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 אפשר להתחיל.  חברים, אני אתחיל עם מידע, רונית בחוץ.   מר גדי ירקוני: 

 

 מידע. . 1

 

קצת     מר גדי ירקוני:  אתחיל  אני  אז  שממהרים,  אנשים  פה  יש  לכולם,  טוב  ערב 

 במידע. 

אני אתחיל בדבר העיקרי, אני חושב שהדבר העיקרי שאנחנו עכשיו הולכים לעבוד עליו עד ספטמבר,  

 אני מקווה, זה תוכנית ממשלה חדשה לעוטף. 

המון על החלטת הממשלה הזאת, היא נותנת למועצה הרבה אנרגיה,    אתם יודעים שאנחנו מתכננים

נוכחיות שלה, וגם אם אנחנו יודעים לבנות אותה נכון, ולנצל אותה, אז להרבה שנים  גם לשנתיים ה

קדימה, אחרי זה, לפרויקטים או דברים כאלה שאפשר להקפיץ את המועצה לטווח היותר רחוק. אין  

יהיה, היום בעיה, אני מקווה שאין בעיה . גם פעם שעברה היו ממשלות מעבר כאלה ואחרות, שלא 

אמר   הוא  וגם  לברר,  הממשלה,  ראש  במשרד  זה    –הייתי  כנראה  אבל  היועצים,  את  לשאול  צריך 

 בכיוון.

שר האוצר איתנו בלקדם תוכנית, בסך הכול, כשחשבו שיהיה תקציב, אז סגרו, פחות או יותר, סכום  

אז מהבחינה הזאת יש כסף, אולי שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא, אבל  כבר לתוכנית של העוטף.  

 יש כסף. יכול להיות מספיק, לא מספיק, לא בדיוק הסכום, אני לא יודע. 

דיברתי גם עם המנכ"לית החדשה של משרד ראש הממשלה, יאיר לפיד, וסגרנו שעוד שבועיים נהיה  

 נתחיל את ההחלטה. איתה עוד פעם בקשר, ניתן להם להיקלט, ורק כש

או  חודשיים,  כבר  אנחנו  החדשים.  מהדברים  חלק  בה  יהיו  אומר,  שאני  כמו  הזאת,  ההחלטה  יש, 

חודש מתכוננים אליה, בייחוד מועצה אזורית אשכול, על ידי האגפים השונים שלנו. אנחנו מתכוונים 

לא והן  נכונות,  מוסכמות  שהן  חשבנו  על,  מוסכמות  שהיו  במוסכמות,  שם  בין   לנגוס  מוסכמות  היו 

 והעיריות השונות.המועצות 

זה, להראות את   ולהגיד את  על זה עבודות, לא סתם לבוא בעלמא  אני כבר הודעתי שאנחנו עושים 

אמרו   חלק  כבר  אז  בווטסאפ,  זה  עם  יצאתי  כבר  היום  להיות.  צריך  זה  למה  כדאי   –הצדק,  אולי 

הנ שבממשלה  יבינו  שהם  כדי  הממשלה,  החלטת  את  לכיוון לדחות  להוביל  יצליחו  לא  הם  וכחית, 
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 שלהם. אנחנו די חזקים בהחלטה עם הממשלה הקיימת.

 

 על מה מדובר?    מר חנניה אווקרט: 

 

 החלטת ממשלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, זה מאוד בעלמא,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

פעם     מר גדי ירקוני:  כל  כשהייתה  ממשלה,  החלטות  איזה  יודעים  לא  החלטת  אתם 

  ממשלה של העוטף? אתם לא מכירים?

 

 מכירים, אבל לא כל משהו חדש.   מר חנניה אווקרט: 

 

ממשלה    מר גדי ירקוני:  החלטת  לעשות  הולכים  שאנחנו  זה  על  דיברתי  כבר  אני  אז 

 חדשה, כל שנתיים עושים. 

 

 מי זה אנחנו?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 , י, שתי מליאות אחרונות כבר דיברתיבמליאה, לפי דעת   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, מי זה אנחנו עושים תוכנית?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

של     מר גדי ירקוני:  הרשויות  ראשי  כל  זה  המועצה,  זו  התוכנית,  את  שעושה  מי 

את  מאחדים  זה  ואחרי  התוכנית,  את  אצלה  עושה  גם  מועצה  כל  הרשויות.  ראשי  חמישה  העוטף, 

 הכול. 

ראשי האגפים כבר, אנחנו לא יכולים תמיד להמציא את הגלגל, יש דברים שהם קבועים, ויש   אנחנו,
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הטיוטות  את  כבר  גמרנו  ואנחנו  עכשיו,  זה  על  עובדים  אנחנו  אז  מהחדשים.  חלק  שהם  דברים 

 הראשונות.

משרד  כל  איתם.  ההכנה  פגישת  לגבי  השרים  כל  עם  להיפגש  בקשה  למשרדים  שלחנו  לעכשיו,  נכון 

 בשבוע הבא,   רד משלו, על הסעיפים שאנחנו רוצים להעלות שם. אנחנוומש

 

 את הנושא של היישובים?  מכניסים  גב' סילביה גרין: 

 

 תיכף אני אגיד.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא מעלה את זה כל פעם.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, אבל השאלה אם...    גב' סילביה גרין: 

 

ים בכל משרד את הדבר שלו, את הנושאים שלו. סך הכול,  אנחנו מעל   מר גדי ירקוני: 

צריך לזכור שזו תוכנית, שאם הדברים האישיים, במסגרת איפשהו, במיליארד וחצי ₪, הרבה כסף,  

 יכולה גם להגיע לשני מיליון ₪. 

תלוי אם הכביש נכנס שם, או לא נכנס שם, וכל פעם הוא נכנס בעקיפין, או בתוכנית או לא בתוכנית, 

   זה סכום די גדול. אבל בכלל סכומים גדולים.

לנסות להיכנס אם יש לנו,    , עם ממ"דים,7-אנחנו, כמובן, מכניסים את הסיפור של היישובים מעבר ל

הייתה הבטחה. כשאני אומר שהייתה הבטחה, אתם יודעים, הבטחה שאני אומר שהייתה, זה עוד לא  

יכניסו לפחות את התנאים  אומר שמקיימים אותה. אז הייתה הבטחה שבתוכנ ית הממשלה הזאת, 

 כמו שהיו, ולא יהיה לנו יותר טוב, לפי דעתי, כמו שהיו באשקלון.

אני   ואחרות.  כאלה  להלוואות  ואפשרות  מענק,  קטן  וחלק  עצמית,  השתתפות  לשבע  שמעבר  לאלה 

היחידה של    מאוד מקווה שנצליח להכניס את זה, אנחנו לפחות דורשים את זה, זה מעבר, זו הדרישה

נותנים להכניס שום דבר שהוא מעבר ל זה    7-היישובים מעבר לשבע. לא  קילומטרים, מקפידים על 

 מאוד היום.
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ארבעת   ישובים,  לנו  שיש  מי  שיישאר,  מה  שיש,  מקבלים    –מה  אבל  מחוץ,  שהם  היישובים  חמשת 

זה. אבל הדבר הזה  הטבות כאלה ואחרות, כמובן שלא יפגעו בהם, אני מקווה, כמובן שלא דובר על  

 צורך מאיתנו המון המון תשומת לב, והמון עבודה.  

אני מאוד מקווה שבספטמבר תהיה החלטת ממשלה, אחרי כל העבודה הזאת, וזה כמו שאמרתי, אם  

 היא תהיה, היא תהיה מאוד חשובה כשהיא תהיה.  באמת ש... 

 

 גדי, כרגע יש את ההחלטה ההיא,   מר אריק דניאל: 

 

 היא נגמרת בדצמבר.     קוני: מר גדי יר

 

 אוקיי.   מר אריק דניאל: 

 

כל שנתיים יש החלטה, זאת נגמרת בדצמבר. הדברים האישיים, דרך     מר גדי ירקוני: 

אגב, מס ההכנסה והארנונה, אמורים להיות לארבע שנים, בגלל שהאריכו את זה במהלך... עשו פעם  

יים, הפעם עשו את זה לארבע שנים. אני לא יודע עד  ראשונה, או שנייה רק, כל פעם עשו את זה לשנת

הממשלה  באמצע  לחמש,  או  לארבע  אם  זוכר  לא  אני  חושב.  אני  לחמש,  אפילו  יתפוס,  זה  כמה 

זה בנושא הנוכחית. אני לא יודע כמה זה יתפוס, אבל בדרך כלל, זה היה עוקב עם החלטות הממשלה. 

 , תמיד היו תוכניות. 2014-מ  הזה. מאוד מאוד משמעותי לאשכול כשיש תוכנית.

 

סליחה, לקטע של ההטבות מס, מה הקטע? פשוט יש, אורים על שבע    גב' סילביה גרין: 

 , נראה הגיוני? 18ואופקים על 

 

לא    מר גדי ירקוני:  פיתוח.  עיר  לא  ואורים  פיתוח,  עיר  היא  שאופקים  בגלל  נכון. 

 נותנים לשנות את זה.  

 

 כל הזמן. מתפתחים   גב' סילביה גרין: 
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לא אומר    מר גדי ירקוני:  אני  לצערי.  אין צדק מוחלט במדינה,  נכון.  נלחמים,  אנחנו 

לא   דעתי  לפי  אגב,  דרך  מקבלות,  פיתוח  ערי  הרבה  אבל  כזה.  משהו  או  בציניות,  זה  אלא 18את   ,

20/22 . 

 

 .  18הם מקבלים   גב' סילביה גרין: 

 

זה בנושא  ? הרבה ערי פית18?  20אין     מר גדי ירקוני:  זה. אנחנו לא,  וח מקבלות את 

 הזה.

טוב, אני אגיד משהו על הזבובים, קצר, מפני שאני לא יודע אם יהיה דיון או לא, אני מקווה מאוד 

שלא יהיה דיון היום, אבל עוד מעט, אני לא יודע, אם ירצו להעלות בסדר, אז יש פה דמוקרטיה, אני 

 אומר את זה לא בזלזול, אלא באמת.

עם אני   שעה,  שעה  יום,  יום  בזה  מתעמקת  שהמועצה  לעומק,  לנושא  להיכנס  בלי  פה,  רק  אגיד 

הצלחות יותר גדולות או יותר קטנות, אבל זה לא שאנחנו מזלזלים בזה. גם אני, בתור ראש המועצה,  

מתעמק בזה. הלכתי לראות, כשהיו מקרים מאוד מאוד חריגים. ברור לי שמה שקרה השנה, זה לא  

ה לא מצב שאנחנו שבעי רצון ממנו שהצלחנו. יש לנו הרבה הסברים למה, ההסברים הם  המקרה, ז

 פחות חשובים. אנחנו כל היום מנסים להיות יותר טובים ויותר טובים. 

גדולה, לפחות   גם  לצערי הרב, כמו שאמרתי, לא עשינו, השנה כמות הזבובים הייתה, בינתיים היא 

, אבל אני יכול להגיד שגם המקומות האחרים, לא שקט מבחינת בשני מפגעים רציניים, או אחד וחצי

 זבובים.

צריך לזכור, אני אומר את זה פה, לא להגנתנו, מפני שאני לא בא להגן על אף אחד. אבל כשמתחיל 

שאנחנו   לדעת  צריכים  אנחנו  המקצוע.  אנשי  לפי  שבועיים,  איזה  לוקח  יגמר,  שהוא  זבובים,  אירוע 

ובסוף זה נזקים שאחד מהשני גורמים פה אחד לשני, חלק זה החקלאים, חלק עושים נזק אחד לשני,  

זה אנשים שסתם מזלזלים, חלק זה חקלאים שבלי תשומת לב הם מזלזלים, וחלק בגלל שלא שמו  

 לב.

בסוף, עד שמגלים את המפגע, ואם מגלים אותו, זה כבר יכול להיות אחרי שהוא כבר מאוחר מדי,  
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 יתנו שבועיים לפחות, אם לא שלושה, אחרי שגילינו אותם.והזבובים האלה יהיו א

אני  תחליטו.  אתם  פעם,  עוד  כן,  אנחנו  אבל  דיון,  היום  שצריכים  שאמרתי,  כמו  חושב,  לא  אני  אז 

חושב שיש לנו מספיק נושאים לסדר היום, אבל אנחנו כן על זה, זה לא קשור אם יהיה דיון או לא.  

ו כן בודקים.  כן מתעמקים,  כמו שאמרתי, איפה שאין הצלחות, אז אני גם אומר שאנחנו לא  אנחנו 

 מצליחים. זה בנושא של הזבובים.

הרבה   באו  הקייטנות,  כל  ויופי.  בשקט  בינתיים  הקייטנות,  התחילו  לחופש,  יצאנו  רוצה,  אני 

היו  המסיבות,  כל  את  גמרו  בכלל,  וגם  במרכז,  פה  הקייטנות  גם  קורה.  שזה  שמח  אני  לקייטנות, 

 ים של מסיבות, לא היה ערב פנוי, אבל שמחה לילדים.שבועי

וגם בנושא הזה, אנחנו מתארגנים לשנה הבאה בקצב. בשנה הבאה יש לנו גם עדיין מנהלת שאנחנו  

צריכים לקלוט לבית ספר חדש, עוד לא בחרנו, וגם צוותים כאלה ואחרים. אנחנו עושים את הכול,  

לי ש הייתה  יסתדר כמה שיותר מהר.  ומנהל המחוז במשרד החינוך. שהכול  ולאבי,  לי  השבוע,  יחה 

כל   את  קיבלנו  לא  שעוד  מפני  אותן,  מפרסם  לא  עוד  אני  אבל  חיוביות,  בינתיים,  תשובות,  קיבלנו 

 התקנים, וזה שאמרו לנו שנקבל, בינתיים זה עד שאתה מקבל את התקנים,  

 

 באיזה הקשר של תקנים?      מר אמיר פלג:

 

ורות, כיתות יותר קטנות. חלקן שביקשנו מורות, כיתות חריגות וכל מ   מר גדי ירקוני: 

פה, כל עוד זה לא בטוח שקיבלנו, אבל בהחלט אני יודע,  מיני דברים כאלה. אבל אין לי בעיה להגיד  

 כן יש שביעות רצון מאוד מאוד גדולה. 

 

 יחסרו מורים?      מר אמיר פלג:

 

 .  לא לנו. לא שאני יודע   מר גדי ירקוני: 

 

 שאלתי את אבי, הוא אומר שלא, יש מספיק.    מר שמיל בלברמן: 
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תמיד יש מספיק מורים, תמיד רוצים יותר טובים. אני לא יודע איפה     מר גדי ירקוני: 

טובים   יותר  מורים  רוצים  אנחנו  אבל  אולי,  למשכורות  קשור  לא  זה  פעם,  עוד  במורים,  המחסור 

באשכול פה  השאיפה,  וזו  טובים,  עם  ויותר  חוזר  הילד  איך  קובע  הוא  המורה  בסוף  באמת  שיהיו   ,

 החוויה, ולא מה ראש המועצה עושה. 

אנחנו נעשה קצת דברים נוספים, אני מקווה, בחינוך, שהם במסגרות, ולא דברים אחרים. אני מזכיר  

ה פה, לכם שאנחנו נכנסים לתהליך ב... בעצם אני לא מזכיר, אני לא מדבר על זה, רגע, זה עוד לא הי

תוכנית   מתחילים  אנחנו  הרך.  לגיל  זה,  על  דיברתי  שכבר  חושב  אני  אבל  הבאה.  בפגישה  יהיה  זה 

אנחנו כבר נביא תוכנית עבודה למליאה, שהמליאה תהיה צריכה לאשר    למליאה הבאה.  אסטרטגית,

יהיה עד ספטמבר   לנו, לפחות הבקשה שלנו,  יהיה  ומאז  ואת צוות ההיגוי,  על    24אותה,  זה, לעבוד 

בספטמבר   דיברתי    24ולהתחיל  זה.  על  נדבר  אבל  עכשיו,  נפרט  לא  ארוך,  נראה  זה  המסלול.  את 

מספיק? סדר יום? ניר חולה, כמו שאמרתי, נאחל לו הרבה החלמה, דודי מבלה ובריא, ועידו יתפוס  

 , הוא ומתן.  את מקומו

 

נושא, אני מבין שע  מר עידו ליבנה:  קב הפורום אי תודה רבה. הייתה בקשה להעלות 

 אפשר, 

 

 לא, אפשר, הגיעו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 . 2/3אין לך   מר עידו ליבנה: 

 

לא צריך. שנייה, לא סתם, אני מכיר את החוק, את ההוראות. אנחנו   מר תמיר בוקובזה: 

לא   חוקי,  פורום שהוא  כל  היום של המליאה הבאה. צריך  לסדר  הנושא הזה  להעלות את  מבקשים 

הבאה  צרי למליאה  יעלה  זה  אז  כזה,  רוב  פה  יהיה  אם  כזה.  משהו  או  שליש,  שני  של  מיוחד  רוב  ך 

 פשוט. ולמליאה מותר לקבוע את סדר היום, נורא פשוט. 

 

 אני לא,   מר עידו ליבנה: 
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למליאה הבאה אנחנו נביא את זה גם בלי בקשה, אם אתם רוצים. לא    מר גדי ירקוני: 

 צריכים להצביע.  

 

 אוקיי, מצוין.    יר בוקובזה: מר תמ

 

הבאה,     מר גדי ירקוני:  בישיבה  היום  הזבובים בסדר  נושא  שיהיה  בקשה  פה  יש  אם 

 יהיה. 

 

 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי, תודה רבה.      מר אמיר פלג:

 

 אוקיי, אני אעשה את זה גם.   מר עידו ליבנה: 

 

 13.6.22מיום  2022#8אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

אני מכיר, היו הערות, נאמרו  אישור פרוטוקול של המליאה הקודמת,    מר עידו ליבנה: 

פה דברים משני הצדדים, ביקשו לתקן את הפרוטוקול, כדי שיהיה את האיזון ודברים יאמרו. פנינו  

 אליהם, 

 

הקריא    מר מתן שטרית:  שהוא  המכתב  את  ממנו  ביקשתי  הבוקר,  טל  עם  דיברתי 

 זה יכנס לפרוטוקול. אנחנו נאשר את הפרוטוקול, בתנאי שזה יכנס להיות חלק ממנו.  באותו יום, ו

 

לא  : רוויטל דג'אווי בן יעקב יתייחס,  שהוא  הבטיח  קיבל,  במייל,  הערה  עוד  לניר  הגשתי  אני 

 חזר אליי. 
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 את רוצה להגיד אותה בשביל הפרוטוקול?    מר עידו ליבנה: 

 

רוטוקול, בתור מסמך שאמור לייצג את רוח המליאה, ממש לא  כן. הפ : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 מייצג את הרוח הסוערת שהייתה פה באותה מליאה.

אחרי  אותה,  קיבלנו  ולא  אוזן  מר  של  דברים  על  תגובה  זכות  שביקשנו  זה  לגבי  דבר  שום  צוין  לא 

יצו אני מבקשת שזה  לפועל.  יצא  לא  וזה  בערב באותה מליאה,  ויופיע שהובטח שתינתן בשמונה  ין, 

 בפרוטוקול. 

 

 אם הוא אמר שכן, אני...    מר עידו ליבנה: 

 

 הוא לא אמר שכן, הוא אמר שהוא יגיב. הוא לא הגיב.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לציין שלא ניתנה זכות תגובה? זה מה שאת רוצה שייכתב?   מר מתן שטרית: 

 

תגובה, : רוויטל דג'אווי בן יעקב זכות  ניתנה  שלא  וגם   כן,  הישיבה,  בהמשך  שתינתן  שהובטח 

 זה לא קרה. 

 

שהיא ביקשה, ובכל מקרה אלה ההערות.   יש למעשה שלושה סעיפים  מר עידו ליבנה: 

 בסדר? בואו נעשה רק סדר פורמאלי, בהינתן וההערות האלה נכנסות?  

 

סעיף      מר אמיר פלג: על  הערה  גם  לי  בצורה 9בעמוד    12.1יש  מצייר  שלדעתי   ,

ת ולא ראויה את ההתנגדות של חברי המליאה, שהייתה לדיון על נושא הבריכה, ובעצם מטיל  מגמתי

את כל האשמה לזה שחלילה לא תהיה בריכה בגוש צוחר, על חברי המליאה שקיבלו חומר בפתיחת 

ימים,  בכמה  הדיון  את  לדחות  דרשו  הכול  ובסך  חדשים,  וסכומים  חדשים  נתונים  שכלל  המליאה, 

 מליאה מיוחדת, כדי להחליט על הנושא. ואפילו לכנס 
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שאומר   מגמתי,  מאוד  באופן  מוצג  זה  את    –ופה  לפתוח  אספיק  לא  המליאה,  חברי  שלושת  בגלל 

 זה גם לניר כמובן, אני לא מביא את זה עכשיו.  הבריכה. אני חושב, כתבתי על 

 

 אוקיי.   מר עידו ליבנה: 

 

הוגן, ומטיל איזו אחריות לא נכונה   שהניסוח פה הוא מאוד מאוד לא    מר אמיר פלג:

 על חברי המליאה.  

 

אתה    מר עידו ליבנה:  ההצעה?  יכנס, מה  וגם  פשוט  יהיה  שזה  כדי  זה  את  נעשה  בוא 

אני רוצה להכניס לפרוטוקול את הדברים שנאמרו שחברי המליאה ביקשו לדחות את הדיון,    –אומר  

 נעשה את זה פשוט,  

 

 כן,   מכיוון ש...    מר אמיר פלג:

 

 אוקיי. אז רק תגיד את זה, שיהיה במיקרופון שהולכים להקליט.   מר עידו ליבנה: 

 

 את הנוסח שאתה מציע.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

שלא     מר אמיר פלג: המליאה  לחברי  הובא  שהדיון  להגיד  הוא  מציע  שאני  הנוסח 

א להכיר  זמן  להם  היה  שלא  מכיוון  ולכן,  הנוהל,  לפי  ולא  של  כחוק,  הכרעות  ולהכריע  הנתונים,  ת 

 מאות אלפי שקלים, הם ביקשו לדחות את זה, את הדיון בזמן מסוים.  

