביפ ביפ במוקד שלהם.  בבאר שבע, וברגע שיש רכב שהוא מוגדר במשטרה כרכב חש

 עכשיו, 

 

 תגיד להם איפה זה יהיה.     מר דודי אלון:

 

רגע. הכסף הזה כבר שולם, אבל לא לעין הנץ, למצלמות רגילות. גדי    מר אילן אייזיקסון: 

תשיג כסף, חוץ מהמצלמות שתשים, תשים גם עין הנץ. כי זו    –ביקש ממני, לפני כמה חודשים, אילן  

 למה מאוד יקרה. יש לי כבר את הכסף, לא צריכים כבר להצביע על זה, אני מוותר. מצ

 

 היום יש לנו אחת כזו לכביש.    גב' נעמי סלע:

 

 אין הנץ אין, מה פתאום.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש אחת.    גב' נעמי סלע:

 

 לא, אין. אין לנו.    מר אילן אייזיקסון: 

 

  המצלמה ש...   גב' נעמי סלע:

 

 איפה בכניסה... ?    מר אילן אייזיקסון: 
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 צומת גבולות.     גב' נעמי סלע:

 

יש של נת"י, יש באורים וזה, אני רואה את זה, ואת גם יכולה להיכנס,   מר אילן אייזיקסון: 

 אבל חוץ מזה אי אפשר לעשות כלום עם זה, הוא פחות רלוונטי לנו. הוא פחות רלוונטי. 

 

 למה באמת...?  אז    גב' נעמי סלע:

 

אמר,    מר אילן אייזיקסון:  שאיתן  מה  פעם,  עוד  בגלל,  חשמל.  צריך  אני  הנץ,  עין  עכשיו, 

בנתיבי    הייתי אופקים  תחנות  מפקד  עם  הייתי  זמן,  המון  לנו  לקח  ישראל.  נתיבי  של  אישור  צריך 

דבר שקורה,    , על כמובן חשבוני, על אחריותי, על כל232ישראל, הם לפני חודש אישרו לי לשים על  

 אני צריך... לא משנה.  

אני   גם שלי,  עכשיו,  הולכים לשים שלוש מצלמות  כסף, אנחנו  לי  יש  לי תוכנית,  יש  קיבלנו אישור, 

הולך לשים גם מצלמות שלי שהולך למוקד, כי אני לא רוצה רק למשטרה, גם למוקד, וגם עין הנץ. אז 

 זה כפול. 

אורי לכניסה של  דרומה  רעים, קצת  לאורים, צומת  מי שיבוא  וכל  מי שיבוא מבארי,  כל  כלומר,  ם. 

 ויכנס לאזור, ייתפס. כאילו, הוא מצולם... 

אופקים,  שבא  מי  וכל  מצאלים,  שבא  מי  כל  מרעים,  שבא  מי  שכל  מערבה,  אלינו  גם  אורים,  צומת 

שבא    יצולם. ובצאלים, בפינה של הקיבוץ, יש לי כבר חשמל שמה, אני לא צריך את נת"י, אני שם מה

יכנס ישירות למשטרה, לא אליי. אני לא יכול לראות את כל מה שיכנס לביר הדאג',     ביר הדאג',מ

 המספר. אני שם את המצלמות שלי, שאני גם רוצה,  

 

   בלי מספר, ואם יש מספר הוא מכוסה.   גב' סילביה גרין: 

 

ר   מר דודי אלון: כבים חשודים סילביה, זה עדיין יותר טוב אם אנחנו רואים גם פה 
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 ומתריעים עליהם. בואי.  

 

עשינו    מר אילן אייזיקסון:  רכב,  עצרנו  שעבר  שבוע  חכמים.  יותר  הם  בוץ,  לכסות  בלי  גם 

מה  אין  לוחית.  עוד  הוסיפו  לוחית,  לוחיות.  שתי  ועם  הרכב  את  עצרנו  עליהם,  נדבר  שלא  דברים 

 לעשות, זה לא רק מצלמות. אני לא בונה...  