 

בהינתן את ההערה שאנחנו העלנו בהתחלה, מה שמתן גם, כפי שהוא    מר עידו ליבנה: 

 פנה אחרי הערות של חברי המועצה, האם הפרוטוקול מאושר? 

 

 צריך בעד, נגד.    מר תמיר בוקובזה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.7.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 15 
 

 

 בעד נגד, מי בעד?    עידו ליבנה:  מר

 

 בכפוף להוספת ההערות?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בכפוף להוספת ההערות, כן. יש מתנגדים?    מר עידו ליבנה: 

 

 צריך לספור, אני מתנצל, צריך לספור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תרימו את היד, נעשה ספירה.   מר עידו ליבנה: 

 

  בעד?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מההתחלה, אישור הפרוטוקול. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

בעד?  מר עידו ליבנה:  מי  הפרוטוקול,  אישור  15  אישור  נגד  נגד?  מישהו  יש   .

 הפרוטוקול? מי נמנע? יש נמנעים או נגד? טוב.  

 

)לפרוטוקול   13.6.22מיום    2022#8פרוטוקול מליאה  בעד( לאשר את    15: הוחלט פה אחד )החלטה

 (. 2022#9פו ההערות שנשמעו במליאה יתווס

 

 2020אישור דו"ח מבקר המועצה לשנת . 4

 

הועבר  נושא הבא, אישור דו"ח מבקר המועצה. בסדר? אנחנו, הדו"ח    מר עידו ליבנה: 

 כבר לחברי המליאה לפני מספר שבועות.  
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 חודשים, לפני מספר חודשים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

והע  מר עידו ליבנה:  לחברי  חודשים.  הועברו  וגם  גם,  הועלו  הביקורת  ועדת  רות 

המועצה. אני מבקש רק ממבקר המועצה לתת את עיקרי הדברים, בסדר? גם כדי שיהיו בפרוטוקול,  

 גם כדי שמי שלא הספיק לעבור על הכול, או שיש לו שאלות נקודתיות, יוכל להעלות.

לדיון,   נושאים  לדיון,  נושאים  עם  ניתן,  אנחנו  מכן,  ועדת  לאחר  המלצות  אימוץ  אי  או  ואימוץ 

 הביקורת. 

 

לא אני ערכתי,   2020שלום לכולם. אני רק אומר שאת הדו"ח לשנת     מר אודי דנינו: 

מעקב אחר תיקון הליקויים אבל אני אציג בקצרה את עיקרי הדברים, כי מה שאנחנו כן עשינו, זה  

 בו. 

ונותני שי רות, התקשרויות באמצעות מכרזי זוטא,  הדו"ח עסק בעיקר בנושא הרכש, רכש מספקים 

 והתקשרויות עם יועצים חיצוניים, בהליך פטור ממכרז. 

ושל   שלי  מהצד  לפחות  הזה,  הדו"ח  על  שאנחנו, העבודה  מה  החומרים,  כל  את  כבר  קיבלתם  אתם 

הביקורת,   הליקויים  ועדת  רוב  מהסוף,  כבר  אתחיל  אני  הליקויים.  תיקון  אחר  מעקב  לבצע  הייתה 

דו"ח הזה, כמובן היו ברי תיקון, ובסופו של דבר, מה שהסדיר את רוב הליקויים, היה יצירת  שעלו ב

וכבר   והמחלקות,  הגפים  למנהלי  הועבר  בתוקף,  כבר  שהוא  רכש  נוהל  זה  למועצה.  חדש  רכש  נוהל 

 עובדים לפיו.

ביחד עם אני כבר מבצע איזשהו מעקב באופן שוטף, לראות איך הנוהל הזה יוטמע ביחד עם מתן, ו

 מירית, מנהלת אגף הרכש, כדי לראות אם יש עוד שפצורים אחרונים שצריך לעשות בנוהל הזה. 

לפחות,  שחלקכם,  מניח  ואני  הזה,  הדו"ח  את  תקראו  אם  אומרת,  זאת  סתם,  נולד  לא  הזה  הנוהל 

כש  עבדו בניגוד לנוהל, ואגף הר  –קרא אותו, אחד הדברים שחוזרים שם כל הזמן, זה שהמבקר אומר  

 אבל זה חוקי.  –אומר 

שניהם צודקים. ספויילר, אוקיי? שניהם צודקים, ולכן מה שנדרש היה עדכון הנוהל ואת זה עשינו. 

עב הכרס  הדו"ח מעט  כל  לפניכם, מה שעשינו, בעצם לקחנו את  הליקויים שגם  דו"ח מעקב תיקון 

מעקב לבצע  והתחלנו  בו,  שעלו  העיקריים  לליקויים  אותו  וקיצרנו  הרוב   הזה,  שלהם.  התיקון  אחר 
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 המוחלט, כפי שאתם יכולים לראות גם בדו"ח, כבר תוקן. לפחות בדברים המהותיים.

יש עדיין דברים שמצריכים היערכות מסוימת של המערכת, הכול מפורט לכם, לא אלאה אתכם, כי  

אחרונים,    הכול מפורט לכם מול העיניים, ולכן יש עדיין דברים שעוד באמת נשארו לנו כמה דברים

תיקון    –ובגדול   שמצריכים  המועצה  הנהלת  ידי  על  הוסכם  המבקר,  ידי  על  שהועלו  הליקויים  כל 

 והרוב תוקן, ומה שלא, יתוקן בקרוב.

מבקר   בדו"חות  שעלה  משהו  גם  זה  ליקויים,  לתיקון  צוות  גם  הקמנו  הזה,  הדבר  לכל  כשבמקביל 

הזה הוקם, כבר ניהל מספר ישיבות, שתיים   קודמים, כשלא היה כאן צוות לתיקון ליקויים, הצוות

או שלוש ישיבות כבר. זה לא מעט, כי הוא אמור להתכנס אחת לרבעון, ולשמחתי ניר הסכים שהוא  

 יתכנס אחת לחודש, כדי להשלים את כל הפערים שחסרים.

ו  אם נראה אחר כך שזה יותר מדי מוקדם, אז נעשה את זה פעם ברבעון, כמו שצריך, ונראה שאנחנ

 מקדמים את התיקון אחר הליקויים.

בדו"ח המבקר לשנת   היה  הליקויים מדוחות קודמים.  2020מה שעוד  זה בעצם מעקב אחר תיקון   ,

 . אחד הלקחים, 2015בעצם, משנת 

 

 הצוות הנוכחי עוקב אחרי...? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

יקויים שעלו בדו"חות  צוות לתיקון ליקויים, עוקב היום אחרי כל הל   מר אודי דנינו: 

 המבקר. אמור לפחות.  

 

 לא, אז אני שואלת, אז למה אתה מציין בנפרד את כל...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני אומר שדו"ח המבקר לשנת     מר אודי דנינו:  בנוסף,  2020לא,  רכש.  בנושא  , עסק 

 מה שהיה עוד בדו"ח והופיע, זה מעקב אחרי תיקון ליקויים, 

 

 של,  : ג'אווי בן יעקברוויטל ד
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. אחד הלקחים שהפקנו מהדבר הזה, מאוד 2015  –מדוחות קודמים     מר אודי דנינו: 

 קשה, 

 

 נכון? לא הייתה ועדה כזאת. לא היה.    מר גדי ירקוני: 

 

גם לא היה צוות לתיקון ליקויים, אבל גם מה שהבנו, שאתה לא יכול     מר אודי דנינו: 

ולהביא לתיקון הליקויים בזמן, אם אתה לא מבצע את המעקב הזה כל    באמת לבצע מעקב אפקטיבי,

. רוב האנשים הרלוונטיים כבר  2020-אני אעשה תיקון ליקויים ל  2025שנה. אין טעם לעשות, בשנת  

הכללים,   כשישתנו  רלוונטיים,  ללא  יהפכו  וחלק  תוקנו,  לא  או  תוקנו,  מהדברים  חלק  נמצאים,  לא 

 התנאים וכו'. 

כחלק תיקון    ולכן,  אחר  מעקב  יבוצע  שנה  כל  כהתחייבות,  לכם  אומר  אני  זה  הלקחים,  מהפקת 

הליקויים, על הדו"ח של השנה הקודמת. ואתם תקבלו את התמונה המלאה, גם לגבי איזה ליקויים 

 היו, כמובן מתוך הדו"ח, וגם בתקציר, מה תוקן, מה לא תוקן, ומה עוד נשאר לנו לעשות.

ה תיקון  אחר  המעקב  שנת  לגבי  על  והמעקב  קודמות,  משנים  שזה 2020ליקויים  הביקורת  ועדת   ,

 תפקידה, דנה בכל הדברים האלה במסגרת הסמכויות שיש לה, זימנה אנשים וגיבשה המלצות.  

אני אעביר את זכות הדיבור ליו"ר ועדת הביקורת, שאני מניח שרוצה להציג בקצרה את ההמלצות  

 שלו. 

 

 רוצה מאוד בקצרה. במיוחד היום.  היום הוא    מר גדי ירקוני: 

 

ועדת     מר אודי דנינו:  של  ההמלצות  את  בקצרה  להציג  רוצה  שהוא  מניח  אני 

מאשרים/לא    –הייתם אמורים כבר לקרוא את ההמלצות האלה, ולהגיע לכאן רק להצבעה  הביקורת.  

 מאשרים. אז אם אין עוד שאלות, אז תמיר...  

 

 2020ר לדו"ח המבק הביקורתתגובת ועדת . 5

 דו"ח מעקב תיקון ליקויים. 6
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ועדת   מר תמיר בוקובזה:  ראש  כיושב  שלי  הראשון  הדו"ח  זה  טוב.  ערב  אז  אוקיי. 

הזה,   הדו"ח  על  ועדה שישבנו  חברי  ארבעה  היינו  אנחנו  בחלקה.  הביקורת התחלפה  ועדת  ביקורת, 

ניר כמ עם  ועדת מכרזים,  כיושב ראש  דודי  עם  אירית דיברנו עם חלק מהמבוקרים,  נכ"ל המועצה, 

 מנהלת הרכש והילה קטרי, מנהלת אגף תברואה, כשהילה נכנסה לדו"ח עקב מעקב אחר ליקויים. 

ניכר תוקן כבר מהדו"ח, הדו"ח עסק בעיקר בנקודות של פרסום   אז באמת, כמו שאודי אמר, חלק 

 לציבור, של הצעות מחיר, של זוכים, היו נגיעות בפיצול, מחשש לפיצול מכרזים.

הדברים האלה נבחנו, והם רשומים פה בתגובה של ועדת הביקורת. החלק היותר חמור של הדו"ח, זה 

 היה מעקב אחר ליקויים של אגף התברואה. 

 

 גם ועדת השלושה, לא?      מר אמיר פלג:

 

שלה   מר תמיר בוקובזה:  הפעילות  כן.  גם  שתוקן  השלושה,  ועדת  של  עניין  גם  היה 

השל ועדת  נכון.  אנשים צומצמה,  להעסיק  לבחור  ויכולה  למכרז,  עותרת  שבעצם  ועדה  זו  ושה, 

 במועצה, בלי מכרז. אז גם שם היו ליקויים שתוקנו, למיטב ידיעתי, נכון?  

 

 כן.    מר אודי דנינו: 

 

אותם.   מר תמיר בוקובזה:  צריך  שבאמת  לדברים  ניכר,  באופן  שלה  הפעילות  וצומצמה 

בזמנו, מכיר אותו, עם הבעיה של  , שמי שהיה פה  2017ה דו"ח  הבעיות שעלו במעקב אחר ליקויים, ז

שקלים,   אלפי  מאות  של  בזמנו,  שכרה  שהמועצה  החוק  לפי  וגירעון,  מהבסיסים,  האשפה    700פינוי 

 אלף... 

 

 לא, לא, לא, לא, לא. לא, החוקר לא מצא את הגירעון.    מר גדי ירקוני: 

 

 העריך את הגירעון.    מר תמיר בוקובזה: 
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 החוקר לא מצא את הגירעון.    גדי ירקוני:  מר

 

 לא מצא שיש גירעון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לא מצא. זה המבקר מצא, לא החוקר. אנחנו לקחנו חוקר פרטי, הוא     מר גדי ירקוני: 

 לא הצליח להוכיח.  

 

 החוקר אישר את הממצאים.     מר אמיר פלג:

 

 לא הצליח להוכיח.     מר גדי ירקוני: 

 

 בוודאי.     אמיר פלג:מר 

 

 החוקר לא הביא ראיות שיש,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הוא לא הביא, חבר'ה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא הביא, החוקר...     מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 רגע, שנייה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תראו לי איפה כתוב שהוא הביא?    מר גדי ירקוני: 

 

 דיברנו על הדו"ח הזה,      מר אמיר פלג:
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 הוא לא הצליח להביא.     מר גדי ירקוני: 

 

 בטח שכן.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בטח.     מר אמיר פלג:

 

 לא, אני אומר לכם שלא.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא אישרר את מה שמצא המבקר, ואפילו,      מר אמיר פלג:

 

 לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 ולכן פניתם לתבוע,      לג:מר אמיר פ

 

 בואו לא נעשה ויכוח, רגע, רגע, חברים, תביאו לי...     מר גדי ירקוני: 

 

 יש צילומים... חוות הדעת המשפטית,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תביאו לי, אולי אני טועה.     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, חיימסון היה כאן ואמר ש...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מי מי מי?    מר גדי ירקוני: 

 

חיימסון היה כאן, אחרי שהמבקר והחוקר נתנו את כל האינפורמציה,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 והוא אמר שלדעתו, עדיף שלא נגיע למשפט, כי אין לנו מספיק. 

 

 אין לנו, לא לא לא, חבר'ה חבר'ה חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 זאת אומרת לא? תחזור חזרה אחורה.  מה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 חבר'ה, זה לא בדו"ח. חבר'ה זה לא בדו"ח, סליחה, תסיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לי לסיים שנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה בישיבות, וזה בפרוטוקולים,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 א, לא, אין... לא, לא, לא, ל   מר גדי ירקוני: 

 

 דו"ח החוקר מופיע בדו"ח החדש.     מר אמיר פלג:

 

 לא נכון,    מר גדי ירקוני: 

 

 של המעקב אחרי תיקונים, הוא מתייחס...      מר אמיר פלג:

 

 תראה לי את הדו"ח של החוקר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אף אחד לא היה בישיבות האלה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 היינו.     ג:מר אמיר פל

 

 החוק לא הגיע למסקנה חד משמעית.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, לא הייתה מסקנה, אני לא נכנס לזה שנייה, כי זה לא...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי, אם אתה לא נכנס, גם אני לא.    מר גדי ירקוני: 

 

פחות    מר תמיר בוקובזה:  אבל  מאוד,  חשובה  הזאת  העובדה  בסדר.  למעקב זה  חשובה 

אחר תיקון הליקויים, כי מה שקרה, היו החלטות שצריך לבצע אותן, האגף לאיכות הסביבה למול 

 הקבלנים. למשל, איתוראן ברכבים של המשאיות, כדי לעקוב אחריהן. 

התקנת   עוד  היו  מלא.  ובאופן  בוצע  שזה  הקודמת,  האגף  מנהלת  ידי  על  ונאמר  נרשם  בדו"ח  נאמר, 

יכלו שלא  מדובר,   צ'יפים,  מה  על  הבינה  לא  היא  החדשה,  האגף  מנהלת  עם  שניהלנו  בשיחה  לבצע 

 אמרה שהדברים לא בוצעו, ולא היו מעולם, וגם בחפיפה שהיא עברה לא היה.  

בין מה שהמבקר קיבל בתגובות שלו, בתגובה של מנהלת האגף היוצאת,   גדול  מה שיצר פער מאוד 

 לבין מנהלת האגף החדשה. 

שנאמדים שקלים    הנזקים  למיליוני  שמצטבר  שנים,  במשך  עתק  בסכומי  נאמדים  הם  המבקר,  לפי 

 שהמועצה מפסידה.  

 

 אלף ₪.  900   מר גדי ירקוני: 

 

 . 2017-לא, ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מה שהוא יודע, הוא, גם את זה יש.    מר גדי ירקוני: 

 

 הליקויים המשיכו,    מר תמיר בוקובזה: 
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 על זה יש ויכוח, חבר'ה.  גם   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אין ויכוח, הליקויים... המספר הזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין ויכוח.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא מקובל, אבל הליקויים המשיכו,  2017-המספר הזה מ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא מקובל,    מר גדי ירקוני: 

 

 ממשיכים במצטבר.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה לא נכון, חבר'ה.     גדי ירקוני:  מר

 

 אתה אמרת את המספר, לא אני.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אני יודע מה כתוב בחוברת של המבקר.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אבל,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא הסכימו על זה.     מר גדי ירקוני: 

 

מ  מר תמיר בוקובזה:  המשיכו  נפתר2017-הליקויים  ולא  עד ,  לא  או  אוקיי?  היום,  עד  ו 

 היום, עד שאנחנו כתבנו את התגובה. 
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 שקר וכזב, סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אני לא אומר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 סליחה, תסיים. סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 יכול להתווכח איתך בצורה הזאת.   אני לא  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

המבקר   מר תמיר בוקובזה:  הקודם,  המבקר  של  בבדיקה  עשינו,  שאנחנו  בבדיקה  אנחנו, 

אלפי   במאות  נזק  להיגרם  וממשיך  תוקנו,  לא  הסביבה,  איכות  אגף  של  הליקויים  מרבית  שיצא, 

 או מלפני כן כבר, ועד היום.   2017-שקלים, או במיליוני שקלים במצטבר, מ

 

חבר'ה,   מר גדי ירקוני:  חבר'ה,  חבר'ה,  לא.  שום  חבר'ה,    חבר'ה,  נזק,  שום  היום  אין 

 היום לא מתבזבזים כספים, לא מוציאים כספים, סליחה, 

 

 אנחנו לא משלמים על שירותים שאנחנו לא מקבלים, גדי?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא, לא, רגע רגע רגע. יש פה, אתה, סליחה תמיר, תהיה מדויק.    לא,   מר גדי ירקוני: 

אני מבקש, מפני שאני לא מתווכח עם עובדות שהן סגורות ומה שהיה. אבל בין מה שאתה אומר, דרך 

אגב בצ'יפים, תלכו היום, תחקרו מתי שמו אותם. זה שהילה התבלבלה, זה לא קשור. תשאלו מתי  
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 היו הצ'יפים.  

 

 מה זה הילה התבלבלה?      :גב' נעמי סלע

 

 הילה התבלבלה, מה שאתם שומעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה שנייה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מותר לבן אדם להתבלבל.     מר גדי ירקוני: 

 

הדו"ח   מר תמיר בוקובזה:  הזדמנות,  לה  הייתה  הילה  אומר,  שאתה  מה  גדי,  שנייה  לא, 

 הזה, המעקב, 

 

 תקרא את התגובה שלי,     מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה, התגובה שלנו, יש את התגובה לדו"ח שלנו,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה תגובה?    מר גדי ירקוני: 

 

לתגובה שלנו. שנייה גדי, בוא נאפס שנייה. אנחנו הכנו תגובה לדו"ח    מר תמיר בוקובזה: 

הוועדה, ישבנו פה, עם המנכ"ל ועם    המבקר, אחרי התגובה שלך, אוקיי? אני באופן אישי, אני וחברי

  –דודי, ועם הילה, ושאלנו את השאלות, וזאת הייתה התשובה שלה. היא לא חזרה בשום שלב להגיד  

ידעתי, לא ראיתי. לא היה שום דבר כזה, בשום שלב,   כן, לא  חבר'ה, סליחה, טעיתי, זה קרה לפני 

ולהגיד   לבוא  רוצה  מישהו  אם  שאמרת  –אוקיי?  מה  כי  סליחה,  ידעתי,  לא  כי  טעיתי,  כי  נכון  לא  י 

הייתי חדשה, כי נפלתי בלשוני, לא משנה מה, הוא יותר ממוזמן. זה המידע שהונח לפנינו, וזה המידע  

 שאני אציג למליאה, אוקיי? 
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 זה רשום פה, אפשר לצטט על החוקר הפרטי, גדי.      מר אמיר פלג:

 

   לא, זהו, זה לא רלוונטי.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 צטט, זה רלוונטי, בטח שזה רלוונטי.     מר אמיר פלג:

 

 לא, כי המעקב אחר ליקויים, שלא תוקנו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, למה הביאו חוקר פרטי?   מר שמיל בלברמן: 

 

 בגלל שהיה,    גב' נעמי סלע:

 

 מי הביא חוקר פרטי?     מר גדי ירקוני: 

 

  המועצה,    מר אמיר פלג:

 

 אני!    י ירקוני: מר גד

 

 המועצה הביא, נו?     גב' נעמי סלע:

 

 נכון.    מר אמיר פלג:

 

 נו אז מה אתה כועס?    מר שמיל בלברמן: 

 

 למה? הייתה ביקורת, טוב סליחה, תסיים.     מר גדי ירקוני: 
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 הייתה בעיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא הייתה בעיה,     מר גדי ירקוני: 

 

ם ספירת המכולות שהקבלן מפנה מבסיסי צה"ל, והכמות שנכנסה ע  מר תמיר בוקובזה: 

לתוך אתר דיה, והיה חוסר תאימות בין מה שהוא, התשלומים שהוא קיבל, לבין הפינויים שנרשמו.  

, איפשהו שמה, הרבה לפני שהייתי במליאה, הדו"ח הזה  17או    2016-ובעצם, שם התחילה הבעיה, ב

  ק אז הנושא הזה צף. למיטב זיכרוני, ור 2019-פורסם ב

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 , 2019שהדו"ח של המבקר של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, לא כשאתה נכנסת למליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, חס ושלום, לא אמרתי את זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה צף רק כשאתה... לא, נשמע כאילו...    מר גדי ירקוני: 

 

אני לא הייתי במליאה, אמרתי,   2019  -לא, לפני שנכנסתי למליאה, ב  : מר תמיר בוקובזה

כרגע אנחנו עוסקים במעקב אחר הליקויים, שלפי הדו"ח של המבקר הם לא תוקנו, וממשיך להצטבר 

 נזק.

הוא   לוועדה,  נכון  לא  מידע  ונמסר  שתוקנו,  ליקויים  שהיו  ולהגיד,  ולבוא  לתקן  רוצה  מישהו  אם 

 17המידע הזה, גדי, ואף אחד לא מסר אותו עד לרגע זה. אנחנו ממליצים בעמוד  מוזמן. אין לי את  

יכולים לקרוא, שלגבי אגף איכות הסביבה, לבצע חריש עמוק, לתקן את הליקויים החמורים שעלו 
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 מהדו"חות של שנים קודמות, וכן מדוח המעקב. 

נוספים,   חדשים,  ליקויים  עלו  גם  המעקב  כסבדו"ח  לבזבוז  גורם  למועצה,  שזה  מאוד  כבד  פים 

בשנה,   הדו"ח,  לפי  אלפים  במאות  אלא  שקלים,  מאות  או  בעשרות  מדובר  לא  גדולים.  בהיקפים 

 במיליונים זה מצטבר במשך שש השנים האחרונות. 

 

אני מבקשת, גדי, אני יכולה משפט רק על הדבר הזה שהסעיר אותך?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 על המיליונים? 

 

 לא, יש הרבה דברים שמסעירים אותי.    ני: מר גדי ירקו

 

אז בהקשר הספציפי הזה. כל שירות שאנחנו, המועצה, משלמת עליו   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ואנחנו לא מקבלים תמורה מלאה לתשלום, זה שווה ערך להפסד כספי.  

 

 בוודאי.    מר גדי ירקוני: 

 

 שנים, אז במצטבר, לאורך שש  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני נראה לך דביל, אבל אני לא כזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 בכלל לא. אתה מזדעק, כאילו איך זה יכול להיות? זה...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, בגלל שאני לא מסכים עם זה שהיה לאורך שנים בזבוז.    מר גדי ירקוני: 

 

 שקל. אמרת שאנחנו לא מפסידים  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני לא חושב שהיה לאורך שנים בזבוז.    מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.7.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 30 
 

 

 ממצאי המעקב,   –רשום  2020בדו"ח של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 סיימת, אמרת שסיימת.     מר גדי ירקוני: 

 

ממצאי המעקב ... עולה, שעבודת הקבלן י.ר.א.ב לא השתנתה, ועדיין   מר תמיר בוקובזה: 

, שככה 2020יות עבור פינוי מכולות שלא ביצע. זה דו"ח המבקר, לשנת  הקבלן מגיש למועצה חשבונ

הוא הוגש, אוקיי? זה בדו"ח מעקב ליקויים, ולמיטב זיכרוני, בתגובה שלך לא הייתה התייחסות לזה,  

 גדי, לגבי המשפט הזה. 

 

 סיימת?    מר גדי ירקוני: 

 

לבקש   ו ממליצים למליאהלא, אני רק אגיד את ההמלצות שלנו. אנחנ  מר תמיר בוקובזה: 

חשד  בגין  האלה,  המחדלים  בגין  במשטרה  תלונה  להגיש  המועצה,  מהנהגת  לדרוש  או  מהמועצה, 

עמוק   חריש  ולבצע  ציבור,  כספי  על  ולציבור,  למועצה  שקלים  מיליוני  של  והפסד  פעולה  לשיתוף 

 וחקירה מאוד מעמיקה באגף איכות הסביבה, על ההתנהלות בשנים האחרונות. זהו. 

 

 תמיר אפשר,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, תורי תורי תורי.     מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, לפני שאתה...     גב' נעמי סלע:

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

היה גם, לא נורא... היה גם אז הערות, היו אז גם הערות לגבי שטיפת    גב' נעמי סלע:
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ל וזיכרוני,  ידיעתי  שלמיטב  ותיקון,  אשפה  עובד  פחי  זה  הפחים,  את  שמתקן  ומי  שטיפה,  נעשתה  א 

 מועצה. 

 

 נכון.   מר איתן אהרון: 

 

יתקן    גב' נעמי סלע: וגם  הפחים,  את  ישטוף  גם  שהוא  לקבלן,  משלמים  כשאנחנו 

 אותם. אז מה נעשה מהבחינה הזאת? לא קיבלתי תשובה, ואני אשמח.  

 

 על פי דו"ח המבקר, זה לא תוקן.   מר איתן אהרון: 

 

גם זה מופיע בדו"ח מעקב הליקויים של המבקר, וגם זה לא תוקן נכון    מר תמיר בוקובזה: 

חלק   וזה  לחלוטין,  צודקת  ציבור,  כספי  בבזבוז  מדובר  שם  גם  הוועדה.  של  התגובה  כתיבת  למועד 

מהחקירה והבדיקה שצריכים לבצע באגף לאיכות הסביבה, ולהבין מה קרה שם בשנים האחרונות,  

, ואני לא 2017לות הזאת המשיכה והמשיכה במשך זמנים, גם אחרי דו"ח המבקר של  ואיך ההתנה

האגף   מנהלת  עם  השיחה  לפי  תוקן  לא  זה  התגובה,  עד  התגובה.  אחרי  תוקן,  זה  היום  אם  יודע 

 הנכנסת. 

 

 חבל שהיא לא פה.    מר שמיל בלברמן: 

 

 אכן חבל שהיא לא פה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מגיעים   גם    מר אמיר פלג: וגם חבל. תמיד מנהלי האגפים  פה,  לא  רכש  אגף  מנהלת 

 ומגיבים. 

 

 יש עדיין עובד מועצה שעושה את העבודה הזאת?     גב' נעמי סלע:
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 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה?    גב' נעמי סלע:

 

 מכיוון שאין מישהו אחר.     מר גדי ירקוני: 

 

 דת איכות סביבה, אני יכול לפרט על זה.  לצערי זה עולה לא מעט בווע    מר אמיר פלג:

 

 אבל אנחנו משלמים כסף לקבלן,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, את משלמת על הפיכה,   מר גדי ירקוני: 

 

 זה חלק מהמכרז.     גב' נעמי סלע:

 

 זה חלק, ואנחנו לא מצליחים לדאוג שהם יעשו את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אי המכרז. אבל זה חלק מתנ   גב' נעמי סלע:

 

  אבל תקשיבי, אני עונה לך!   מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.    גב' נעמי סלע:

 

   אני עונה לך!   מר גדי ירקוני: 

 

 לא מקבל שירות, לא מדבר עליו.    גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.7.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 33 
 

בתיקון   –גדי, בהקשר הזה אני יכול להגיד, אני אגע בשני דברים. א'      מר אמיר פלג:

יוסי שעושה את זה. זאת  הפחים. נעמי, את צ ודקת, זה עולה כל פעם בוועדה, ועדיין יש עובד בשם 

אומרת, אנחנו כמועצה משלמים לעובד כמעט במשרה מלאה, שמתקן פחים עבור הזה, מנהלת האגף 

מול  תקיף  יותר  הרבה  טון  מראה  כן  הקודמת,  למנהלת  בניגוד  היא,  דווקא  ומנסה,  לזה  מודעת 

 וי, אבל גם היא מודה שעדיין הוא מנקה. הקבלנים, מנסה לייצר שינ 

אז מה שביקשנו, זה מה שאני חושב דורון אמר, ביקשנו כוועדה, וגדי, אולי חשוב שפה אתה תיתן את  

מניח,   אני  בשנה,  לו  משלמים  ואנחנו  האלה,  החברות  עבור  שעובד  עובד  לנו  יש  שאם  שלך,  העמדה 

יודע כמה, עשרות אלפי, אולי קר על הימים  עלות מעסיק של לא  וב למאה אלף ₪, אז לכל הפחות, 

 שהוא עובד עבורם, נגבה את זה מהם ונקזז מהחוזה מולם. זה א'.

בעמוד    –ב'   המועצה  של    37מבקר  הזה  בדו"ח  שרק  מדגיש  ממצאי 2020לדו"ח,  את  מפרסם  הוא   ,

לך הדו"ח  בדו"ח. והוא אומר, הוא לא יכול היה לפרסם את זה לפני זה, במה  36החוקר הפרטי, עמוד  

בעמוד  2017של   פה,  והוא מדגיש  לא רק מאשרר את מה  36-37,  , שהדו"ח הזה של החוקר הפרטי, 

שחשב המבקר ואת החישובים שהוא עשה, אלא אף מראה שהדבר חמור יותר מבחינת הנזק הכספי  

 שנגרם למועצה.

ואומר, מסיים  א  והוא  ותצפיות  מעקב  שיבצע  פרטי  חוקר  למנות  אפילו  ממליץ  עבודת  שהוא  חרי 

הקבלן, זה בדו"ח הנוכחי. וכן, לדרוש ממשרד הביטחון למסור למועצה נתוני כניסות של הקבלן. הוא  

אומר, עבודת הקבלן י.ר.א.ב לא השתנתה, ועדיין הקבלן מגיש למועצה חשבוניות עבור פינוי מכולות  

 לחינם מהמועצה.   אלף ₪ שנגבו  800-900-שלא ביצע. זאת אומרת, בול אותו דפוס שבעבר הוערך ב

 

א'     מר גדי ירקוני:  דברים.  כמה  להגיד  רוצה  אני  טוב,  מישהו?  פה    –עוד  חוזרי 

טיעונים, אחרי הדו"ח, הדו"ח הראשון, כאילו על תיקון ליקויים שלא הוסכם עליהם בדו"ח הראשון, 

   ת.פתחון של אמוגם לא מוסכם עליהם עכשיו. ונאמרים פה דברים, אני אומר לכם, חסרי כל 

אני קובל על איך שוועדת הביקורת עובדת. אני קובל ב, כן, זה דפוס דומה בשתי ועדות, אבל עכשיו 

 אני מדבר על ועדת הביקורת.

אני חשוב שהבדיקות שלה, לא הבדיקות, המסקנות שלה הן מגמתיות, אני אומר מילים קשות. אני  

לא רצינית, לא אחראית, אמרתי חושב שהן לא מבוססות. אני חושב שהמבקר הקודם עשה עבודה  
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את זה גם בדיון שהיה פה אז. המסקנות שהוא הגיע, הוכחנו, הוכיחו לו, שהן לא נכונות, וזה לא הזיז 

 לו, ולא הזיז לוועדת הביקורת. כן נעמי, גם לחיוך הזה, זה לא הזיז לכם.  

 

 אני לא ראיתי מידע,     גב' נעמי סלע:

 

אנחנו   מר גדי ירקוני:  אף    חבר'ה,  לא,  פתאום  אתם  מה  פה.  דיברתי  אני  פה,  דיברנו 

אחד פתאום לא זוכר? אנחנו הלכנו לבדוק את זה, ולצערי הרב, מנהלת האגף הקודמת, הוכיחה לנו 

אני לא זוכר אם כל המאה אחוז שלה, אבל היא הוכיחה  אלף האלה, פלוס מינוס,    900-מספרית, שה

ותו, ולמה הגיע לו הכסף הזה, ולמה המבקר טעה באיך  לה איך זה הגיע, ולמה היו צריכים לשלם א

   שהוא עשה את זה. ובגלל זה גם לא הלכנו לתבוע אף אחד אז. ואמרתי את זה פה במליאה, מי שהיה. 

 

 מישהו זוכר?    גב' נעמי סלע:

 

 אף אחד לא זוכר? טוב שיש הקלטות.    מר גדי ירקוני: 

 

 ראינו,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, אני הקשבתי לכם אבל.    וני: מר גדי ירק

 

כתב   מר תמיר בוקובזה:  הוכן  האם  לא...  כרגע,  אומר  שאתה  מה  לגבי  שאלה  שואל  אני 

 תביעה על ידי היועץ המשפטי כנגד הקבלן?  

 

אחרי    מר גדי ירקוני:  דעתי,  לפי  אותו,  עצרתי  אני  בקשתי.  לפי  התחיל,  התחיל, 

שאני ביקשתי. אני לא זוכר באיזה שלב, רגע, אני לא זוכר, ההתחלה, אני חושב שהוא התחיל, מפני  

 אני לא... אבל בגלל שראינו שאין לנו קייס. 

שאחרי שעבדנו במקביל, בשביל שלא יהיו פערים, עבדנו גם בבדיקה פנימית שלנו, וגם בבדיקה, וגם  
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כל להוכיח את זה  תכין תביעה. כשראינו שאין לנו בסיס, ושלא נו  –להתחיל להגיד לעורך הדין שלנו  

 משפטית בבית המשפט, בגלל שראינו סתירות, הודענו גם למבקר על הנושא הזה. 

להזיז  אפשר  שאי  מבקרים  יש  כן,  מילימטר,  אותו  להזיז  יכולנו  לא  טועה,  הוא  איפה  גם  לו  אמרנו 

 אותם מילימטר מדעתם,  

 

 אבל יש עובדות.    מר שמיל בלברמן: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל העובדות מדברות.    יל בלברמן: מר שמ

 

העובדות, לא. העובדות דיברו הפוך. העובדות, הוכיחה לו בושמת אז    מר גדי ירקוני: 

 בתפקיד, לידינו, בחדר סגור, איפה הוא...  

 

 איפה ההוכחה הזאת? למה אנחנו לא ראינו אותה?    מר איתן אהרון: 

 

זה, ואמרנו שהיא הוכיחה את זה, שאי    חבר'ה, רגע, היא הוכיחה את   מר גדי ירקוני: 

 אפשר שבנתונים שלו, איפה הוא מתבלבל. הוא לא הסכים עם הבלבול.  

 

 המליאה אישרה את דו"ח המבקר.    מר דני ברזילי: 

 

את     מר גדי ירקוני:  שאישרה  בטח  המליאה  לזה.  אגיע  גם  אני  רגע.  נכון,  המליאה, 

שתאשר ממנה  ביקשתי  אני  גם  הביקורת,  ונמשיך  דו"ח  היום  מסדר  זה  את  נוריד  שאנחנו  בשביל   ,

 הלאה. היה חבל על הזמן. 

אני מתעסק במהות, ולא בזה. וזה אחרי שאני גם לקחתי חוקר פרטי, אני, אתם, המועצה. וגם הוא,  

אפשר  אי  והם  משמעי,  חד  לא  שזה  לך  אומר  שלך  שחוקר  שברגע  מפני  משמעי.  חד  שהיה  הלוואי 
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 אז אתה לא הולך. יש השערות, זה נראה, אבל אין הוכחות. להוכיח את הדברים האלה,

היא   אשכול,  אזורית  מועצה  יודעים,  לא  או  יודעים  אתם  אם  יודע  לא  אני  חבר'ה,  הצ'יפים,  בנושא 

בטח ברדיוס שאתם מכירים פה, היחידה שעובדת עם צ'יפים, ואני לא בטוח שהיא לא היחידה בארץ.  

 ת עם צ'יפים לפחי אשפה, אני לא יודע.  אני לא יודע, אז אני אומר, שעובד

 

 כמו בבסיסי צה"ל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא הבעיה, ששם,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, הבעיה הייתה קודם בפחים הקטנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, גם הבעיה ביישובים.     גב' נעמי סלע:

 

חבר'ה   מר גדי ירקוני:  ביישובים,  רגע  חבר'ה,  צ'יפים.  יש  ביישובים  חבר'ה,  רגע.   ,

וגם  גילינו שמועצות,  זה  היחידים שבגלל  ג'וק שלי. אנחנו  היה  זה  צ'יפים,  לנו  היחידים שיש  אנחנו 

 אנחנו, שילמנו הרבה על פחים שלא הפכו אותם, ולא היו צריכים להפוך אותם. 

זו פשרה, בשביל שלא נישאר בלי כלום, והוא  בגלל זה התפוצץ העסק עם הקבלן הנוכחי, הגענו לאי

מסיים את תפקידו פה, והבא בתור כבר העלה את המחיר, בגלל שהוא ראה שהשפיכות, אין יש מאין,  

זה...   זו המטרה,  צ'יפים זה העתיד,  לצערנו. אבל אני חושב שזה לא משנה. אני חושב שעובדים עם 

 וזו מערכת קשה להכנסה .  בכל מקום, זה לדעת בדיוק בכל יישוב איך עובד,

היא   הוויכוח עם הקבלן, אם  זה התחיל  ואחרי  ואת האמינות שלה.  להכניס אותה,  זמן  לקח הרבה 

 אמינה או לא אמינה. 

אחרי זה, נושא תיקון הפחים. חבר'ה ,כן, אם מישהו חושב שהקבלנים האלה, קל לנהל אותם, אפשר 

איזה עובדים בספריה, אז לא.  אחרי זה באים כמועליהם ולתת להם קנסות בלי בעיה, והם גם לצעוק 
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ואם  פחים לא שטופים,  פחים שבורים,  ואני לא אתן שיהיו  על תיקון הפחים.  לא מצליחים לשלוט 

 צריך לאסוף את השירות הזה שיעלה עוד כמה... 

 

 אנחנו נשארנו בלי...    גב' סילביה גרין: 

 

שיר   מר גדי ירקוני:  מקבלים  לא  מקום  בשום  שבמקום  רגע,  מעדיף  אני  אז  טוב,  ות 

שסילביה תבוא לצעוק עליי למה הפח שלה מלוכלך, אני אדע שבינתיים לא הסתדרתי עם הקבלן, אני 

משלם לו, זו לא פעם ראשונה בעסקים שאני מנהל, שאני משלם ולא מקבל את הסחורה, ובכל זאת,  

וכן, יותר טובה.  לי תוצאה  על מנת שתהיה  למישהו אחר,  נותן  בגלל   אני  בן אדם,  אנחנו מעסיקים 

 שהאשכול, בינתיים, לא מצליח לתת לנו את התשובה של תיקון הפחים ושטיפת הפחים כמו שצריך.  

 

 תורידו את זה מהמכרז, גדי. אני לא מבין.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אתה לא מבין, וכשתהיה מנהל, תבין שזה לא,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא צריך להיות מנהל, אתה...  לא,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא, חבר'ה, אני לא מתווכח איתך.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא ויכוח.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אז אני אגיד לך, אל תיתן לי, לא בהעלבות, ביקורת על משא ומתן מול    מר גדי ירקוני: 

  קבלנים. 

 

א  מר תמיר בוקובזה:  אבל.  ומתן  משא  על  מדבר  לא  אשפה? אני  לפינוי  מכרז  מוציא  תה 

 תמחק משם את הסעיפים האלה. 
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 לא רוצה, במכרז הבא אני מקווה שאני אצליח.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה תצליח?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לעמוד בו שהוא יעשה את זה, זה קבלן אחר. המטרה שלי היא בסוף    מר גדי ירקוני: 

 לנצח את הקבלנים, ולחנך אותם. 

 

 אבל מי מנצח...?    עמי סלע:גב' נ

 )מדברים ביחד(  

 

 אנחנו. תקשיבו, אנחנו מנצחים, בגלל ש,    מר גדי ירקוני: 

 

 איך?    גב' נעמי סלע:

 

היא     מר גדי ירקוני:  בינתיים,  מקבלים  שאנחנו  השירות  איכות  לך.  אגיד  אני 

 .  מהגבוהות שיש פה באזור. זה עולה לנו הכי מעט, וקצת יותר ממה שרצינו

 

 יש לי שאלה.    גב' נעמי סלע:

 

זה    מר גדי ירקוני:  ואני, חבר'ה  בדוק מה שאני אומר. עכשיו, בדוק מה שאני אומר. 

 בסדר, מפני שכבר היום ניצחתי בבג"צ על האמינות שלי, אז אין לי בעיה.  

 

 היום?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היום.    מר גדי ירקוני: 
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 זה עניין של... לא עניין של אמינות,  זה : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אין לי בעיה עם אמינות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא עניין של אמינות.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 התושב מקבל אחלה של שירות.    מר גדי ירקוני: 

 

 תסתכלו על הצד החיובי, חבר'ה נו.    מר דני ברזילי: 

 

 נו...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מה, מפני שאם הפח שלך ליד הבית היה מלוכלך, היית אוכלת אותי,     מר גדי ירקוני: 

 בצדק. 

 

 זה אנחנו משלמים, באותו כסף אני יכולה לקבל יותר...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא יכולה.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה לא?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לפעמים, חבר'ה .בגלל שזה החיים    מר גדי ירקוני: 

 

 הכסף יכול להיות מנותב למקומות אחרים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הכסף הזה,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אבל אני מסביר לך,     מר גדי ירקוני: 

 

 נו?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

את     מר גדי ירקוני:  לקחת  מצליחה  בדיוק  את  תמיד  רוצה,  שלא  שאת  לאן  הכסף 

 ושתקבלי בדיוק את השירות הכי טוב.  

 

 נכון, זה היה אחרי ניסיונות שכשלו,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

חבר'ה, חבר'ה, אני אומר לכם באחריות, כבר בשש השנים האחרונות,     מר גדי ירקוני: 

גם   ייועד, זה שבע שאני פה, מפני שאמרת שבע שנים, כנראה זה לא סתם, מנסים לסמן  ואנ  אותי, 

 בסדר. עוד שנה יש בחירות, הכול בסדר.  

 

 איך הגענו לזה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אמרו שש שנים, לא סתם אמרו שש שנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה? לא הבנתי...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה, מותר לי גם להרגיש מה שאני מרגיש, נכון?     מר גדי ירקוני: 

 

שום   תמיר בוקובזה:  מר היה  לא  לא,  אני  שנים,  שש  על  הרמז  את  אבל  הבנתי  לא 
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 סבטקסט בשום מקום, רק שיהיה ברור.  

 

של    מר גדי ירקוני:  זמן  בחירות,  יהיה  לא  אצלי  אני  שמתחילים,  אומר  אני  חבר'ה, 

ירות בחירות. אבל אני מרגיש, שכל הדברים האלה, גם עכשיו מתחממים בגלל שהולכות להיות בח

 עוד שנה, ומנסים לראות איפה אפשר לתפור תיקים. אז אני אומר לכם,  

 

 ממש לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני שמח לשמוע את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

אמירה לא מקובלת. הדו"ח הזה התעכב המון, ולא תוזמן לשנה וחצי   מר תמיר בוקובזה: 

 לפני הבחירות.  

 

א זה מה שאמרתי, אבל איך זה, ואני אומר שיש פה אנשים,  לא, לא, ל   מר גדי ירקוני: 

באחריות, שהם סימנו את מנהלת האגף הקודמת, היא בכלל כבר לא פה, מה עכשיו צריכים, מה היא  

 גנבה את הכסף לאימא שלה? 