 

 הם היו בהשתלמות, הם הולכים רק עם כפפות וגם...   : גב' סילביה גרין

 

בסדר, אנחנו לא בונים רק על מצלמות, אנחנו גם בונים על מצלמות,   מר אילן אייזיקסון: 

מול  רציתי  שלא  מיוחדת,  מאוד  יחידה  גם  לי  יש  מתמיד,  את  לחזק  גם  הכחולים,  את  לחזק  גם 

אחרת, שיש לנו אמצעים ועכשיו ידידיה הוכמן,    האנשים פה, יחידת הג'יפים שאנחנו עושים פעילות 

 אלף ₪, השיג לי, לעוד אמצעים ונושא.  500ביקשתי ממנו עוד 

 

 הוא לא במליאה.     גב' מזל ערוסי:

 

 מה זה?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 חבר המליאה בדימוס.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יאה, הוא... לא, אנחנו צריכים להבין למה הוא לא במל   גב' מזל ערוסי:

 

 הוא דואג לי לכסף.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 הוא בפעילות חשאית.     מר ניר ים:
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יש לנו, אז באמת, זה באמת לא דבר אחד, זה המון דברים. אבל אני    מר אילן אייזיקסון: 

כן חושב שהמצלמות נותנות מענה גם בזמן אמת להסתכל. כלומר, לפתוח תריס עם מצלמה, ולעדכן  

אנשים שבשטח, או בכבישים הראשיים. המצלמה גם יודעת, אם אנחנו נותנים מספר, היום, רק  את ה

רבש"צים ביקשו, תנו לי זה תקין, או לא    3תגידו,    –היום, נתנו שלושה רכבים עם מספרים למשטרה  

 תקין?

אנחנו    עכשיו, אם אני נותן מספר והוא במבטחים, והוא נוסע לכיוון אופקים, והמספר מוזן במחשב, 

המצלמה, גם אם זה  נדע בלייב איפה הרכב. הוא עובר, זה גם מה שטוב, זה לא חייב לראות את זה.  

 מספר לא חוקי, אבל זה מספר שהוזן, עין הנץ יכול לראות את זה.

שעבר   בשבוע  הגופים  כל  עם  המשטרה,  עם  ולחיבור שלנו  לפעילות  קשור  מאוד  זה  פעם,  עוד  עכשיו 

זה  הרכב,  את  ששמעו    כשעצרנו  ברגע  ציידים.  נגד  בלילה  פעילות  שעשו  הגנים,  הטבע,  רשות  היה 

רבש"צים. גששים פשוט אני ביקשתי טובה, הגיעו   12שאנחנו במרדף, שלושת הצוותים באו לעזור.  

גששים מהאוגדה ומהחטיבה. וכמובן, מפקד תחנות...אתה שואל מי הבוס? הבוס זה ניבי. ניבי מפקד  

 תחנת אופקים.  

 

 גם לעין הבשור.      יר פלג:מר אמ

 

לפני שהוא הגיע, זה היה קצין החקירות. אבל, להגיד את האמת, כן.    מר אילן אייזיקסון: 

אני הבוס. לא שלא תבינו, כי אני מבין את כל הכוחות, אבל בסוף, אני רוצה שהוא ייקח אחריות, אני 

ע שהוא מגיע, היה לי דיון לפני יומיים  אני מרכז, אני עושה וברג  –רוצה שהוא ינחה אותי. אבל עד אז  

 עם ניבי באמת על הנושא הזה, איך אנחנו מסדרים את העברת מקל.  

  –כי אני לא עוצר, גם אין לי באמת את הסמכויות, ואני רוצה להכריח אותם, להכריח את המשטרה  

וב חייבים לקחת אחריות  לכם, אבל אתם  נעזור  ניבי איתי.  בבוקר    1:00-זו המשימה שלכם. אנחנו 

 ניבי איתי. אז המצלמות, אנחנו ממשיכים,  
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 איזה ניבי, סליחה?    גב' סילביה גרין: 

 

 נראה לי מיצינו את הנושא של המצלמות.   מר אריק דניאל: 

 

 מפקד משטרת אופקים.     מר דודי אלון:

 

 נראה לי מיצינו את המצלמות.   מר אריק דניאל: 

 

 אין בעיה.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 בואו נתקדם.    מר אריק דניאל: 

 

 אוקיי. אז...  מר אילן אייזיקסון: 

 

 יש כמה...    מר דודי אלון:

 

שלו,   מר חנניה אווקרט:  היעילות  מבחינת  של...  הזה  האירוע  את  מסכם  אתה  איך 

 המסקנות, ה...  

 

שר, קודם כל עשינו, אחד הדברים היפים, קודם כל, יש לנו מכשיר ק  מר אילן אייזיקסון: 

 המכשיר קשר הזה,  

 

 זה קטן.   גב' סילביה גרין: 
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כמו מירס. שנתתי אחד לאלכס, אחד למד"א, בן אדם שאחראי על כל   מר אילן אייזיקסון: 

למורן   אחד  הדרומית,  החטיבה  של  העורף  לקצין  אחד  ישראל,  מדינת  של  הטבע    –הכוננים  רשות 

 והגנים, המוקד, רבש"צים, ואנחנו... 