 

 מה זה קשור?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 חקירה פלילית. –אתם אומרים    מר גדי ירקוני: 

 

 מישהו טען את זה?    רון: מר איתן אה

 

רוצה.    מר גדי ירקוני:  שהוא  במשטרה  תלונה  איזו  חקירה,  להגיש  שילך  שרוצה,  מי 

המועצה האזורית אשכול לא תגיש תלונה במשטרה במקרה הזה. כל עוד אני פה, על זה. יכול להיות  

 שעל חלק מהדברים כן.  
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אסיף שלו, נושא של הזבל, ובנושא של האני אומר לכם, שיש התקדמות אדירה בנושא של, בייחוד ב

לו   לשלם  הסכמנו  שלא  בגלל  שמח,  יהיה  קבלן  נעבור  מעט  עוד  וכן,  קבלנים,  עם  עבודה  של  ובנושא 

יותר, בגלל שאני חושב שהוא לא עמד נכון בהסכם. היה הכי קל לשלם לו עוד קצת ולהשאיר אותו  

 עוד כמה שנים, הוא לא יהיה. 

להגיע   הצלחנו  לא  היינו  לצערי,  מוכח,  היה  זה  שאם  בגלל  לצערי,  אומר  אני  משמעית,  חד  להוכחה 

לא   המשפט.  בבית  זה  את  להוכיח  ונצליח  הכסף,  את  גנבו  קבלנים  שאותם  המשפט,  לבית  הולכים 

נצליח, בגלל זה ירדנו מזה, ובגלל זה גם אחרי שלקחנו חוקר פרטי, שנכון, הוא אמר מה שאמר על  

סביר עד איפה וכמה, לא בוודאות של מאה אחוז. וכשאתה הולך לבית בסיסי צה"ל, הוא לא יודע לה

 משפט, אתה צריך ודאות גבוהה.

זה מה שיש, אני חושב שחבל שנמשיך לדוש על זה. ומשפט אחד, הייתי חייב... שאלתם אם הדו"ח  

  אושר, זה הסיכום, הדו"ח אושר. אושר פה במליאה פה אחד. אתם יודעים למה? בגלל שאני חשבתי, 

שלא יצא שום דבר טוב, אם נמשיך וננסה להוכיח את חפותנו ואת יושרנו. היה צריך לקחת מהדו"ח 

ועשו את מה שצריך, על מנת שיהיה יותר טוב, ואנחנו בתהליכי התקדמות אדירים. ואני  הזה, ולקחו  

ם וגם שנתיים, גם נראה שהצ'יפים האלה זה עולם אחר לגמרי, גם בפחים כתומי –מקווה שבעוד שנה 

 בכל, מפני שזה העתיד. כולל עוד כל מיני דברים עם המשאיות האלה. אבל זה מה שיש לי להגיד .  

 

שיבוא    גב' סילביה גרין:  הבא  הקבלן  עם  בהסכם  להכניס  אפשרות  יש  שאלה,  לי  יש 

 קנס?  –עלינו, את הנושא של פרס  

 

 שמה?    מר גדי ירקוני: 

 

 קנס.  –פרס   גב' סילביה גרין: 

 

ייתן לי הצעה מה להכניס בהסכם?     גדי ירקוני: מר  חבר'ה, בואו, מה כל אחד עכשיו 

 יש. 
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 אני שואלת,   גב' סילביה גרין: 

 

לפי דעתי יש. אני לא זוכר. תנאי איך הוא אוסף את הפח ככה, או את     מר גדי ירקוני: 

 הפח ככה, אני לא זוכר.  

 

 המקל והגזר.   מר איתן אהרון: 

 

 כן, יש שם משהו עם מקל וגזר.    : מר גדי ירקוני

 

גדי, אני אגיד לך דבר אחד, אתה אמרת דברים מאוד קשים על ועדת      מר אמיר פלג:

הביקורת. אז אני אזכיר, שיושבת הראש הקודמת, שלצערי כבר לא במליאה, מירב, שהייתה לדעתי 

 יושבת ראש ועדה נהדרת,  

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

הבאנו את הדו"ח שדיבר על זה שיש פה קבלן תברואה שמעסיק את      מר אמיר פלג:

הבן שלו שלא כחוק, ועלה בדו"ח הזה עוד הרבה דברים על סף הפלילי. גם אז אתה אמרת, וניר אם  

 אני זוכר את המילים, שמנסים לתלות, ומנסים לזה.  

  –במקום להגיד  ה שלך.  זאת אומרת, כל פעם שיוצא דו"ח של ועדה, לא משנה מה הוועדה, זו התגוב

 יש פה... 

 

 כל פעם שזה על בשמת, אני אגיד שאתה מנסה לתלות אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה?     מר אמיר פלג:

 

 כל פעם שיהיה על בשמת, אני אגיד,    מר גדי ירקוני: 
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 למה אבל?     מר אמיר פלג:

 

הפנימי   מר גדי ירקוני:  בישיבות  היה  גם  זה  שככה  חלק  בגלל  אמרת  מה  תזכור  ות. 

 מהדברים. 

 

 מה אמרתי?     מר אמיר פלג:

 

 אבל זה לא...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

גדי, אתה אומר פה דברים קשים מאוד. אני כל מה שאמרתי גובה עם      מר אמיר פלג:

 עובדות ומסמכים.  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

דו"חות    מר אמיר פלג: שני  לנו  יש  כולם    עובדה,  שהם  טוען  אתה  שמוכיחים,  מבקר 

 שקרים, אבל... 

 

כתבתי   מר תמיר בוקובזה:  אני  הזאת  התגובה  את  הזאת.  התגובה  את  כתבתי  אני  גדי, 

לי   ועדת ביקורת, הוועדה אישרה אותה. אני לא מכיר את בשמת באופן אישי, לא היה  כיושב ראש 

ר בודד של פעמים כל חיי, ואין לי שום דבר  איתה אף פעם עימות באופן אישי. אני ראיתי אותה מספ

אישי נגדה, לא מחפש אותה ולא רודף אותה, וזה קשקוש מוחלט. לבוא ולתלות הכול ברמה האישית,  

 זה פשוט מעליב, בסדר?  

הם כל הנתונים שהוצגו כי אני יושב וכותב דו"ח, ואני מדבר עם המנהלת הנכנסת, והנתונים האלה,  

 הכול אישי, זה חוסר כבוד.  –הגיד  לי ולוועדה, ולבוא ול
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 אמרתי, גם אישי. לא הכול.    מר גדי ירקוני: 

 

אין שום דבר אישי, לא מכיר אותה באופן אישי, יכול להיות שהיא בן    מר תמיר בוקובזה: 

 אדם מקסים ונהדר, ואין לי שום עניין אישי לגביה.  

 

 תפוצץ.  אם היו אומרים לך משהו כזה, היית מ  מר אריק דניאל: 

 

 בדיוק.   גב' נעמי סלע:

 

אמרו לי דברים יותר קשים, בישיבה הבאה על הזבובים, אתם תשמעו     מר גדי ירקוני: 

 מה אתם אמרתם לי.  

 

 בסדר,   מר אריק דניאל: 

 

 המיילים שהוצאתם בוועדת איכות הסביבה, איך ביטאו אותי.    מר גדי ירקוני: 

 

 בעה, כי אני חייב לצאת.  בואו נעבור להצ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא חושב שאפשר להצביע על הפסקה הזאת.     מר גדי ירקוני: 

 

 נאשר את הדו"ח, ואת ההמלצות של ה...  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד( 

 

 גדי אומר דברים אחרים.    מר שמיל בלברמן: 

 

אומ  מר תמיר בוקובזה:  אני  תחליט.  והמליאה  הצבעה  יש  זה  בגלל  הוא  בסדר,  משהו,  ר 
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 אומר משהו, 

 

 תקרא את החומר, שמיל, ותחליט, קראת את החומר?     מר אמיר פלג:

 

 תקרא את החומר ותבין.     גב' נעמי סלע:

 

 למה גדי לא אמר את הדברים האלה בפני ועדת הביקורת?   מר חנניה אווקרט: 

 

 בדיוק. בדו"ח,      מר אמיר פלג:

 

הביקורת הגישה את הדו"ח שלה? הוא היה יכול להגיד    לפני שוועדת  מר חנניה אווקרט: 

 את מה שהוא אמר פה.  

 

 נכון.    גב' נעמי סלע:

 

ועדת   מר חנניה אווקרט:  של  לדו"ח  או  המועצה,  למבקר  להתייחס  צריכים  אנחנו  איך 

 הביקורת? שניהם פסולים, אני... גם, 

 

מעל  מר עידו ליבנה:  אני  זה,  את  להכריע  אחת  דרך  יש  זה  בסוף  אחד  להצבעה.  ה 

 שהמליאה מקבלת את דו"ח מבקר המועצה של השנה, ולאחר מכן,  

 

 . 2020לשנת     מר אמיר פלג:

 

ההמלצות, 2020  מר עידו ליבנה:  אימוץ  שעל  מה  מכן,  לאחר  השנה.  הוגש  בסדר.   ,

  אפשר, אם לא יהיה רוב, אנחנו נחליט ונרצה להביא, למליאה, הצעה אחרת להמלצות, אפשר. אבל 

 בואו נתחיל עם הדו"ח.  
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 זה רק על הדו"ח היום.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, לא, אין בעיה. מי בעד אימוץ דו"ח מבקר המועצה?   מר עידו ליבנה: 

 

 והמסקנות שלו, רגע.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא,     מר אמיר פלג:

 

 המסקנות של הדו"ח, לא של ועדת ביקורת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 המסקנות של הדו"ח.    דו ליבנה: מר עי

 

 כן, של הדו"ח.     מר גדי ירקוני: 

 

 אחרי זה יש את ההמלצות. אמרתי, דו"ח בא עם המלצות.   מר עידו ליבנה: 

 

 אין בעיה, שזה יהיה ברור, כי זה לא ברור.    מר תמיר בוקובזה: 

 

פעם    מר עידו ליבנה:  עוד  היד  –נעשה  את  להרים  בעד?  מי  והמלצות,  כדי   דו"ח 

 . 16 שנוכל...

 

 יש לך גם את גדי.    מר איתן אהרון: 

 

 לא הצבעתי.    מר גדי ירקוני: 
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 אין נגד. מי נמנע? שניים נמנעים. מי נגד?  מר עידו ליבנה: 

 

 2020המועצה לשנת נמנעים( לאשר את דו"ח מבקר   2 נגד, 0בעד,  16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

מביאים  מר עידו ליבנה:  לתיקון   אנחנו  הביקורת  ועדת  המלצות  אימוץ  את  להצבעה 

 הליקויים, מי בעד, שירים את היד. 

 

 הדו"ח של המבקר החדש, נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, את התגובה של הוועדה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה הדף הזה?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , שיגישו תלונה במשטרה.  תזכרו מה הם רצו   מר גדי ירקוני: 

 

נכון. נכון, להגיש תלונה במשטרה, שתתבצע חקירה ופעם אחת נסגור    מר תמיר בוקובזה: 

 את הסיפור הזה.  

 

שנייה, בואו נעשה את זה, שלא נעשה את זה ... אני אקריא, זה קצר,   מר עידו ליבנה: 

 , נכון? בסדר? אני בחברי הוועדה, רק שלא תהיה טעות. 17עמוד 

 

 . 14לא, יש שם עוד. יש, זה מודגש ההמלצות מודגשות, מעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 10מעמוד     מר אמיר פלג:
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אבל    10מעמוד    מר תמיר בוקובזה:  כן.  מעקב    10בפועל,  לדו"ח  וזה  לדו"ח,  מתייחס 

 ליקויים. ככה זה מוגש למליאה. 

 

 זה כדי שלא,   חבר'ה, חברי המליאה, אני עושה את  מר עידו ליבנה: 

 

 אפשר להציע משהו?     מר דני ברזילי: 

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

של    מר דני ברזילי:  הזה  העניין  את  להפריד  המלצות,  אימוץ  בין  להפריד  מציע  אני 

 החקירה פלילית,  

 

 אי אפשר. אפשר או להוריד, או...    מר גדי ירקוני: 

 

 להצביע על זה בנפרד.     מר דני ברזילי: 

 

 אי אפשר. אפשר או להוריד, או לשים הכול ביחד.     גדי ירקוני:  מר

 

אוקיי, ולכן אני אומר, חבר'ה, אני אומר חברי המועצה, כדי שלא יהיו    מר עידו ליבנה: 

, בסדר? תעברו עליהם שנייה, ייקח שתי דקות, חבל על הדיון, 17-ו  14-15-16אי הבנות, בסדר? עמוד  

 בסדר? ככה...  

 

 לא, זה מעקב אחר ליקויים, לא.   קובזה: מר תמיר בו

 

 אין בעיה, רק שידעו על מה מצביעים, שלא...    מר עידו ליבנה: 
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 .  10מצביעים מעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עשר.    מר אמיר פלג:

 

 בסדר.   מר עידו ליבנה: 

 

 .14לא מעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , 10מעמוד   מר עידו ליבנה: 

 

 . מי שקרא.  17עד עמוד     מר אמיר פלג:

 

 אוקיי, בסדר גמור.    מר עידו ליבנה: 

 

 זה ההמלצות, וזה מה שדיברנו עכשיו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

נעלה את זה להצבעה, שלא    מר עידו ליבנה:  עוד שתי דקות, מעלים להצבעה.  אנחנו, 

 לא ראיתי, לא קראתי וזה נכון ומסודר.  –יוכלו להגיד אחרי זה 

 

 יש פה הרבה המלצות.    ו קובי: מר רביב

 

 בסדר, חבר'ה, ההמלצות היה,   מר עידו ליבנה: 

 

 היה בבית.    מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.7.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 51 
 

 חבר'ה, רק מי שינסה...    מר עידו ליבנה: 

 

 חייבים טייק איט אור ליב איט, הכול?    מר דני ברזילי: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה יכול,   מר עידו ליבנה: 

 

 תגיב להם.    רקוני: מר גדי י

 

 זה מה שאני,    מר דני ברזילי: 

 

אני הגשתי את הדו"ח הזה, ואתה תקבל אותו, או תדחה אותו, זכותך    מר תמיר בוקובזה: 

 המלאה. 

 

 יש דברים שאני מקבל, ויש דברים שאני לא מקבל.     מר דני ברזילי: 

 

 בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עשה?  אז מה אני א   מר דני ברזילי: 

 

 תחליט.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מחליט מה להצביע.     מר גדי ירקוני: 

 

 כאילו, למה זה כאילו לחתוך בבשר,   למה להחליט?  מר רביבו קובי: 
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 כי זה דו"ח של הוועדה, אני לא...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה לא רוצה לקבל חלק מהדברים? אתה אומר,    מר רביבו קובי: 

 

אומר    קובזה: מר תמיר בו ואתה  סעיף,  סעיף  עכשיו  איתך  אשב  לא  אני  אני   –שנייה,  זה 

המליאה  זה,  את  לקבל  תחליט  המליאה  הגישה.  הוועדה  זה  שלי,  הדו"ח  זה  לא.  אני  זה  מסכים, 

 תחליט לדחות את זה, תשלח אותי להכין דו"ח חדש, לא יודע, אין לי מושג,  

 

 אין דו"ח חדש.     מר גדי ירקוני: 

 

לא דו"ח חדש, לא משנה. תקבלו או לא תקבלו, זה הדו"ח של ועדת   ר בוקובזה: מר תמי

ביקורת, ישבנו עליו, עבדנו, חקרנו, בדקנו. אלה ההמלצות שלנו, אחרי שתפרנו את זה בצורה מאוד 

 יסודית. לא איזה משהו שנשלף מהמותן, לא איזו עבודה חפ לפ, 

 

 לא טענו את זה.    מר רביבו קובי: 

 

 ישבנו, ראיינו, בדקנו את כל הנתונים לעומק.    בוקובזה:  מר תמיר

 

 בסדר, אתה עומד על זה שיצביעו על הכול ביחד, מקשה אחת.    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו מצביעים,    מר עידו ליבנה: 

 

 חבר'ה, בהצבעה.     מר גדי ירקוני: 
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   אנחנו מעלים להצבעה.  מר עידו ליבנה: 

 

 חבר'ה, אחרי זה יהיה בלבול בהצבעה.    מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, שלא יהיה,    מר עידו ליבנה: 

 

 חבר'ה, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 חברי המועצה, תסלחו לי, אני חזק בעסק הזה לפחות.   מר עידו ליבנה: 

 

 שחקן חוץ.    מר גדי ירקוני: 

 

שיהיה    מר עידו ליבנה:  רוצה  רק  אני  אנחנו לא,  כך...  אחר  יהיה  שלא  וגם  מסודר, 

נגד. מי נמנע?    7, מי נגד?  9  מעלים להצבעה את אימוץ ההמלצות של ועדת הביקורת, בסדר? מי בעד?

 . בסדר? אנחנו עוברים לסעיף הבא. 3

 

 זה אושר. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 למרות שבספירה זה לא הגיוני, אבל בסדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

נכון.    דו ליבנה: מר עי זה  יותר מפעם אחת,  זו    9מישהו הרים את היד  נגד,  בעד, שבע 

 התוצאה. מי שנמנע היו,  

 

 לא, היו נמנעים, מותר להם.    מר גדי ירקוני: 
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 אין בעיה, זה מה שיצא.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 טוב, תצביעו עוד פעם.     מר גדי ירקוני: 

 

ספירה  מר עידו ליבנה:  עושים  אימוץ    אנחנו  בעד  מי  להצביע.  מבקש  אני  חוזרת, 

 נגד.   7מי נגד?  9ההמלצות? תרימו את הידיים גבוה שנראה. מי בעד?  

 

 .  16יפה, זה בדיו קמה שהיה קודם. ביחד זה    גב' נעמי סלע:

 

 האם יש נמנעים?    מר עידו ליבנה: 

 

 שלושה.      מר אמיר פלג:

 

 . 19שוב    גב' נעמי סלע:

 

 .  19כנראה שיש    ני: מר גדי ירקו

 

 אני לא הצלחתי לספור אף אחד שהצביע פעמיים.    מר עידו ליבנה: 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לדו"ח    3נגד,    7בעד,    9:  הביקורת  ועדת  תגובת  את  לאשר  נמנעים( 

 , ואת המלצותיה2020המבקר לשנת 

 

, הכול בסדר. אני רוצה אני חייבת להגיד משהו, באמת, אנחנו הצבענו  גב' רונית בן רומנו: 

 רק... 

 

 , 18אנחנו    גב' נעמי סלע:
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לפתוח בחקירה, זה משהו כללי. אבל אתם באמת מכוונים לזה שיש   גב' רונית בן רומנו: 

 לכאורה שיתוף פעולה מצידה? כי באמת,  

 

 לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תקראי את הדו"חות...      מר אמיר פלג:

 

 ממש ממש מתנצל, אני חייב לצאת.   אני  מר תמיר בוקובזה: 

 

 שלום, ביי.     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו עוברים לדו"ח הבא.   מר עידו ליבנה: 

 

 יכול להיות שהיא לא מודעת,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה זה לא מודעת? היא עבדה איתם שנים, רונית.     גב' נעמי סלע:

 

 זה חמור בעיניי.    אבל חשד לשיתוף פעולה,  גב' רונית בן רומנו: 

 

 בסדר, שיבדקו. הלוואי ולא ימצאו שום דבר.     גב' נעמי סלע:

 

 בדיוק.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 הלוואי, כולי תקווה שלא ימצאו שום דבר.     גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 4.7.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 56 
 

אף אחד לא יחקור את זה, בגלל שאם מישהו ירצה, הוא צריך ללכת     מר גדי ירקוני: 

 ..  למשטרה, המועצה לא.

 

 חבר'ה, בואו נמשיך את הדיונים. עלתה בקשה של ועדת החינוך,    מר עידו ליבנה: 

 

 אבל שנייה, שאלה חשובה,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 

 

אתה חושב שזה... אני באמת חושבת, חברים, הרוב קובע, הכול טוב    גב' רונית בן רומנו: 

רים. אין בעיה לחקור הכול. אני לא חושבת לרגע, שהיא שיתפה איתו  ויפה, תשימו לב לניסוח של הדב

פעולה. יכול להיות שהיא שמה לב, יכול להיות שהיא לא דייקה, יכול להיות שהיא לא בדקה דברים  

עד הסוף. אבל להגיד חשד לשיתוף פעולה, זה חמור בעיניי ברמה אחרת. אז תחשבו שנייה איך לנסח  

 י.  את הדברים נכון, בעיני

 

 זה חשש זה לא,    מר חנניה אווקרט: 

 

 זה חשש, רונית, מוזמנת להצטרף לוועדה ולהביא דעה.     מר אמיר פלג:

  

 אנחנו ממשיכים.     מר דורון צמח: 

 

הזה    מר עידו ליבנה:  הדיון  העבודה,  את  להציג  לבוא  החינוך  ועדת  של  בקשה  הייתה 

 נדחה, בסדר? אנחנו עוברים לסעיף הבא, בסדר?  

 

 חבר'ה, בואו נהיה יעילים, מפני שחייבים לגמור את התב"רים היום.     מר גדי ירקוני: 
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 2023צו ארנונה . 8

 

חבר'ה, דקה, אנחנו, אין בעיה, אנחנו עומדים בלוחות הזמנים, הכול    מר עידו ליבנה: 

נדרשים   צו הארנונה שלנו, בסדר? אנבסדר חבר'ה. החלטת מועצה, אנחנו  י שם כמועצה לאשר את 

מציג את זה כגזבר, בסדר? רק שיהיה דגש כדי, גם בגלל התאריך כרגע, וגם צריך להגיד את זה, עדיין  

 ברור. אנחנו השנה, המועצה, ההנהלה החליטה, 

 

 אתה יכול לכוון אותנו לאיזה עמוד רק?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 . 26    מר אמיר פלג:

 

אנחנו,27-26עמוד    מר עידו ליבנה:  מה   .  העלאה,  לבצע  לא  השנה  החליטה  המועצה 

 שנקרא, או שינוי של סעיפים, בתוך צו הארנונה. אני מזכיר שאנחנו,  

 

 הממשלה אבל,   מר שמיל בלברמן: 

 

שנייה, אני אסביר. אני אסביר את הכול, שיהיה גם  לפרוטוקול, וגם    מר עידו ליבנה: 

המועצה צריכה להכיר, היא לא צריכה לאשר, אבל  שיהיה ברור. יחד עם זאת, יש שני דברים שאנחנו,  

זו החלטה של  כי  עובר,  עדיין  זה  גם אם מצביעים שלא, אבל  זה,  על  להצביע  גם  צריך  כן אומרים, 

 ממשלה. 

בסדר? אנחנו על פי התקנות, משרד הפנים מנחה כל שנה מה הייקור,    –זה ייקור צו הארנונה    –אחד  

 ,  1.37ייקור. השנה, עומד הייקור על מה המדד על פיו אנחנו עושים את ה

 

 ייקור?   מר שמואל ספקטור: 

 

 כן, זאת אומרת, שאם היית,   מר עידו ליבנה: 
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 לא עיקור של בעלי חיים,    מר עידו ליבנה: 

 

 יש גם לפעמים תהליך הפוך, שמורידים? או תמיד זה עולה?     מר אמיר פלג:

 

 אני, בהיסטוריה,    מר עידו ליבנה: 

 

 זה לא קיים בישראל.    ונית בן רומנו: גב' ר

 

ב  מר עידו ליבנה:  לפחות  אני  גם,  זה  את  אומר  מכיר    12-אני  לא  האחרונות,  השנים 

הפוך. אבל יש, דובר בזמנו שיהיה הליך הפוך. לצערנו, כל עוד המשק גדל ומתפתח, אז אני אומר, גם 

ואנחנו, אז יש התייקרות של ימן רע.  הייקור רץ איתו. בסדר? זה גם סימן שהמשק עובד, זה לא רק ס

 . 1.37הסעיפים באופן אחיד, באחוז שעברתי עליו, 

, בסדר? שהיה פה, ומי שמכיר את ההיסטוריה, זה גם לפני תקופתי, בהובלה של 130יש לנו את סעיף  

הקרקע   של  הסעיף  ייקור  של  בנושא  עליון,  משפט  בית  כולל  הקודמת,  והגזברית  המועצה,  ראש 

 בתוך צו הארנונה.   130עיף התפוסה, ס

 

 איםה? באיזה עמוד זה?      מר אמיר פלג:

 

סעיף  130  מר עידו ליבנה:  סעיף  29בעמוד    130,  משפט,  2.8,  בית  צו  לנו  יש  אנחנו   .

. אנחנו גם דיברנו על זה בישיבת ההנהלה, ככל שיתאפשר לנו,  1.8-העלאה שלישית, זה עולה, בערך ל

 נבוא עם בקשה לייקור נוסף. אנחנו גם בשנה הבאה, אנחנו

השנה אנחנו לא יכולים לבוא, כי אנחנו עדיין בתוך המדרגות שבית המשפט אישר לנו, אז אנחנו לא  

בשנה   נגיע  הזאת,  ההתייקרות  אחרי  נפתח  אנחנו  הבאה  השנה  את  נוספת.  העלאה  לבקש  יכולים 

מאבק כזה או אחר, אבל    הבאה בתאריך הקובע, נבקש לעשות התייקרות נוספת. אני מעריך שיהיה

ואחרים,  כאלה  מתקנים  צה"ל,  בסיסי  שהם...  שנקרא,  מה  בדברים,  לפחות  המועצה,  של  הכוונה 
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ושמי  תושבים,  על  להפיל  לא  יכולים  שאנחנו  ככל  סיבה,  אין  יכולה.  שהיא  המקסימום  את  לקבל 

ביא לאישור את במרחב שלנו ישלם, זו המגמה שלנו ואנחנו נמשיך בה. אז אני מבקש להשנמצא פה  

 , מי בעד?2023צו הארנונה לשנת 

 

רגע, אני רוצה להבין משהו. אני רוצה לשאול שאלה את גדי, את מי    גב' רונית בן רומנו: 

על   שקלים  אלפי  עשרות  שמשלמים  ראינו  אנחנו  המועצה?  שנותנת  השירות  מה  לי.  לענות  שיכול 

איזה   שירות,  איזה  הרשת,  בתי  ועל  פסולהחממות,  שאנחנו  פינוי  השירות  מה  מקבלים?  הם  ת 

 מקבלים על כל אלפי השקלים האלה שאנחנו משלמים? 

 

אני לא זוכר בעל פה, אנחנו לא צריכים לפנות  –יש לפי דעתי ב, יש, א'    מר גדי ירקוני: 

 להם את הזבל. ועוד אפשר, 

 

 סף הזה?  עושים עם הכאת זה אני שומעת מפה עד הודעה חדשה. מה   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז אני לא יודע לתת את זה מהמותן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אני אשמח, אם אפשר תשובה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אתן רק תשובה,    מר עידו ליבנה: 

 

 זה לא מופיע בחוברת של השירות לתושב?     מר גדי ירקוני: 

 

לא  גב' רונית בן רומנו:  על שום שירות    לא.  יודעת  לא  ואני  גם בדקתי,  ואני  יודעת,  שאני 

ייעודי  מקום  לא  אפילו  שירות,  שום  אין  בשנה.  שקלים  אלפי  עשרות  שמשלמים  לחקלאים  שניתן 
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 לפינוי פסולת, או איזשהו משהו, כלום.

 

 לא, אצלכם, אצל רובם יש.    מר גדי ירקוני: 

 

 .. קצת, גדי, אני באמת, אני.  גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, מפח"קים בדרך כלל יש.    מר גדי ירקוני: 

 

 מפח"קים, לא מפח"קים, מה החלק של המועצה? מה היא נותנת?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מאה אחוז.    מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה רק לזה הסבר. ואני, דרך אגב, בבית משפט ביקשתי את זה    גב' רונית בן רומנו: 

 קשת לקבל את זה. מהשופטת. אני מב

 

 אבל ביקשת,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה חשוב.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מתן שמע, הוא יעבוד על זה וייתן לך תשובה.     מר גדי ירקוני: 

 

 תודה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אחרי שהיא תעבור אצלי.     מר גדי ירקוני: 

 

 תודה רבה.   גב' רונית בן רומנו: 
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 בסדר?  : מר עידו ליבנה

 

 אני מבקש גם, לפני ההחלטה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 בוודאי.   מר עידו ליבנה: 

 

 בשנה שעברה, באישור אותו נושא,   מר חנניה אווקרט: 

 

 צו הארנונה?    מר עידו ליבנה: 

 

זה  מר חנניה אווקרט:  על  חוזר  ואני  להגיד  ביקשתי  עוד   בחודש ספטמבר בשנה שעברה, 

פעם. צו הארנונה של מועצה אזורית אשכול, בנוי באופן מאוד מאוד מיושן, שאינו מתאים למציאות 

 כבר שנים רבות. 

נושאים  של  לחלוקה  שקשור  מה  בכל  ובעיקר  מתקדמות,  אחרות,  אזוריות  למועצות  דומה  לא  הוא 

פה   שכתוב  כמו  נפרדת,  תהיה  שהחקלאות  וברורים.  זה    –כלליים  אחרי  יש  תעשייה.  חקלאות,  אין 

 מלאכה, יש אדמה חקלאית, 

 

 .  2.7לא, יש את סעיף   מר עידו ליבנה: 

 

לא,    מר חנניה אווקרט:  לחקלאות.  הספציפיים  הסעיפים  עם  נפרדת,  חקלאות  אין 

 חקלאות צריכה להיות נפרדת, ברורה, כמו שסעיפים אחרים שקשורים לתעשייה, 

 

 עוד פעם, אני,   מר עידו ליבנה: 
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 וסעיפים שקשורים לתקנים סולאריים.   יה אווקרט: מר חננ

 

 לא הבנתי את הבקשה שלך.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה להגיד,    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, תסביר את הבקשה, שנדע,    מר גדי ירקוני: 

 

 ,  29, זה אדמה חקלאית. עמוד 2.7תסתכל על סעיף  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הפירוט של הנושאים,    מר איתן אהרון: 

 

 זה אדמה חקלאית.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אדמה, בתי רשת, חממות,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זה רק אדמה חקלאית. תסתכלי בעמוד    מר חנניה אווקרט:  עוד פעם  30כן, אבל  יש פה   ,

 ות.  פתאום מבנה חקלאי. מבנים חקלאיים, בתי אריזה למיון תוצרת חקלאית. הכול זה חקלא

 

 נו?   מר עידו ליבנה: 

 

הקודמת.   מר חנניה אווקרט:  הגזברית  כשהייתה  זה,  על  דיברתי  שעברה  בשנה  כבר  אני 

המשא ומתן והדיונים  אלף ₪,    22אלף ₪ במקום    83באופן אישי, שילמתי על חלק אחד מהעסק שלי  

לא   זה  בעקבות  העניין,  את  תיקנה  המועצה  נגמרו.  לא  ועדיין  היום,  עד  ערר נמשכו  ועדת  הייתה 

יהיו   אם  רבות,  תפעל  לא  היא  אבל  רבות.  תפעל  לא  שהיא  מקווה  ואני  הרבה,  לשמחתי  שהוקמה, 
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 נושאים שלא נתונים לפרשנויות שונות.  

 

 בסדר.   מר עידו ליבנה: 

 

שהגזבר לא יכול להחליט, שהוא לוקח נושא מהתעשייה, ומטה אותו   מר חנניה אווקרט: 

 לחקלאות. 

 

 אז אחד,   ה: מר עידו ליבנ

 

 הדברים לא עשויים כמו שצריך.   מר חנניה אווקרט: 

 

אז אחד אני אומר, עוד פעם, אני אגיד את זה בשני דברים, רק להגיד   מר עידו ליבנה: 

לחברי המליאה, כי אם זה עלה לפני שנה, אני לא מכיר את זה, אבל אני אומר את זה באופן כללי, 

ם מבין אותך, תבוא, תשב איתי, בשמחה, בסדר? יש מה לתקן, שנה  צריך ללמוד את זה, בסדר? אני ג

גם   כי  כן  הבאה זה מורכב,  וגם אנחנו בשנת בחירות. אבל אני  ובונים אותה,  הכנסת כרגע מתפזרת 

 צריך לשמוע וללמוד, אם יש מה.

בסדר?   בצו.  סעיפים  לצמצם  זה  אחד,  רשויות.  כרגע  מנחה  הפנים  שמשרד  דברים  שני  אגיד  אני 

לדוגמא, היה לנו מבנה אחר, שבו הכנסנו כל מיני מבנים שלא היו תחת הגדרה של משרד הפנים, דרך  

 האגף שעושה את הרגולציה לארנונה, ביקש לצמצם שימוש בסעיפים כאלה. 

לנ נראה שיש  נראה שיש סעיף  אבל אם אנחנו  הזה, אם אנחנו  העניין  לצורך  לנו  כמו שהיה  ו סעיף, 

ונבקש. אין   נלך למשרד הפנים,  נכון, מדויק יותר, בסדר? אנחנו  שאנחנו רואים שנותן פתרון, מענה 

 סיבה שלא, זה לא זה.  

גם   כללי,  באופן  המגמה,  כרגע  אומר,  אני  את  רק  לצמצם  זה  היום,  וגם  בעבר,  שעשיתי  בתפקיד 

 עיפים, לצורך העניין. אז אני אומר, זה נרשם... הס

 

הכי פשוט זה לקחת את צו הארנונה של עמק חפר, ולראות איך הדבר    מר חנניה אווקרט: 
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 הוא ערוך. 

 

 זה נכון, אבל גם בעמק חפר, מקבלים את אותן הערות שלנו לצמצם.   מר עידו ליבנה: 

 

 בכל מועצה עובדים אחרת?   מר שמיל בלברמן: 

 

 כן.  : ויטל דג'אווי בן יעקברו

 

 כן, אני חייב ל... זה לא עובדים אחרת, לא, עוד פעם, אני אדגיש.   מר עידו ליבנה: 

 

 צו הארנונה שלהם נראה אחרת לגמרי.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אסביר בקצרה.    מר עידו ליבנה: 

 

 אתה נכנס...   מר חנניה אווקרט: 

 

 תנו לו.   יש פה מומחה,   מר גדי ירקוני: 

 

אפשר להגיד, אבל זה... יש הרבה שינויים בין צווי ארנונה, של רשויות   מר עידו ליבנה: 

מקומיות, אבל אני גם אגיד, בסדר? מי שמכיר את החיובים שלנו, ואת התעריפים שלנו, אני אומר,  

 לפני שאנחנו הולכים לשנות סעיפים, אני אגיד את זה ותבינו לבד.  

מ שאם  סעיפים,  לאזור  יש  בהשוואה  גם  לי,  מורה  באחת  הפנים  משרד  אותם,  לשנות  הולך  אני  חר 

 שלנו, להעלות את התעריף פי שלושה או פי ארבעה, בסדר? 

זה  המקדם,  בגלל  שהתעריף,  בגלל  היסטורית,  בגלל  שאנחנו  היום  סעיפים  יש  שאנחנו,  להבין  צריך 

ב יותר,  נמוכים  תעריפים  לחקלאות,  לדוגמא  לתת,  לנו  האפשרות  מאפשר  את  להם  לתת  כדי  סדר? 

אני רוצה סעיף חדש, הוא היה אומר לי,    –להתקיים. אם הייתי בא השנה למשרד הפנים ואומר להם  
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 קודם כל בוא נשווה לעמק חפר, שאתה לא רוצה להשוות לעמק חפר, ולמה שקורה במדינה. 

, ולפני שנחליט על שינויים, אז גם כשאנחנו נעשה את השינויים, ובגלל זה אני אומר, בואו נשב, נלמד

נבין גם את ההשלכות שאנחנו עלולים להטיל, בעיקר על החקלאים שלנו. בתעשייה אנחנו לא  בואו 

באופן   מצבנו  אומר,  אני  אבל  הארנונה,  עם  קל  לא  שלנו  החקלאים  של  אומר שהמצב  אני  רחוקים. 

נקרא   תעריף,  מחייבים  אנחנו  זה,  את  לך  להראות  גם  יכול  אני  בסדר?  יחסי,  נמוך,  היותר  בלבל  לו 

 ואני לא אוסיף בעניין, כי גם יש דברים שאני לא רוצה להכניס לפרוטוקול.  

 

 הבעיה העיקרית שאני מדבר עליה,   מר חנניה אווקרט: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

אבל אני אומר לך שבאזור שלנו מצבם, שחקלאים יבדקו, אני יכול גם   מר עידו ליבנה: 

 א אליי למשרד, אני אראה לו את הטבלה.  מי שיבו

 

כרגע התעריפים,   מר אריק דניאל:  לא  זה  מילה. מה שחנניה מתכוון,  להגיד  רוצה  אני 

 אלא הפירוט, 

 

מוגבל   מר עידו ליבנה:  אני  פעם,  עוד  אגיד  אני  חדש,  סעיף  בונה  אני  אבל  יודע,  אני 

 30  -מ"ר, אבל יעלו את התעריף ב  20אי  בלבנות סעיף חדש, כי גם אם הוא יהיה מדויק, וירד לחקל

 יותר, הוא יפגע.  30-40% -מ"ר, כי פה באזור בתעריף הזה, באותו סעיף מחייבים ב

 

דילמות    מר אריק דניאל:  מן  לאיזה  שנה,  כל  מוביל,  הזה  שהסיפור  צודק  חנניה  אבל 

מ זה  סעיף  לאיזה  בדיוק  יודעים  לא  חקלאים,  במיוחד  בדיוק,  יודעים  שלא  ואז  כאלה,  תכנס, 

 ועדת ערר, זה מן...  -מתחילים ויכוחים, ו

 

בא סוקר אחד, לאותו משק, וקבע שומה, על סמך סעיפים שהגזברית   מר חנניה אווקרט: 

 אמרה לו ש... 
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 אני מסכים, אבל כשאנחנו,   מר עידו ליבנה: 

 

אחד    מר חנניה אווקרט:  לחקלאות.  מאשר  לתעשייה  מתאימים  יותר  האלה  שהמבנים 

 אלף ₪.  83אלף ₪, אחד  22 קבע

 

אבל יש פה שני תהליכים. פעם אחת, אנחנו יושבים גם עם הוועדים,    מר עידו ליבנה: 

וגם עם האגודות, לברר אם יש למשל טעויות קולוסאליות, בין בהחלטה שלנו, שהסוקר ראה או לא  

 רונות. ראה. אנחנו מדברים כאן על סקר הנכסים שמתרחש בכל המועצה בשנה ומשהו האח

את   נתן  המחוקק  ככה  בה,  שולט  לא  שאני  כמו  בה,  שולט  לא  אני  ערר.  ועדת  יש  שנייה,  פעם 

באיזון   מסתכל  הוא  המועצה,  על  השקל  דרך  מסתכל  לא  שהוא  שאובייקטיבי,  למי  האפשרות, 

 הדברים, לבדוק את הדברים.

שזה מפעל לייצור  אני מאוד מקווה שאין אף סוקר שמה שנקרא, ראה סככה עם תפוחי אדמה, ואמר  

ברזל. זה לא המקרה. נכון, יש בעיות של סמנטיקה, אני מסכים. לכן אני אומר ככה, לגבי שינוי הצו,  

לפעמים לחייב  זה שינוי אחר. בואו נשב, נראה אם יש דברים נכונים שאנחנו יכולים להקל או לדייק.  

כבר לא יכולים, כי אנחנו כבר   יותר, אבל באופן מדויק יותר, נביא אותם לשנה הבאה. השנה אנחנו

 עברנו את יוני. 

 

 מתי צריך להגיש את זה, בשביל שזה...?   מר חנניה אווקרט: 

 

 להכניס את זה.  2024-עד יוני שנה הבאה, כדי שיהיה אפשר ל  מר עידו ליבנה: 

 

 אבל זה תופס עד דצמבר רק.   מר חנניה אווקרט: 

 

 צו של השנה הבאה.  לא, אנחנו מצביעים על ה  מר עידו ליבנה: 
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 זה הצו של שנה הבאה?    מר חנניה אווקרט: 

 

על    מר עידו ליבנה:  מסתכלים  לכם,  22אנחנו  אומרים  אנחנו  את    22,  לוקח  אני 

סעיף   האחוזים,  את  מוסיף  האלה,  ל130התעריפים  מעלה  את    1.8-,  עושה  אני  ההתייקרות,  עם 

 .2023-החישוב המדויק, וזה ל

, לא נפגשנו על הנושא הזה השנה, אני ואתה, נשב השנה, נבדוק את הנושא,  אנחנו נשב על זה השנה

ואם יש מה להביא, נביא להנהלת המועצה, ונקדם את זה הלאה, כדי להספיק בשנה הבאה להביא  

 את זה לשר. אז אני, יש עוד הערות? 

 

י   גב' נעמי סלע: החקלאים,  הרי  העניין.  לשורש  לרדת  מנסה  אני  הערה.  עוד  ש  כן, 

להם את האדמות החקלאיות שלהם, אבל יש להם גם את המגורים של התאילנדים, כי צריך לשכן 

אותם, ואת הסככות שלהם, ואני מדברת, כמו שהבנתי, זה לקחת את כל המקשה הזאת של האדמות  

 החקלאיות, ולהפוך אותן לחקלאיות ולא לתעשייה מסביב. 

 

 זה נכון,   מר עידו ליבנה: 

 

 אי אפשר לשים מגורים בחקלאי, ולהגיד שזה חקלאי.    י: מר גדי ירקונ

 

לו     גב' נעמי סלע: שיש  אדם  איזשהו,  מקבלים  לא  הם  המגורים,  אבל  בסדר.  לא, 

 יחידת דיור בבית, מקבל על זה איזושהי הכנסה.  

 

 זה לא הדיון.    מר עידו ליבנה: 

 

   החקלאי כאן מחויב לאכסן את התאילנדים שלו.   גב' נעמי סלע:

 

 לתת להם מגורים, לא לאכסן אותם.    מר גדי ירקוני: 
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אז אולי לסווג את זה בצורה אחרת, כדי שכל המבנים האלה, יכנסו    גב' נעמי סלע:

 ... של חקלאות, ולא של תעשייה. תחת 

 

הזה    מר עידו ליבנה:  לנושא  אומר  אני  אבל  ארוך,  דיון  לפתוח  אפשר  יש...  תשמעי, 

התאילנד של  בית  שהעלית,  לקחת  יכול  לא  אני  אפשר.  שאי  משהו  של  מובהקת  דוגמא  זו  כי  ים, 

 מגורים, ולהכריז עליו,  

 

 אז אותו חקלאי מקבל את המגורים שלהם כבית מגורים?    גב' נעמי סלע:

 

 ולהכריז עליו חממה, כמו שהיו ניסיונות.    מר עידו ליבנה: 

 

 לא, לא כחממה. כמחסן, לא יודעת.   גב' נעמי סלע:

 

אבל הוא לא מחסן, עוד פעם, יש דברים שפשוט לא עוברים ביקורת.    מר עידו ליבנה: 

 זה לא תיאורטי. יש מקום שבן אדם גר, מכירים היום שגם צריך היתרים,  

 

 משלמים כל כך הרבה כסף על התאילנדים.     גב' נעמי סלע:

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 זה גם מצטבר, שגם על זה, זה לא מעט,   גב' נעמי סלע:

  

 מה את רוצה שהוא ישלם?    מר דורון צמח: 

 

 לא יודעת.    גב' נעמי סלע:
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 מה את דורשת?     מר דורון צמח: 

 

 זה בדיוק מה ש...    גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, הדיון, אז אני אומר עוד פעם, אני יכול לעשות דיון,   מר עידו ליבנה: 

 

 א לבלף, אני רוצה לעשות סיווג. ל   גב' נעמי סלע:

 

 עוד פעם,   מר עידו ליבנה: 

 

 הסיווג זה מגורים.    גב' רונית בן רומנו: 

 

אומר,   מר עידו ליבנה:  אני  לבדוק.  שצריך  דברים  יש  שלו,  הדוגמא  זו  פעם,  עוד  אז 

יש שימושים מספיק רחבים פה, לא של   נהפוך מגורים מחר בבוקר למחסן, ומצד שני, אם  בן  בואו 

אדם אחד, שאנחנו לא קולעים אליהם, וצריך להביא אותם, אנחנו נביא אותם. אני אומר עוד פעם,  

המשרד שלי, אפשר לקבוע איתי, נעשה ישיבה עם מנהלת הארנונה, מי שצריך מקצועי, יעוץ משפטי, 

 ומה שיש לשנות, לשנות, בסדר?