 

 כולם מדברים?    וקרט: מר חנניה או

 

ההבנה.    מר אילן אייזיקסון:  את  שלנו,  הפעילות  את  מקצרים  באמת  כל,  קודם  אז  כן. 

רחפנים תרמיים, שגם באירוע הזה שחר באטלר מניר עוז, הרים רחפן תרמי. תראה, אני יכול    2קניתי  

  מי,לחכות למשטרה, גם למסוק, המסוק לא הגיע בסוף. אני הולך לקנות עוד רחפן תר

 

 לא קונה מסוק.     מר דודי אלון:

 

את    מר אילן אייזיקסון:  עצרנו  ועוזרים.  ייחודיים  באמת,  דברים,  זה  רוצה...  לא  גדי 

 האוטו, פינצ'רנו לו את הגלגלים, עצרנו את האוטו.  

 

 עצרתם אותו?   מר חנניה אווקרט: 

 

יודעים בדיוק מי השלושה החב  מר אילן אייזיקסון:  נכון,  האוטו אצלנו.  ר'ה שהיו באוטו. 

לא תפסנו אותם, אבל זה לא משנה. יש לנו את האוטו, המשטרה, עכשיו זה תפקיד באמת המשטרה,  

 כל הם יהודים,  לא יהודים ערבים... שתטפל בחוליה הזאת. הוא יודע מי הם, קודם

המון   הקפצנו  אירועים,  שני  היו  בישע  גם  הזה,  באירוע  רק  לא  אנחנו  יהודים,  לתוך  בקיצר,  כוחות 

יומיים שלושה   היישוב, עשו פריצות לשני בתים בבניה, אחד גנבו לו את כל... בקרטונים, ובית ליד, 

זה מרתיע   לנו,  זה לא משהו שיגמר. אבל מה שחשוב  זה, באמת באנו עם כוחות, באמת אבל  אחרי 
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 וזה... מה שדיברת גם על הנושא של ההתנדבות. תראו, צריך גם להיזהר עם זה. 

ני ביקשתי, ואלדד כבר דיבר עם עורך הדין, ואני דיברתי עם עורך הדין, עם אייל אתמול, ואלדד, א

ביקשתי ממנו שהוא יתעסק. זה באמת חוק השמירה. להכניס כמה שיותר את חוק השמירה. אבל,  

 שנבין מה זה אומר חוק השמירה. 

 

 זה רק ביישוב שלך?     מר דודי אלון:

 

 במועצה. ברגע שזה מועצה, צריך להבין מה זה המשמעות,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אין אותו במועצה, זה חשוב. צריך חוק עזר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, כן. חוק עזר.    מר אילן אייזיקסון: 

 

בסדר, זה לא שקיים חוק שצריך להפעיל אותו. צריך להדגיש את זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 זר. צריך להעביר אותו בחוק ע 

 

 נכון, אבל,   מר אילן אייזיקסון: 

 

לכולם    מר תמיר בוקובזה:  הסבר  ולהעביר  הסבר,  לקבל  מה    –ואז  אומר,  זה  מה 

 הסמכויות, איפה אתה חשוף, מה ההגנות שיש לך, זה מאוד מאוד מורכב ומסובך. 

 

ה  מר אילן אייזיקסון:  באמת,  הכול,  את  לנו  לתת  הדין  מעורך  ביקשנו  זה  בגלל  וא  נכון. 

שומרים ביש"ע, יש ביתד, יש בתלמי יוסף, אין    13עובד על זה, כדי לתת לאותם שומרים שכבר יש  

 להם סמכויות, הם גם יודעים את זה.
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גם  זה  אחר.  למקום  תלכו  אליי,  תבואו  אל  מרתיע.  גם  וזה  סיבובים,  לעשות  גם  יכולים  הם  נכון, 

אבל אני מעדיף שזה יהיה אחרי שנעשה את   חשוב. אבל, אין להם סמכויות, ואני קצת, אני בעד זה,

חוק העזר. בינתיים, שלא יעשו, שלא יהיו חכמולוגים, שיעשו סיבובים, והם עושים. אני יודע ביש"ע 

הם עושים, וגם דווקא עזרו לנו. לפני יומיים רדפו אחרי אוטו, שמנו עם אלכס מחסום בגילת, בסוף  

   היום שלושה...

 

 סיכום. כולל   מר תמיר בוקובזה: 

 

עוד שאלה, כי יש רק שתי דקות. אבל אין בעיה, קודם כל חנניה, אם    מר אילן אייזיקסון: 

רוצים לעשות עוד מפגש יותר להעמיק בכל תחום, אין שום בעיה, אני יכול לדבר שעות על גבי שעות,  

 ולהסביר לכם מה קורה, כי אין יום משעמם, ואין יום דל פה. 