ש עשרים  שלפני  שנכון  דברים  שיש  לזכור  צריך  שני,  מצד  פה  אבל  שיש  לעשות  מה  והיום,  עברו,  נה 

פעמיים בשנה ביקורת של משרדי ממשלה, הם לא עוברים, וצריך לזכור גם, בסוף המגורים האלה גם  

לא   זה  בסדר?  קיבוץ,  יישוב,  שמושב,  רוצה  אתה  במושב,  נמצאים  הם  המערכות,  על  עומס  יוצרים 

הכסף לזה, צריך לזכור שיש פה   משנה, אבל בסוף הם משתמשים בתשתיות, ואת רוצה שיהיה גם את

 אלפי תאילנדים, לדוגמא.  

 

 נכון.   גב' רונית בן רומנו: 
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כי    מר עידו ליבנה:  הארנונה,  ממצבת  יישובים  ארבעה  פה  ונוריד  שנבוא  כמו  אז 

 מסיבות שנראות לנו נכונות. אז צריך לעשות את האיזון, בסדר? אנחנו צריכים גם בסוף... 

 

מועצה    גב' רונית בן רומנו:  בונים  שתיכף  יישובים,  כמה  מהמצבת  מוריד  שאתה  לפני 

נפרדת, אני רוצה לדעת אם באמת יש התקדמות, זו שאלה לגדי, האם יש איזשהו שינוי ביישובים,  

 הנחה, איזו עבודה המועצה עושה?   45%-שבעת היישובים שלא מקבלים את ה

 

 לא עושה שום עבודה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא עושה שום עבודה. יש מה לעשות?   ן רומנו: גב' רונית ב

 

 דיברנו על זה, טיפלנו בזה, לא עשינו, לא הגענו לשום...    מר גדי ירקוני: 

 

זאת     גב' נעמי סלע: מה  כולם,  כמו  בדיוק  אשכול  תושבי  אנחנו  תושבים,  אנחנו 

 אומרת? 

 

ה  גב' רונית בן רומנו:  איזושהי  השיג  מועצה,  כראש  גדי,  האם  יכול אבל  כי  תקדמות? 

 להיות, 

 

לא, לא, לא השגתי שום התקדמות, אבל אנחנו יודעים שגם אי אפשר     מר גדי ירקוני: 

 לפרוץ את ה... 

 

בעיה    מר עידו ליבנה:  לי  אין  אני,  הצו.  את  וכשנגמור  הצו  את  נעשה  בואו  חבר'ה, 

 לעשות דיון, 
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 ת.  לא, כי המדידות קשורות לצו והצו קשור למדידו    דובר:

 

הבסיס    מר עידו ליבנה:  כך,  אחר  להגיד,  יכול  אתה  צו.  הוא  הצו  קשורות,  לא  הן 

הערה   זו  אם  הצו.  את  ישנו  לא  הן  אבל  המדידות.  הוא  לחיוב  שהבסיס  איתך,  מסכים  ואני  לחיוב, 

 שאני יכול לענות, אני אענה בשמחה. 

 

 המודד הוא גם בוחר איזה סעיף חיוב זה?    מר חנניה אווקרט: 

 

בשטח.   עידו ליבנה: מר  שנקרא,  מה  יש,  מה  התיאור  את  שלו  בבדיקה  עושה  המודד 

 לפי זה הוא מסווג לפי הקריטריונים שניתנו לו.  

  

 יש מודד לענייני צו ארנונה. לא כל מודד יכול לעשות צו ארנונה.    מר דורון צמח: 

 

 כן, אבל הוא קובע על איזה סעיף.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, הוא מסווג את ה...    ל: מר אריק דניא

 

כסף   מר חנניה אווקרט:  לגזול  רוצה  לא  אני  הנחות,  שום  מבקש  לא  אני  אומר,  אני 

 מהמועצה, אני רוצה שהאזרחים ישלמו כמו שצריך לשלם. 

 

 בסדר, אני,   מר עידו ליבנה: 

 

ים  אני רוצה שהסעיפים יהיו ברורים, גם לשמאי שמגיע, כי שני שמא  מר חנניה אווקרט: 

 שונים, אחד קובע שקל והשני קובע ארבעה שקלים.  

 

 אני מסכים איתך. שקל וארבעה שקלים זה לא המקרה,   מר עידו ליבנה: 
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 בדיוק המקרה.    מר חנניה אווקרט: 

 

מה מסווג, לא. הסיווג הוא המקרה, בסדר? הסיווג הוא המקרה, וכמו    מר עידו ליבנה: 

המועצה שלבים שבתוך  שני  יש  בלתי  שאמרתי,  אחד  תלוי  אחד  בסדר?  החלטה,  בהם  לקבל  אפשר   ,

אני   עוול. אבל  למישהו  נוספות, אם חושבים שנעשה  לערכאות  ללכת  זה, תמיד אפשר  ולאחר  תלוי, 

 אומר, הכלים האלה קיימים, אמרת את זה בתחילת דבריך.

לש הארנונה  צו  את  להביא  מבקש  אני  הערות,  עוד  אין  אם  זה,  בשלב  אני  המועצה,  ,  2023נת  חברי 

 , מי נמנע? אוקיי.  2. מי נגד? 14לאישור. מי בעד אישור צו הארנונה? 

 

 2023צו הארנונה לשנת ( לאשר את נמנעים 0נגד,  2, בעד 14) ברוב קולות: הוחלט החלטה

 

וזה   מר עידו ליבנה:  לי  שהעירו  כפי  יעיל,  יהיה  שזה  כדי  גם  ברשותכם,  עובר,  אני  אוקיי. 

 במליאה.   במקום, אישור התב"רים

 תב"רים למליאה . 9

 

נעבור תב"ר    מר עידו ליבנה:  אני אסביר    –אנחנו  אז  תב"ר, תב"רים שהם מחוברים, 

? בסדר, אני מתחיל לעבור.  32אנחנו מתחילים. בסדר? כולם נמצאים בעמוד  את שניהם ביחד, בסדר?  

 סימון כבישים, בסדר? חבר'ה, איתי? בסדר?  – 1128תב"ר 

, אנחנו כרגע סיימנו, אני הסברתי את עמדתי 2018ון כבישים, תב"ר שנפתח לשנת  סימ  –  1128תב"ר  

צרכים לפתוח מחדש. אני  ואת שיטת העבודה שלי, אני מעדיף סעיפים ישנים לסגור אותם, וככל שיש  

 אומר, אלא אם כן זה שנה הפרש, ויש היגיון, או שזה זוטי דברים,  

 

 התב"רים איפשהו?  יש פירוט של : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זה? הפירוט זה כמו שהובא.   מר עידו ליבנה: 
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 הפסיקו לתת פירוט.      דוברת:

 

 מה זה הפסיקו?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זאת אומרת, למה?     גב' נעמי סלע:

 

 פירוט באיזו רמה?    מר עידו ליבנה: 

 

 רט ומסביר.  תמיד עם כל תב"ר היה בא דף קצר שמפ    מר אמיר פלג:

 

 תסתכל אחורה, בפרוטוקולים.    גב' נעמי סלע:

 

אני לא יודע, אני מה שפה אני מכיר ככה. אבל אני גם אומר את זה,    מר עידו ליבנה: 

 יוחלט אחרת, אנחנו עושים כל מאמץ לשלוח את התב"רים,   –ואני חושב שזה גם נכון, יוחלט אחרת 

 

ע שלא תיתן תשובה, רגע, תלמד מה עשו, היו כמה  רגע, רגע. אני מצי   מר גדי ירקוני: 

זה תביאו  ואחרי  פגישות,  לפני שתי  עד שכנראה,  הגישו  איך  ניר, תראו  ועם  תהליכים, שב עם מתן 

 הצעה מה אתם...  

 

 בסדר, אני,   מר עידו ליבנה: 

 

 בסדר?    מר גדי ירקוני: 

 

אני, אנחנו, אני אגיד את    כן. אבל אני גם אומר, וזה גם נכון, בסדר?  מר עידו ליבנה: 

זה בצורה הכי ברורה. מהבחינה של ההנהלה אנחנו עושים, גם כי מחייב אותנו החוק, וגם כדי שזה  
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של התב"ר, סעיף שאנחנו מביאים להחלטה, מבקש   יהיה בצורה יעילה. אנחנו, לצורך העניין, מישהו

לפני המליאה,   זה בטלפון,  גם אם לקבוע את  אני אשמח להסביר הכול. אנחנו להגיע לשאול אותי, 

 נעשה את הבדיקה שלנו עם ניר, מה הובא בעבר, אם נוכל בכל זאת להביא. בסדר? 

לבקש   לו,  שנראה  משהו  רואה  הוא  אם  אחד,  לכל  בדיוק  לאפשר  כדי  ימים,  עשרה  זה  זה  בשביל 

 חומרים, ללמוד עוד פעם, בסדר?

, מאז שאני פה זה ככה, ולכן ככה הבאנו.  זה לא ממסגר, לא שולל את מה שנאמר, אני אומר פשוט

 בסימון הכבישים,  

 

 הולכים אחורה.      מר אמיר פלג:

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

לא, אני אומר, נראה כמו הליכה אחורה, כי תמיד הייתה מובאת איזו      מר אמיר פלג:

 פסקה. 

 

 חבר'ה, לא החלטנו כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל השאלה,     מר אמיר פלג:

 

 חבר'ה, בואו נעזוב את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

   בסדר, שזה יהיה...   גב' נעמי סלע:

 

 חבר'ה, הוא קיבל, הוא הבין.    מר גדי ירקוני: 

 

 עוד פעם, אני קיבלתי את ההערה, אנחנו נפרט יותר.   מר עידו ליבנה: 
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 תודה רבה.    גב' נעמי סלע:

 

 ם יהיה צורך בדברים נוספים, אני אומר, בשביל זה אני פה.  בסדר? וא  מר עידו ליבנה: 

 

 סבבה, תודה.      מר אמיר פלג:

 

סיימו את רוב העבודות שנדרשנו, היו    –  2018בסדר? סימון כבישים    מר עידו ליבנה: 

גם עבודות דחופות לאורך הדרך. אנחנו, לצורך העניין, מבקשים בשלב הזה, בסדר? קיבלנו כספים 

משרד התחבורה בשנים עברו. אני אומר עוד פעם, יש דברים שהם גם רצים שנה ושנתיים  נוספים מ

 שלוש אחורה, אנחנו עושים חיתוכים בגזברות.  

מנגד   הגדלה של משרד התחבורה, אנחנו מבקשים להתאים את ההגדלה למשרד התחבורה,  הייתה 

להשת צורך  אין  שנקרא,  מה  בהן,  שאין  מצאנו  אנחנו  המועצה,  שהם  קרנות  בדברים  בטח  בהן,  מש 

כבר   אותו  שקיבלנו  כפי  התחבורה,  משרד  את  להגדיל  להחזיר,  מבקשים  אנחנו  ולכן  היסטוריים, 

  אלף ₪. מי בעד? 80-בעבר, ולהחזיר לקרנות המועצה את ה

 

 לא אמרת שתצביע על הכול בסוף?     דובר:

 

נעשה את זה. מי    לא, הם ביקשו במליאה הקודמת אחד אחד, ואנחנו   מר עידו ליבנה: 

 בעד? גדי אתה בעד?  

 

 כן, כן, אני תמיד בעד.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה פה אחד?   מר עידו ליבנה: 

 

 לא כולם הצביעו.     גב' נעמי סלע:
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 כולם התכוונו.     מר גדי ירקוני: 

 

 סימון כבישים והתקני בטיחות  –מועצה  – 1128בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

2018. 

 

 

כבישים    –  1265תב"ר    מר עידו ליבנה:  משרד  2019סימון  בסדר?  העוקבת,  השנה   ,

ב בהוצאות  הגדלה  הייתה  הגדלה,  לעשות  אבל  צריכים  אנחנו  שינוי,  אין  אנחנו  2019-התחבורה,   ,

 כנגד, מבקשים להגדיל, לשימוש מקרנות המועצה, 

 

 ישים?  אז זה אומר שאנחנו עכשיו בפלוס חמ   גב' נעמי סלע:

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 זה אומר שאנחנו בפלוס חמישים?    גב' נעמי סלע:

 

 זה אומר שאנחנו, כן, זה מקזז. אני, עוד פעם, יש...    מר עידו ליבנה: 

 

 זה בדיוק דברי ההסבר שהיו,    גב' נעמי סלע:

 

להסביר, אני  אם צריך    –בסדר, אני, מבחינתי זה משתמע, ואני אומר    מר עידו ליבנה: 

אסביר ואני אסביר גם בעל פה וגם בכתב פעם הבאה, כדי שזה יהיה יותר ברור. בסדר? מי בעד אישור 

 ? פה אחד.  1265תב"ר 

 

סימון כבישים והתקני בטיחות  –מועצה  – 1265בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה
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2019. 

 

אלף   200-נו מבקשים להגדיל אותו בסקר הנכסים, אנח  –סקר נכסים    מר עידו ליבנה: 

, כדי שנוכל להשלים את סקר הנכסים. אנחנו נמצאים, למעשה, בארבעה יישובים האחרונים, כדי  ₪

להשלים את הפעולות, גם של ועדת הבירור, כמו שביקשנו לעשות בוועדים, וגם להשלים את הגשת 

 אלף ₪.  200-הדו"חות. אנחנו מבקשים להגדיל ב

אני מודה, גם בשיחה עם כבי, היינו בטוחים שזה ייקח יותר זמן ההליך הזה, ואז היינו  אנחנו חשבנו,  

מבקשים את זה ממשרד הפנים, דרך כספי הביטוח שמשרד הפנים נותן איפשהו בסוף אוגוסט. אנחנו  

מה  מלאה,  תשובה  חצי  עם  התושבים  את  לעכב  מה  אין  עכשיו,  כבר  הסקר  את  להשלים  רוצים 

 י יכולת לערער עליה, עם כל מיני מצבים שאנחנו נמצאים באמצע. שנקרא, תשובה בל

לב להגדי  מבקשים  אנחנו  משרד    200-אז  של  הפיתוח  מכספי  לנו  יפנה  זה  בעתיד,  אומר  ואני  אלף, 

 אלף, שלא ניקח לזה, ניקח לדברים אחרים. יש שאלות? אין?   200הפנים 

 

 יזה נכסים זה?  אתה יכול בשני משפטים, סקר של א  מר חנניה אווקרט: 

 

 מה שהערת הערה לפני... זה המדיניות,    מר עידו ליבנה: 

 

 סקר,    מר גדי ירקוני: 

 

 מתי זה נעשה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 עכשיו.    מר גדי ירקוני: 

 

 הסקר, בזמנו כבר אושר תב"ר, בסדר?   מר עידו ליבנה: 

 

 .  800בזמנו זה היה    גב' נעמי סלע:
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כמעט  070,0001,  מר עידו ליבנה:  מועצה,  חצי  מעל  אותו  עושים  אנחנו  נכסים,  סקר   ,

 , עושים אותו במרוכז,  2/3

 

 מ'.  200אבל מה שנעשה אתמול, אני היום הקמתי סככה של    מר חנניה אווקרט: 

 

 אז רגע, מה השאלה?    מר עידו ליבנה: 

 

אחרות,    מר חנניה אווקרט:  אזוריות  במועצות  מחברים  יודע  ...   מריםשמישהו  כאני 

 מעמיד אותה, אם היא עמדה יומיים, זה צולם על ידי רחפן, למחרת מגיעים אליו. 

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

צריך לעדכן את זה כל הזמן, לא עם מיליונים של שקלים, זה הרבה    מר חנניה אווקרט: 

 יותר פשוט. 

 

אנחנו  מר עידו ליבנה:  התושבים.  לטובת  גם  בסדר?  אבהיר,  אני  הייתה  אז  זו   ,

כל  כשעושים  אבל  אחרת.  החלטה  נקבל  הבאות  בשנים  שאנחנו  להיות  יכול  המועצה,  של  ההחלטה 

לא  המועצה  רוב  המועצה,  שכל  שמכיוון  והחלטה  סקר,  לעשות  תקופה  כל  מחויבים  אנחנו  תקופה, 

ב אמרנו    3,4,5,6-נסקרה  הסקר,  את  התחלנו  האחרונות,  בשנים  מהמקרים,  בחלק  לוקחים    –שנים 

 ברה ועושים את כל המועצה במכה אחת. ח

בין לבין, כשוועדת תכנון ובניה, לדוגמא, או אחד הפקחים פה של המועצה, מדווח שהוא ראה סככה, 

מגיע המידע. אנחנו  או   זה  איך  על השולחן, לא משנה  זה  אני שם את  פעמים, בסדר?  שכנים הרבה 

באר אותו  לחייב  שצריך  דבר  זה  אם  שיבדוק,  סוקר  בארנונה,  שולחים  אותו  מחייבים  אנחנו  נונה, 

 בסדר?

אבל אנחנו לא עוברים את כל המושב כל יומיים. צריך לזכור גם שיש פה יישובים, שזה גם מורכב  
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לצלם אותם מהאוויר, גם במגבלות הביטחוניות, זה גם מקשה פה על המועצה, וגם משרד הפנים יודע 

 את זה. 

,  שנקרא, כל חודשיים מעלה מטוס ומצלמת, יש פה מגבלותאני לא יודע תל אביב שמעלה מטוס, מה  

 מאושר פה אחד.  , מי בעד?1279זה הרבה יותר פשוט, אני מסכים. בסדר? אז אני מבקש לאשר תב"ר 

 

 סקר נכסים –מועצה  – 1279בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

בסד  –הנדסה    מר עידו ליבנה:  ילדים.  גן  הקמת  עוז,  החינוך,  ניר  משרד  אנחנו,  ר? 

 האישור של קרנות המועצה, 

 

 לא היה כבר?    גב' סילביה גרין: 

 

אלף ₪, בסדר?   300אנחנו מבקשים להקטין, להחזיר לקרנות המועצה   מר עידו ליבנה: 

הצליחו   ההנדסה  מועצה.  קרנות  וגם  החינוך  משרד  וגם  הלוואה,  גם  כולל  היה  שהתב"ר  לב  שימו 

ב הפרויקט  את  כדי  לסיים  ההפרש,  את  המועצה  לקרנות  להחזיר  מבקשים  אנחנו  יותר,  נמוך  סכום 

 אלף ₪. מי בעד? פה אחד.   300שיהיה לנו לצרכים אחרים, הקטנה של 

 

 הקמת גן ילדים –ניר עוז  –ניר עוז  – 1027בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

המועצה,  מר חנניה אווקרט:  בקרנות  קרה  לא  עוד  של    זה  הקטנה   300הקטנה  אלף, 

 בתקציב. 

 

דומה,    מר עידו ליבנה:  מקרה  האולפנה,  הרחבת  הבא.  לסעיף  עוברים  אנחנו  חבר'ה, 

המועצה   קדימה.  הפרויקט  את  להאריך  אפשר  שיהיה  כדי  בעבר,  מועצה  קרנות  פה  שמה  המועצה 

החי משרד  של  מההכנסות  המקסימום  את  שנקרא,  מה  לקבל,  החינוך  משרד  מול  נוך,  פעלה 

איך עובד ספציפית משרד החינוך, יש תוספות מרחביות וכיוצא באלה. באמת, והתוספות, מי שמכיר  
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 במהלך חודש וחצי קיבלנו את האישור האחרון. 

  ,1,672,000אז אני כבר אומר, המועצה, יש פה, אנחנו עושים כרגע הקטנה והחזרה לקרנות של 

 

 נגל משהו. תביא בירות, תביא איזה מ    מר אמיר פלג:

 

 חבר'ה ,המועצה נתנה פה שמונה מיליון ₪, וכל הכסף חוזר למועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו עושים פה, ויהיה פה סיבוב. אנחנו נגמור שם את הפיתוח, כפי    מר עידו ליבנה: 

ה שאנחנו מחויבים לילדים שלנו. נגמור את הפיתוח, יש שם עוד תיקונים, ברגע שמשרד החינוך, יש מ

ויגיע אלינו לקופה,   שנקרא, יש הרשאה ויש כסף שמגיע. ברגע שמשרד החינוך ישלם את כל הכסף, 

ממשרד  כיסוי  לנו  שיהיה  מה  כל  את  מהקרנות  ונחזיר  הנוספת,  ההקטנה  את  ונעשה  נבוא  אנחנו 

 החינוך. לקרנות. 

 

 זה כסף שכבר שמנו.    מר חנניה אווקרט: 

 

ההתנ  מר עידו ליבנה:  זו  אומר,  נצביע,  אני  לעשות.  צריכים  שאנחנו  מי  1031הלות   ,

 פה אחד.  בעד? 

 

 הרחבת האולפנה בנווה – נווה – 1031בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

הדבר.   מר עידו ליבנה:  אותו  נשארו    מיניפיץ',  הפרויקט,  את  לא    19סיימנו   ,₪ אלף 

המועצ לקרנות  אותו  להחזיר  רוצים  אנחנו  גדול.  אישור  סכום  בעד  מי  שימושים.  של  נוסף  לסבב  ה, 

 ? 694תב"ר 

 

 לאיזה מקום זה הקירוי הזה?   מר חנניה אווקרט: 
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 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 מה זה בדיוק המיניפיץ'?     גב' נעמי סלע:

 

 הקירוי מגרש הזה, באיזה מקום?  מר חנניה אווקרט: 

 

 פה, בבית ספר.     מר גדי ירקוני: 

 

 בבית ספר.   רט: מר חנניה אווק

 

אלה   מר עידו ליבנה:  כל  אומר,  גם  אני  התב"ר.  את  קיבלו  קטנה,  הקטנה  זו  בסדר? 

 שעושים הקטנה והתאמה, אנחנו גם סוגרים אותם, והתב"רים האלה יורדים מהמצבת של המועצה.  

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    18:  את  לאשר  ושיפוץ    –מועצה    –  694בעד(  ספורט  מגרש  קירוי 

 ניפיץ'מי

 

לעשות.    חולית,  מר עידו ליבנה:  שנדרשנו  מה  את  שם  סיימנו  הרחבה,  ביוב  פתרון 

אלף ₪ לקרנות המועצה, אני רק מסביר. זה פרויקט קטן, שמנו סכום    92אנחנו מבקשים פה להחזיר  

לתכנון, נמצא שאין צורך ויש מקורות אחרים, דרך רשות המים. אני חייב להגיד פה למחלקת מים  

אבל שעובד רוצים,  שאנחנו  כמה  מספיק  לא  שצריך,  לאיפה  המים  רשות  את  להביא  קשה  מאוד  ים 

איפה שהם מצליחים, הם מביאים אותם במקומנו. במקום שהכסף הזה יישאר באיזה תב"ר תכנון  

, מי 1114מת, אנחנו מבקשים להחזיר אותו לקרנות המועצה. אני מבקש להביא להצבעה את תב"ר  

 בעד? פה אחד.  

 

)לטההח אחד  פה  הוחלט  תב"ר    18:  את  לאשר  פיתוח    –חולית    –חולית    –  1114בעד(  ביוב  פתרון 

 הרחבה
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הביאה    מר עידו ליבנה:  הביטחון  מחלקת  חדש,  תב"ר  זה  ביטחון,  מרכיבי  רעים, 

 הרשאה של משרד הביטחון לצרכים של היישוב, בסדר? רכיבי,

 

 מה זה כולל רק?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה זה?   ליבנה:  מר עידו

 

 ?  250מה זה כולל   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כל מיני דברים, שבילים, גדרות,    מר גדי ירקוני: 

 

אני רק שם את זה, פעם אחת אנחנו מאשרים פה במליאה הרחבות,    מר עידו ליבנה: 

  0-7-גדר באו תקציבים להרחבות של היישובים, ופעם שנייה ביישובים, בעיקר ביישובים שהם צמודי  

 איפה שמשרד הביטחון, אני אומר בדרך כלל, זה יבוא גם בעתיד. 

 

 נחשבים צמוד גדר.      מר אמיר פלג:

 

 אני אומר, גם בעתיד, בסדר? יש מקומות,    מר עידו ליבנה: 

 

 כל אלה שבתוך השבע,     מר גדי ירקוני: 

 

בה להתיישבות, אם משרד הביטחון, זה דרך פיקוד העורף, דרך החטי  מר עידו ליבנה: 

גם   הכסף  את  להעמיד  ממנו  דורשים  אנחנו  מחויב,  הוא  נותן,  הוא  גדר,  לשנות  גדר,  להזיז  צריך 

אלף, פעולה שתעשה במקביל להרחבה. מי   250בסדר? אנחנו צריכים לפתוח תב"ר,  לשינויים האלה.  

 ? פה אחד.1357בעד אישור תב"ר 
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 מרכיבי ביטחון ברעים. –רעים  – 1357ר  בעד( לאשר את תב" 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

מי    מר עידו ליבנה:  בסדר?  אסטרטגיה,  אגף  של  תב"ר  זה  בסדר?  קהילתית,  העצמה 

זה,  פעילות  ועד  יישובים,  מרכזי  היישובים.  בתוך  הנושאים  כל  את  מקדם  אסטרטגיה  אגף  שמכיר, 

 סדר? כולל פסטיבל שנערך פה לאחרונה. אני אסביר את ההפחתה ואת ההגדלה, ב

שהוא    אנחנו, מהכסף  בחלק  להשתמש  אישור  לנו  נתן  הנגב  לפיתוח  המשרד  חומות,  שומר  במהלך 

לנו, אני אומר את זה א פריורי, מראש, להשתמש לטובת ההפוגות. בסגירת שנה, או אמצע -העמיד 

השנה שלו השנה, הוא בא וביקש, הוא אמר חבר'ה, הכסף הזה, ובצדק מבחינתו, השתמשתם בו כבר. 

 נחנו, כמועצה, חייבים להעמיד את התב"ר על הגובה הנכון. א

אלף, ומנגד, כדי להשלים חלק מהפעולות,   470-מה שנשאר לנו מההוצאה, במקרה הזה, זה להוריד ל

, כדי להמשיך את הפעולות  534,998ופעולות נוספות, החטיבה להתיישבות נתנה לנו הרשאה של עוד  

 ובה. של אגף אסטרטגיה במהלך השנה הקר

גליל, והרחבה של התב"ר באמצעות החטיבה להתיישבות. מי   –אז אני מבקש לעשות התאמה בנגב  

 ? פה אחד. 1138בעד אישור תב"ר 

 

)החלטה תכנית   –העצמה קהילתית    –מועצה    –  1138בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד 

 הפוגה

 

פתחנו אותו כמליאה לפני   סקייט פארק. זה תב"ר, אנחנו  1318תב"ר    מר עידו ליבנה: 

מספר חודשים מקרנות מועצה, כדי שיהיה אפשר להתקדם, כולל מול הפיס ומול משרד הפנים, כדי  

שיהיה אפשר לקדם תכנון בעבודה. נעשתה עבודה מול הפיס, לאגם תקציבים, בין היתר מפרויקטים  

 שהסתיימו בעודף וכיוצא באלה, ותוספות שהבאנו מהם.

ליון ₪, הם אישרו את המיליון ₪ להשתמש לטובת סקייט פארק, אז אנחנו כנגד  אגמנו את זה למי

 ? 1318מחזירים לקרנות המועצה עוד מיליון ₪. מי בעד אישור תב"ר של 
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 סקייט פארק –מועצה  – 1318בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 כמה יש כבר בקרנות?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אנחנו נוציא דו"ח מעודכן, אין בעיה.   ה: מר עידו ליבנ

 

 במליאה הבאה.     מר גדי ירקוני: 

 

 יש דו"ח שצורף לכם נכון להיום.   מר מתן שטרית: 

 

   ?יש דו"ח שצורף, ואנחנו נעדכן בדו"ח מעודכן, בסדר  מר עידו ליבנה: 

 

 מיליון...   2.5אחרי זה,   מר מתן שטרית: 

 

 תודה, מתן.    גב' נעמי סלע:

 

הבשור.    מר עידו ליבנה:  במתחם  דנה  ישיבות,  שתי  לפי  כפי המליאה,  בתב"ע.  דנה 

 700-שדודי גם אמר פה, סגן ראש המועצה, הסביר שזה תהליך לטווח ארוך, אנחנו צריכים אליו כ

 שנים, ואני מניח שיהיו לנו גם דיוני חלופות באמצע,  4-5אלף ₪, אבל מכיוון שזה תהליך של 

 

 לא ארבע ולא חמש, שנה וחצי, תראה.    : מר גדי ירקוני

 

 אוקיי. אני...    מר עידו ליבנה: 

 

 אבל לא משנה.     מר גדי ירקוני: 
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 אז אני חוזר בי,    מר עידו ליבנה: 

 

 אבל זה בסדר, צריך...    מר גדי ירקוני: 

 

 מתי יהיה פה קאונטרי קלאב? שנה וחצי?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אף פעם לא אמרתי. שם אני... גם זה יהיה.  לא,    מר גדי ירקוני: 

 

אז אני אתקן, ואגיד שכאן זה תהליך שהוא לוקח יותר משנה, ואנחנו   מר עידו ליבנה: 

יותר   בסדר?  הארי,  החלק  את  כרגע  לשים  מהמועצה  מבקשים  ואנחנו  אותו,  לקדם  להתחיל  רוצים 

ש כדי  הכסף,  של  החלק  את  בשנמחצי,  ולרוץ  להתקדם,  יוכל  שוטף.  התהליך  באופן  הקרובות  תיים 

מבקש   אני  לצרכים.  בהתאם  נגדיל  אנחנו  להגדיל,  שנצטרך  ככל  ולמכרז,  להתקדמות  בהתאם  ואז, 

אלף ₪, לטובת קידום תב"ע של מתחם הבשור. מי בעד תב"ר    400מהמועצה לאשר מקרנות המועצה  

 ? בעד? פה אחד.  1358

 

 תב"ע מתחם הבשור.  –מועצה  – 1358בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תב"רים לסגירה . 10

 

בעמוד    מר עידו ליבנה:  הרשימה  עליה  33תב"רים,  להצביע  מהמליאה  מבקש  אני   ,

כמקשה אחת. זה סגירת תב"רים שנסגרו באופן מאוזן. אני מבקש להצביע עליה כמקשה אחת. מי 

 בעד אישור סגירת התב"רים? 

 

 המצורפת.   לפי הרשימה  גב' יפה בוקובזה: 
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 לפי הרשימה המצורפת, מאושר פה אחד.    מר עידו ליבנה: 

 

 בעד( לאשר את סגירת התב"רים על פי הרשימה המצורפת. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

   זה מצבנו בקרנות? 2,500,000שאלה קטנה, מינוס    גב' נעמי סלע:

 

אנחנו מוסיפים את זה, בקרנות, תסתכלו בדו"ח המצורף, אני אסביר.   מר עידו ליבנה: 

 אנחנו נכנסים לעוד סבב עבודה. ככל שיש מה לעדכן, אנחנו נשתדל.  

 

 אנחנו כל הזמן מבקשים לדעת מה מצבנו הכספי.     גב' נעמי סלע:

 

 דו"ח הקרנות מצורף. אם יש שאלה אליי, אם יש שאלה,   מר עידו ליבנה: 

 

 אלה. אבל זה לא מעודכן לתב"רים ה  גב' רונית בן רומנו: 

 

זה לפני תב"רים. אני לא יכול לעדכן לפני שאת מאשרת, אחרת, את    מר עידו ליבנה: 

 יודעת, אני... 

 

 אבל כל זה זה רק קרנות, אין את קרנות המועצה.     גב' נעמי סלע:

 

 לא, יש לך את קרנות הפיתוח.  מר עידו ליבנה: 

 

 כן. קרן פיתוח זה קרנות המועצה?    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    גדי ירקוני: מר 
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הרגיל,   מר עידו ליבנה:  התקציב  של  העודפים  קרנות  הפיתוח,  קרנות  את  לך  יש 

והשבחה שאנחנו עובדים איתו לטובת הנדסה, בסדר? בשאיפה שיצטברו שם יותר, אבל תקציבים...  

 אנחנו מוסיפים. בסדר?  

 

 גיוס כ"א בתקן )פקח רב תכליתי, רכז תב"רים( . 11

 

 גיוס כוח אדם בתקן.    ה: מר עידו ליבנ

 

 מי מציג, אתה מתן?     מר גדי ירקוני: 

 

גיוס כוח אדם בתקן, אני מעלה שני סעיפים שנדונו, שניהם, במליאות   מר עידו ליבנה: 

 הקודמות, לא הגיעו להחלטה. אנחנו הבאנו אותם להנהלה בצורה מסודרת.  

המועצ  –  1 בתקציב  שינוי  עושים  אנחנו  תכליתי,  הרב  פעולות,  הפקח  מתקציב  זה  את  מעבירים  ה, 

לטובת   לתקן,  זה  את  מעבירים  המקורי,  באישור  נרשם  חוץ,  מיקור  תכליתי, לטובת  הרב  הפקח 

כחלק   קנסות,  עם  לפעול  שיוכל  מועצה  עובד  שיהיה  במועצה,  לקדם  ביקשו  וההנהלה  שהמליאה 

זה המ כנראה,  אין,  נדרש, אבל  אני מקווה שלא  ככל שנדרש.  גם  מהליך האכיפה  לפעמים  צריך  צב, 

 לאכוף. וזה חייב להיות עובד מועצה, אי אפשר לעשות את זה במיקור חוץ. אנחנו מבקשים, 

 

 פקח דתי, אני מבין.     מר השי רובין:

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 פקח דתי. פקח רב.     מר השי רובין:

 

 רב תכליתי.   מר עידו ליבנה: 
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 גם בשבת, הוא לא יכול להיות דתי.   פקח צריך לתת   מר גדי ירקוני: 

 

 בעיה. כל השריפות זה בשישי בערב, רק שתדעו.     גב' נעמי סלע:

 

 זה נכון, אבל חבר'ה,    מר עידו ליבנה: 

 

 אני בודק את הערנות של החברים פה בישיבה הזאת.   מר השי רובין:

 

אב  מר עידו ליבנה:  משימות,  לשתי  אותו  נעשה  אנחנו  אז  גמור,  כרגע  בסדר  אנחנו  ל 

 ביחד, ורכז תב"רים. 11למועצה מגייסים אותו למשימה אחת, ואנחנו נביא את כל סעיף 

כרגע אנחנו עושים עבודה גם בתוך מחלקת הכספים, בתוך אגף הכספים. אגף הכספים, כרגע, מעסיק 

במיקור תפקידה  את  לסיים  ביקשה  היא  התב"רים.  היתר, עם  בין  שמתעסקת,  עובדת  חוץ    במיקור 

תקופה  ולאורך  במועצה,  המניין  מן  עובד  להעסיק  שנקרא,  מה  אפשרות,  לבחון  כדי  אנחנו,  חוץ. 

 ארוכה.

 

 זו הקתרינה הזאת?     גב' נעמי סלע:

 

 לא, עדי למי שמכיר אותה.   מר עידו ליבנה: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

האפשרות  מר עידו ליבנה:  את  לבדוק  המועצה  מהנהלת  ביקש  הכספים  לגייס    אגף 

עובדים, אני אומר, זה גם עובדים של הכספים, זה עובדים שקשה היום לגייס אותם, זה עובדים שיש  

להם גם דרישה גבוהה בחוץ. אבל כדי להרחיב לנו את היריעה, ושתהיה לנו את האפשרות גם לגייס  

אז השינוי זה    עובד, אני מקווה, קבוע, איכותי וגם תקופה ארוכה, לגייס אותו על תקן של המועצה.

 מסעיף של מיקור חוץ, לתקן.
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 אני מבקש לאשר את שני התקנים האלה, אישור המועצה. מי בעד?  

 

 ... מידע תקציבי?      מר אמיר פלג:

 

 כן, זה במקום שזה יהיה בחשבון,   מר עידו ליבנה: 

 

 במקום במיקור חוץ, בגלל זה אני מביא את זה למליאה.   מר עידו ליבנה: 

 

 מיקור חוץ זה נחשב חשבונית, יש תקציבים.     רקוני: מר גדי י

 

 לא, אני מבין, אבל אין פה פירוט, נכון?     מר אמיר פלג:

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 עלויות, זה מול זה.    מר אריק דניאל: 

 

אז   מיקור חוץ, אני משלם את כל התקורות, ואת הרווח שלה. בסדר?  מר עידו ליבנה: 

 הצבעה.   , ביקשת הערה לפניאנחנו... שאלה

 

לא, לא, זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, מה העלויות, מה ההבדל   מר אריק דניאל: 

 בעלויות. 

 

 אין הבדל.   מר גדי ירקוני: 

 

של   מר עידו ליבנה:  חוץ  במיקור  דוגמא  ניתן  אנחנו,  השולחן.  על  זה  את  שם  אני  אז 

ג170הפיקוח, תקצבנו   לא  ואז מכיוון שגם  לנו שם  ,  נשארה  חוץ,  לגייס למיקור  אי אפשר  כי  ייסנו, 
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צריך הכשרות,  הוא  צריך קורסים,  הוא  הנלוות,  לנו את ההוצאות  לכסות  לנו  יתרה שגם מאפשרת 

את   פה  היה  פשוט  בהתאם.  אותו  נגייס  אנחנו  הבאה  בשנה  שנה,  באמצע  אנחנו  פיקוח,  רכב  כולל 

נו, לא הגיע סעיף להצבעה, ולכן אנחנו מביאים את הדיון, גם על העלויות והראו את הכול, רק אמר

 הסעיף להצבעה, כדי שיהיה בצורה מסודרת. שני הסעיפים.

 

 רגע רגע רגע, הלכתי לאיבוד. דיברנו על שני תפקידים.   מר אריק דניאל: 

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

 אחד זה הפקח רב תכליתי.   מר אריק דניאל: 

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 השני, דיברת משהו אחר לגמרי, של רכז תב"רים.    אריק דניאל: מר 

 

 רכז תב"רים, כן.    מר עידו ליבנה: 

 

 שני דברים אחרים.     מר גדי ירקוני: 

 

 רכז תב"רים,   מר אריק דניאל: 

 

 אפשר גם להצביע פעמיים, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

תב"רים  מר אריק דניאל:  רכז  לגבי  שאלה,  שנייה.  נעשתה  רגע,  היום  שעד  משרה  זו   ,

 במיקור חוץ? 
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 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, באמצעות כן. באמצעות מיקור חוץ, רואה חשבון שמלווה.    מר עידו ליבנה: 

 

 כן, מה אתה מסתבך? כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, עונה לו את התשובה הישירה.   מר עידו ליבנה: 

 

כסף,   מר גדי ירקוני:  מופיע  אתם   לא  אם  נוסף.  כסף  לא  זה  כסף,  אותו  שזה  מפני 

 רוצים,

 

 זה רק להעביר לתקן.      מר אמיר פלג:

 

אם אתם רוצים סתם, לא סתם, לדעת מה גובה המשרה הזאת, אולי     מר גדי ירקוני: 

 עידו זוכר להגיד לכם את הסכומים שהיו שם.  

 

 רכז, זה שני סכומים שונים. הפקח ו    מר אמיר פלג:

 

 כן.    גדי ירקוני: מר 

 

לא    מר עידו ליבנה:  שהוא  בגלל  גם  כרגע  אותו  לגייס  יכולים  גם  אנחנו  הפקח  כי  כן, 

לנו   יש  זה התווסף, מה שהיה,  ניצלנו את הסעיף הזה, אז  כיוון שלא  וכו'. אז  לו רכב  צריך להוסיף 

א, כולל הרכב  מספיק כסף גם כדי לאשר אותו לחצי שנה, בשנה הבאה אנחנו נאשר אותו באופן מל

שלו. אני גם אומר באופן, כנראה גם לא ננצל את כל הסעיף שם, אבל פה אנחנו צריכים קודם לגייס  

 אותו, ושיתחיל לעבוד בחצי שנה הזאת. ייקח לו גם חודש להיות... בסדר? אז זה מהבחינה הזאת. 

יותר, אם מישהו גם   והעובדת, זה אחד מול אחד. אני יכול להגיד שהמיקור חוץ באופן טבעי גם יקר
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 גוזר עליה רווח, חוץ מההוצאות הישירות שלה, זה גוזר, בסדר, מנהל אותה עובד. 

 

 למי הוא כפוף?     מר נועם גל:

 

 מי, רכז התב"רים או הזה? או הפקח.   מר עידו ליבנה: 

 

 זה אותה משרה.     גב' נעמי סלע:

 

   ת. רכז תב"רים אלי, נכון.לא, לא. רכז תב"רים ופקח, שתי משרו  מר עידו ליבנה: 

 

 עידו, באמת המליאה שלנו היא מליאה,     מר אמיר פלג:

 

 הוא שאל שאלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, לא שמעתי, סליחה. מה השאלה?      מר אמיר פלג:

 

 שאלתי למי הוא כפוף.     מר נועם גל:

 

 מי?   מר ידידיה הוכמן: 

 

 הפקח.    גב' נעמי סלע:

 

 הפקח. הרכז תב"רים,     גל:מר נועם 

 

 לביטחון.    מר גדי ירקוני: 
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 לביטחון?    מר נועם גל:

 

מה    מר עידו ליבנה:  גם,  לו  ויש  אותו  שמפעיל  לאלדד  לו  יש  לאילן,  בסדר?  לביטחון, 

שנקרא, אחריות מקצועית, של מחלקת איכות הסביבה, של תחומים שהוא נושק אליהם. בסדר? זה  

 קודמת. בסדר? הסברנו גם במליאה ה

מדובר בשני תקנים נפרדים, שתי    –אם מישהו לא הבין את כוונתי, או לא את זה, אני חוזר עוד פעם  

 משרות. 

 

 שתי משרות, הצגת את זה כמשרה אחת.     גב' נעמי סלע:

 

מדובר    –לא לא, אז אני אומר, עוד פעם. גם לפרוטוקול, וגם שיובהר    מר עידו ליבנה: 

 ים, לשני אגפים נפרדים בתכלית.  בשני תקנים נפרד

 

גם     מר אמיר פלג: לקרוא  שנוכל  דף אחד,  אני אומר, תביאו פשוט מסמך,  רק  עידו, 

 לפני המליאה, גם זה, כי זה היה חוסך לך רבע שעה דיון עכשיו. 

 

 מסכים. בסדר, מקבל את ההערה.   מר עידו ליבנה: 

 

 , על בסיס...  אנחנו מקבלים החלטה, עוד פעם    מר אמיר פלג:

 

לא    מר אריק דניאל:  אני  המצב?  את  לשנות  האינסנטיב  מה  התב"רים,  רכז  לגבי 

 הצלחתי להבין. כי אם זה מבוצע היום על ידי רואה חשבון, או משרד רואי חשבון, 

 

 אני אסביר.   מר עידו ליבנה: 

 

 לא, זה מתבצע על ידי משרד רואי חשבון, לא על ידי...   מר אריק דניאל: 
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באים   מר עידו ליבנה:  שאנחנו  להחליף,  הסיבה  פעם.  עוד  אענה  ואני  עניתי,  אני  אז 

מי שהייתה, מסיימת, וזה   –שתי סיבות. אחת    –בבקשה לנסות לגייס היום בתקן, ולא במיקור חוץ  

היה נראה לנו זמן נכון לעשות את השינוי, ולא ברגע שיש באמצע שנה עובדת. זה בלי קשר. עם קשר,  

למה שנקרא,  זה  מה  לעובדים,  חשיבות  יש  הגזברות,  שבתוך  רואים  אנחנו  העניין,  מתוך  ות  גם 

המערכת מבחינת הנאמנות שלהם, והיכולת שלהם להתחבר לדברים. וגם, ככל שיש גיוס מוצלח, הוא  

 בדרך כלל לזמן יותר ארוך.

שלכות. אני לא  באופן טבעי, כשבן אדם מתחבר למועצה, ומרגיש את עצמו שייך ומחויב, יש לזה ה

לרוץ   צריכה  המועצה  הזה,  שבזמן  חושבים  אנחנו  אבל  מעולה,  עבודה  עשתה  היא  ממנה,  לוקח 

קדימה. לפחות זו עמדתי כגזבר, צריכה לרוץ קדימה עם צוות טוב, לפחות בתחומים המקצועיים, מה  

 שניתן לעשות בתוך הבית, לעשות בתוך הבית ולקבל את השירות.