מצרים,   גבול  לא  זה  איזו  אם  יש  אם  אבל  גבולות.  הכול  זה...  גבול  לא  וזה  הבדואים,  גבול  לא  וזה 

 שאלה, אמיר, ספציפית שלא עניתי. 

 

 לא, צריך לקיים המשך לדיון ולענות על השאלות... הרוב נענו.     מר אמיר פלג:

 

 רוב השאלות נענו, בדיוק.     מר דודי אלון:

 

 תשובה לגבי הנושא הזה שהעליתי,  אני, ברשותך, רציתי באמת  מר אריק דניאל: 

 

 . 232  מר אילן אייזיקסון: 

 

 לא,   מר אריק דניאל: 
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 כאילו הדיווח.    מר אילן אייזיקסון: 

 

דרך    מר אריק דניאל:  כי  קורה.  מה  שנדע  לתושבים,  הדברור  של  הדיווח,  של  הנושא 

לי שום מושג. זא וזה, אני אין  על כל מיני פריצות  לנו בכלל, אגב, מה שמספרים פה  ת אומרת, אין 

 נגיד, צפון המועצה, זה לא מגיע אלינו. זה לא היה בקרבתנו, זה לא מפורסם בשום מקום. 

 

לא בדיוק. כי אנחנו גם מפרסמים את זה גם למנהלים של היישובים,    מר אילן אייזיקסון: 

 גם לצחי של היישובים, אולי למליאה, אולי פה שאני מוציא... 

 

 אז אני ביקשתי,    : מר אריק דניאל

 

 בסדר, אבל אנחנו צריכים לחשוב על איך, אין לי פתרון.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 כתבתי, היה חודש שלם, זה לפני חודש שלחתי את זה.   מר אריק דניאל: 

 

 האמת, אני לא יושב על התחת, אני לא ישן בלילות,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 .  אני מתאר לעצמי  מר אריק דניאל: 

 

 אני צריך לחשוב,  איך אנחנו באמת ניתן לכם זה...  מר אילן אייזיקסון: 

 

 רגע, שנייה,    מר דודי אלון:

 

שנייה, אני לא הדובר של המועצה. יש דוברת, נראה איך היא, או ראש   מר אילן אייזיקסון: 
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המועצה, ואני לא  המועצה, או מנכ"ל, או סגן רוצים לדברר את זה. אין לי שום בעיה. אני לא דובר  

 הולך לדבר שום דבר.  

 

אני לא אמרתי שאתה דובר, אני שאלתי אם יש איזושהי מחשבה איך    מר אריק דניאל: 

מחזירים את הדיווח לתושבים. פחות או יותר, לפחות מה שהיה זה סיכום חודשי, לא יותר מזה. לא  

 צריך יותר מזה.  

 

 בואו נעשה על זה דיון.     מר דודי אלון:

 

אין   ר אילן אייזיקסון: מ זה,  את  נעשה  פורמט  באיזה  זה,  על  דיון  נעשה  אנחנו  בעיה,  אין 

 בעיה. אנחנו לא נתחמק מזה. 

 

אולי     מר אמיר פלג: אז  נענה,  לא  וחלק  כללי  באופן  נענה  הרוב  שהרבה,  כיוון  דודי, 

 ם עוד דיון.  שווה לשלוח בכתב חלק מהדברים, כי אין זמן עכשיו להמשיך את הדיון. או לקיי

 

 אני חושב שהדיון היה ממצה.    מר דודי אלון:

 

פעם,     מר אמיר פלג: עוד  טובות,  היו  התשובות  תשובות.  כשנקבל  ממצה,  היה  הוא 

 שלא תבינו, היה אחד הדיונים הכי טובים.  

 

 אני אומר, אפשר לייצר איזשהו נייר עם הנושאים שלא נגענו בהם.     מר דודי אלון:

 

 תייצר אתה, אני לא עושה כלום.   אייזיקסון: מר אילן 
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 זו בדיוק הבעיה.     מר דודי אלון:

 

אני לא עושה כלום, אתה רוצה... זה? אין לי שום בעיה לבוא עוד פעם,   מר אילן אייזיקסון: 

 אם יש עוד שאלות, תוסיפו עוד שאלות, הכול בסדר.  

 

 אילן, תודה רבה.     גב' מזל ערוסי:

 

 תודה רבה.   בזה: מר תמיר בוקו

 

 סעו בזהירות.     מר ניר ים:

 

 יישר כוח, באמת.    גב' מזל ערוסי:

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 מנכ"ל המועצה 
 
 