ייס שם, אנחנו נמשיך לעבוד במיקור חוץ, אנחנו לא נישאר בלי, אבל הרעיון  אם אנחנו לא נצליח לג

 זה לגייס תקן, כדי שנוכל לרוץ קדימה, ולעשות סדר בדברים האלה.  

 

 האם לשיקול הזה יש איזו כוונה למקסם קבלת תקציבים? או...   מר אריק דניאל: 

 

ורה, וזה לא בגלל התקן, זו  אז כן. ואני אומר את זה בצורה מאוד בר  מר עידו ליבנה: 

חלק מהמגמה שאנחנו כרגע עובדים באגף הכספים, זה להשיג תקן, מה שנקרא, לא רק שהוא עשה  

למקצע   מקצוע.  זה  כסף  להביא  בסוף,  כי  זמן.  לאורך  אותו  ולמקצע  עוד,  אותו  למקד  אלא  זה,  את 

מגיע, לו,  לעמוד, שהכסף שמגיע  זה  זמן, חלק מהמשימות שלו  לאורך  לא    אותו  ובמקומות שאנחנו 

 מצליחים לדרוש, או לא מבצעים את זה בצורה מקצועית, לייעל ולהביא את הכסף. 

 אני מבקש להביא את שני התקנים להצבעה, מי בעד? פה אחד. תודה רבה. 

 

 בעד( לאשר את גיוס עובדים בתקן: פקח רב תכליתי ורכז תב"רים.  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ופיקוח מדיניות אכיפה. 12
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 מדיניות פיקוח ואכיפה, מתן?   מר עידו ליבנה: 

 

 כן.   מר מתן שטרית: 

 

 בסדר?   מר עידו ליבנה: 

 

מעמוד    מר מתן שטרית:  עמוד    34אז  מדיניות  37ועד  את  הביא  בעצם  הביטחון  אגף   ,

האכיפה והפיקוח של המועצה, כפי שהם ניסחו אותה. המסמך הזה מבוסס על מה שכבר הוצג לכם  

וישראל במ אלדד  ידי  על  הוצג  זה  הפנים,  לביטחון  בנוגע  שהתקיימה  מיוחדת  מליאה  באותה  צגת, 

 הפרויקטור. הם אלה שגם ניסחו את המסמך הזה.  בהמשך,

 

 אלה בעצם הגדרות התפקיד של הפקח הרב תכליתי?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ך זה יש גם את ההגדרות  בין היתר. זו מדיניות האכיפה והפיקוח, בתו   מר מתן שטרית: 

של הפקח. בהמשך, כשתובא תוכנית העבודה השנתית לאישור המליאה, תוכנית העבודה המועצתית, 

יובאו גם היעדים המדידים של תוכנית העבודה הזאת, מה שאתם רואים כאן, וזה יובא לאישור. מה  

ציב. אפשר לראות את שאנחנו מאשרים כאן, זה את הבסיס לעבודה, את המדיניות, ואת הערכת התק

אלף ₪ בשכר, רכב, דלק, מערכת גבייה, קשר ואמצעים נוספים לזיהוי,    150-למטה, כ  37זה בעמוד  

הערכת  כאן, על מדיניות ועל  מצביעים  אלף ₪ לשנה, על זה בעצם אנחנו    240-סך הכול כ  מדים וכו'.  

 התקציב. 

 

  יש לנו את זה בתקציב הביטחון? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

רגע סליחה, אני בבלאק אאוט טוטאלי, אני מתנצל, לפני רגע אישרנו    מר אריק דניאל: 

 את התקן הזה.  
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 נכון.   מר מתן שטרית: 

 

 אז למה אתה מכניס לנו עכשיו הערכת תקציב?    מר אריק דניאל: 

 

אין קשר, אנחנו כאן מדברים על מדיניות האכיפה והפיקוח, בתוך זה    מר מתן שטרית: 

 אלף ₪ לשנה.   240יש 

 

 שזה עלות הפקח?      מר אמיר פלג:

 

 אלף ₪ כבר אישרנו...   150-שמתוך זה, ה  מר מתן שטרית: 

 

 הרגע אישרנו את התקן הזה.   מר אריק דניאל: 

 

 אלף, אישרנו להמיר את זה מפעולות ל...   150-את ה  מר מתן שטרית: 

 

 חצי שנה ויש לנו את הכסף.   גב' יפה בוקובזה: 

 

 זה לחצי שנה? לא, כתוב כאן תקציב לשנה.     ' נעמי סלע:גב

 

 . 240זה לשנה, תקציב שנתי   מר מתן שטרית: 

 

אני מזכיר, בדצמבר אני בא אליכם לאשר תקציב שנתי חדש. אבל אני    מר עידו ליבנה: 

ה,  גם לא בא, אני עושה כל מאמץ, לא להראות לכם חצי תמונה, זו התמונה המלאה, צריך להכיר אות

 בסדר? 
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השאלה היא אם זה במסגרת התקציב של אגף הביטחון, או שאנחנו    גב' נעמי סלע:

 מגדילים ברבע מיליון את התקציב שלהם.  

 

 בשנה הבאה נגדיל.   גב' יפה בוקובזה: 

 

 לא, בשנה הבאה אנחנו נצטרך להגדיל.  מר עידו ליבנה: 

 

 ברור, אנחנו מכירים יחידת פיקוח.   מר מתן שטרית: 

 

 ואנחנו נעמוד בזה?     גב' נעמי סלע:

 

 על כל ההיבטים של זה.    מר מתן שטרית: 

 

 אנחנו נעמוד בזה?     גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו נעמוד בזה.    מר מתן שטרית: 

 

עוד פעם, חבר'ה, אני גם אומר למליאה, סדר עדיפויות גם שהמליאה    מר עידו ליבנה: 

אכיפה, בסדר? אפשר לקבל כל החלטה, ברגע שקיבלתם  קבעה, ביקשה שיהיה פיקוח, ביקשה שתהיה

 את ההחלטה שרוצים, אנחנו, כצוות מקצועי, חייבים לקדם. 

 

 יש לנו נקודות,     גב' נעמי סלע:

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, יש לנו נקודות עצירה שבהן אפשר לבחון את העשייה?    גב' נעמי סלע:
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 לפטר את כולם.  תמיד אפשר   מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא דיברתי על לפטר,     גב' נעמי סלע:

 

 לא, אני אומר. לא נגד,     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו הרי נלחמים באכיפה, בפיקוח וכל מה ש...     גב' נעמי סלע:

 

 אז אני אומר.     מר גדי ירקוני: 

 

 לרבעון, השאלה היא אם יש... אנחנו קובעים שלא יודעת, אחת    גב' נעמי סלע:

 

זה, לא     מר גדי ירקוני:  אנחנו בודקים בתוך המערכת אותו, מצד שני, אני אומר את 

 אמרתי... 

 

 שלא נגיע לדו"ח מבקר.     גב' נעמי סלע:

 

א'     מר גדי ירקוני:  ב'    –רגע,  המבקר.  לדו"ח  להגיע  יכולה  לא   –את  אומר  אני 

ומר, שימו כסף בתקציב השוטף. שמו כסף  המליאה רצתה שיהיה פקח. פקח א  –בלהקניט, אני אומר  

יחליטו   אותו.  דווקא  יקצצו  זה,  את  דווקא  לקצץ  המליאה  תחליט  הבאה  בשנה  השוטף,  בתקציב 

 להמשיך, ימשיך.  

 

 אם אפשר להוסיף, לבדוק,    גב' נעמי סלע:

 

   ?מה להוסיף   מר גדי ירקוני: 
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 לבדוק עבודה שוטפת.     גב' נעמי סלע:

 

 אז אנחנו,   מר מתן שטרית: 

 

 אבל הוא כפוף למחלקת הביטחון, יש לו את המשימות שלנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני צריכה ללכת, אז...    גב' סילביה גרין: 

 

 ביי סילביה, לילה טוב.      מר אמיר פלג:

 

בתוך    מר מתן שטרית:  אנחנו  הבאה,  המועצה  לשנת  יעדים  מגדירים  כשאנחנו  אז 

י באופן אישי, בודק את העמידה ביעדים על סמך דיווח, ואת זה אפשר יהיה  המועצה, בכל רבעון, אנ

 להביא לכם ולראות, האם הוא עמד ביעדים שאתם אישרתם לו לעמוד בהם? שאלות? הערות?

 

 היו מוזמנים אלדד...?    מר איתן אהרון: 

 

 החלטנו שלא צריך,     מר גדי ירקוני: 

 

 את זה בישיבה הקודמת, נשאלו שאלות.   כי הם למעשה כבר הציגו  מר מתן שטרית: 

 

 הלאה, הצבעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אעלה?  מר עידו ליבנה: 

 

 אתה, אתה.    מר גדי ירקוני: 
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מדיניות  מר עידו ליבנה:  את  להצבעה  מחלקה,   מעלה  לא  עוד  זו  כרגע  של,  האכיפה 

 אבל של מחלקת הפיקוח. מי בעד? 

 

 ה לא מחלקה, זה... באגף הזה, ז   מר גדי ירקוני: 

 

המועצה   מר עידו ליבנה:  של  הפיקוח  מדיניות  אבל  מחלקה,  לא  עדיין  זו  אמרתי, 

 לאישור. פה אחד, נכון? פה אחד. תודה רבה.  

 

 בעד( לאשר את מדיניות האכיפה והפיקוח את התקציב המוצע. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מה עוד?    מר גדי ירקוני: 

 

 קורס דירקטורים . 13

 

ינה קורס דירקטורים,  טוב, עדכון, המועצה יחד עם מכללת ספיר, אפי  מר מתן שטרית: 

 קודם כל לחברי המליאה.  

 

 כל הכבוד שהגעת לשם.     מר גדי ירקוני: 

 

עשרה   מר מתן שטרית:  יכלול  הוא  הזה,  הקורס  את  אחוז  במאה  תממן  המועצה 

חות בהתאם לכללים האקדמיים, לדעתי מפגשים, ארבע שעות אקדמיות לכל מפגש, תהיה חובת נוכ

 מהזמן, לכן מי שנרשם, בבקשה לעמוד בזה.   80%

יהיה   והסדר  נבנה באוריינטציה למי שמכהן בארגונים ציבוריים,  חברי המליאה בעדיפות   –הקורס 

אגפים   מנהלי  מכן,  לאחר  הקהילתי.  והמרכז  הכלכלית  בחברה  דירקטורים  מכן  לאחר  ראשונה, 

במ ביניים  כאמור, ומנהלי  עדכון.  ככה  זה  אז  להרשמה,  לינק  לכם  אעביר  אני  המפגש,  בתום  ועצה. 
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 מהדבר הזה.  100%המועצה תממן 

 

 מתי בערך זה יקרה?      מר אמיר פלג:

 

 , זה שלנו, אנחנו יכולים להחליט. זה יכול לקרות... אנחנו  מר מתן שטרית: 

 

 אחרי החגים הכוונה, או מה?     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו נתחיל את זה עכשיו.   שטרית:  מר מתן

 

 אוקיי.   גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 

הבא,   מר עידו ליבנה:  לנושא  עובר  אני  איתי,  שלא  מי  הבא.  לנושא  עובר  אני  חבר'ה, 

 בסדר? סליחה, פשוט כדי שנאפשר לכולם להיות איתנו. 

 

 אירוע פרס חינוך . 14

 

ל  מר עידו ליבנה:  חינוך, בהמשך  המועצה מבקשת פרס  חינוך, הנהלת  פרס  זכייה של 

אני חושב שזה ח ולצוות החינוך,  לעובדי החינוך,  לעשות  גם,  להביא לאישור, המועצה מבקשת  שוב 

החינוך  שצוות  הזאת  בתקופה  בטח  חשוב,  שזה  חושב  אני  אבל  שלי,  האישית  הדעה  את  אגיד  אני 

עצה, רוצים לתת להם, מה שנקרא, את  במאבק כזה או אחר, מקבל את ההכרה בהם. אבל אנחנו, כמו

, גם בדומה  21ההכרה של המועצה. אנחנו, זה בנפרד, בעקבות פרס החינוך, עם ובלי קשר, גם שנת  

עושים   הם  השנה  גם  שלהם,  ביעדים  עומדים  הם  זאת,  ולמרות  ביטחוני.  אירוע  גם  עברו,  לשנים 

 אלף ₪. המועצה, 200המועצה מבקשת לעשות להם אירוע, בעלות של  מאמצים מיוחדים.
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 חבר'ה, יש שבע מאות איש.    מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה, לא, יש בעיה, אין פה חומרים בעניין הזה, יש פה רק ככותרת,   מר איתן אהרון: 

 שום דבר לא מצורף, על המאתיים אלף ₪ האלה.  

 

 תן לו רגע לגמור.     מר גדי ירקוני: 

 

 תן לי לסיים,   מר עידו ליבנה: 

 

 אולי תקשיב שיש הכול?     די ירקוני: מר ג

 

בסדר? מבקשת להיערך עם אירוע, כולל הופעה, כולל מה שנקרא במה    מר עידו ליבנה: 

אלף ₪ האלה, הם מתוך פרס החינוך שהם   200-אלף ₪ מתוך ה  50ולהוקיר אותם בצורה מסודרת.  

ו להתארגנות פנימית זכו. בסדר? חלק מהפרס שהמחלקה זכתה, חלק מזה היא עושה פעולות בתוכ

 שלה. 

אלף נוספים, אנחנו מבקשים להגדיל את תקציב המועצה. בסיבוב האחרון במשרד הפנים, אושר    150

לנו סכום, הוא יגדל, אבל אושר לנו סכום לטובת חבר'ה, מי שלא איתי, אושר לנו סכום לטובת תיקון  

ע אנחנו מבינים שהוא מעל מאתיים  עיוותים במענק האיזון. מתוך הסכום הזה, שאנחנו אומרים, כרג

לטובת האירוע. אנחנו   200אלף לטובת צוותי החינוך, ביחד    150אלף, אנחנו רוצים לקחת   אלף ₪, 

 עושים, למעשה, במהלך הזה הגדלה של תקציב המועצה בגובה של מענק תיקון עיוותים, 

 

 רגע, כל זה בעל פה עכשיו?   מר איתן אהרון: 

 

  כן.  מר עידו ליבנה: 

 

 חבר'ה, זה לא עובד ככה, חוזרים פה אחורה שלוש שנים, סליחה.     מר אמיר פלג:
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תגידו    מר גדי ירקוני:  זה  אחרי  לי,  תנו  לכם.  אגיד  אני  תיכף  תפסיקו,  תנו,  חבר'ה, 

 מה... 

 

 סעיף תקציבי צריך עשרה ימים, אפס ימים מינוס.      מר אמיר פלג:

 

 רגע ובסוף תגידו,  חבר'ה, תקשיבו   מר גדי ירקוני: 

 

 הקשבנו.     מר אמיר פלג:

 

 אתה לא הקשבת, אני עוד לא דיברתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.     מר אמיר פלג:

 

 זוהי בקשת ההצעה.    מר עידו ליבנה: 

 

עכשיו אני ארחיב. חבר'ה, אנחנו לא רוצים לקבוע מה יהיה שם. יהיה    מר גדי ירקוני: 

 התחיל לעבוד, דרך אגב, הוא גם יחליט מתי זה יהיה, אם זה בהתחלת החופש,   צוות שיהיה, הוא כבר

 

 מה שנקרא, אישור בדיעבד.    גב' נעמי סלע:

 

 לא, הזלזול הזה מרגיז אותי. הזלזול הזה מרגיז אותי,    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה אומר שקיים כבר צוות.    גב' נעמי סלע:

 

 , תקשיבי טוב, זה לא מה שאמרתי.  לא, תקשיבי טוב   מר גדי ירקוני: 
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 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 קצת תתנו כבוד פה, גם לראש המועצה. בייחוד לראש המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אתה חלק מהצוות?     גב' נעמי סלע:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   גב' נעמי סלע:

 

  ואני גם לא מתכוון להיות.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל אני חושב שזה שאת אומרת שזה בדיעבד, בזלזול כזה,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה נשמע ככה.     גב' נעמי סלע:

 

 אז... מה שנשמע,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה נשמע ככה, מה לעשות?    גב' נעמי סלע:

 

 בושה כל פעם, מספיק.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל,    :גב' נעמי סלע
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 חבר'ה, מספיק.      מר גדי ירקוני: 

 

 אל תתעצבן, גדי.   מר איתן אהרון: 

 

 חבר'ה, יש גבול להבלגות שלנו על איך שאתם מדברים אלינו.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה היא אמרה, אישור בדיעבד, מה קרה, גדי?    מר איתן אהרון: 

 

 זה כלום.    מר גדי ירקוני: 

 

 ר, אמרת שהם התחילו לעבוד כבר.  בסד  מר איתן אהרון: 

 

 זה לא אישור בדיעבד.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר. לא צריך להתרגש מכל דבר.   מר איתן אהרון: 

 

החליט   מר גדי ירקוני:  עוד  הוא  מה  אפילו  יודע  לא  עוד  אני  לצוות,  נתנו  ,  אנחנו 

א מביאים נייר על הנושא הזה,  להתחיל לעבוד במסגרות, בלי שאישרנו לו עוד שקל. אנחנו, בגלל זה ל

מפני שאין נייר להביא. אנחנו רוצים, יהיה צוות שיהיה בנוי מכל בית ספר יהיה נציג, מכל, אני אומר 

מכל בתי הספר, גם הממלכתי דתי, וגם החילוניים, גם מהגנים יהיה נציג, גם מהמעונות יהיה נציג, 

 נשים.גם מהמרכז הקהילתי יהיה נציג, בגלל זה זה הרבה א

יש קשר חינוכי בין הכול, בין המדריכים, בין אלה שגם יש גנים ביישובים ואנחנו רוצים שיהיה, בגלל 

ל קרוב  אמרתי,  הוא    700-זה  מתי  יחליטו  הם  רוצים,  הם  מה  יחליטו  שהם  אחד,  ערב  שיהיה  איש, 

 יהיה.

יד להם מה יהיה. יהיה שם גם ממחלקת, אבי ישב שם כנציג של המועצה, אבל באמת לא להחליט להג
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גם.   סכום  כזה  זה  זה  בגלל  שלם,  יום  או  יהיה,  זה  ערב  איזה  יחליטו  שהם  שיפה  חושב  בגלל  אני 

שכשזה כל כך הרבה אנשים, ורוצים לעשות משהו שהוא באמת יהיה ברמה, גם אולי איזו הופעה, גם  

נסיעה לאיפשהו,   י מקווה שנצליח אלף זה לא הרבה כסף. אנ  200איזו ארוחת ערב אולי קטנה, או 

 לגייס עוד כסף, אני לא בטוח. אבל בגלל זה, אין נייר, בגלל שאנחנו לא רוצים, לא יודעים מה...  

 

שסעיף    מר איתן אהרון:  זה  את  מסביר  לא  זה  גדי.  מסביר,  לא  זה  נייר  אין  לא,  לא, 

 אנחנו שומעים את זה פה פעם ראשונה. מובא פה בלי שיש עליו אפילו פיפס בחומרים, 

 

 רגע,  נכון,   מר גדי ירקוני: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 מה זה שייך? אשתי מחנכת בבית הספר, מה זה שייך?   מר איתן אהרון: 

 

לי מה שאתם רוצים, אחרי שאני אגמור    מר גדי ירקוני:  יכולים להגיד  חבר'ה, אתם 

אין מה להכין דף, לפי דעתי. לא    לדבר. אני, בדרך כלל, אנחנו מכינים דפים כמעט על הכול. על זה,

לא   פה,  בעל  הסברים  קצת  עם  אחת,  שורה  פה  שיש  חושבים  שאנחנו  בגלל  מזלזלים,  שאנחנו  בגלל 

 יותר מזה. חופש פעולה מקסימאלי לצוותים, שיעשו מה שהם רוצים, ולא מה שאני חושב שטוב להם.  

 

 אין שום בעיה עם זה.     גב' נעמי סלע:

 

 אז לא צריך, לפי דעתי, נייר,    מר גדי ירקוני: 

 

אין שום בעיה, אבל אפשר למסגר את זה ולהכניס את זה, לתת סכום    גב' נעמי סלע:

 מסוים עבור פעילות מסוימת, אין שום בעיה.  

 

 אז זה מה שאני ביקשתי.     מר גדי ירקוני: 
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 למה זה לא כתוב פה?    מר איתן אהרון: 

 

   לם מבקשים, שיהיה כתוב,זה בדיוק מה שכו   גב' נעמי סלע:

 

אני     מר גדי ירקוני:  חשבתי,  לא  אני  למה,  לך  אגיד  חשבתי    –אני  אחר,  אחד  אף  לא 

 שצריך לכתוב. כשצריך לכתוב, יכול להיות שגם טעיתי. 

 

זה    מר איתן אהרון:  לטובת  רוצה  שאתה  זה    150לכתוב  את  לכתוב  צריך  לא   ,₪ אלף 

 פה? 

 

ב. רגע, שאלת, אז אני אומר. אני לא חשבתי שצריך, אני אני לא חוש   מר גדי ירקוני: 

לא עשיתי את זה בשביל להסתיר משהו, ולא עשיתי את זה בשביל לזלזל באף אחד. בגלל שבמקרה, 

בנושא הזה, אין, אני חשבתי, יכול להיות שגם טעיתי, אני לא חושב שטעיתי, אבל יכול להיות, אני  

מ היום,  לאשר  לא  עילה  לא  שזו  הזה,  חושב  לנושא  כבר  מאוחרת  תהיה  היא  הבאה  שהמליאה  פני 

את   לאשר  נייר,  שאין  אף  על  המליאה,  מחברי  מבקש  אני  בדיעבד.  יהיה  שזה  רוצים  לא  ואנחנו 

 המסגרות שאמרנו, וזהו. עכשיו אני, 

 

גדי, אני מבקש שלצוות הזה יצרפו נציג מוועדת חינוך, אני חושב שזה     מר נועם גל:

 לעניין. 

 

 אבי.    י ירקוני: מר גד

 

  אבי?   מר נועם גל:

 

 לא, ועדת חינוך, כן.     גב' נעמי סלע:
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 אני מבקש נציג מוועדת חינוך.    מר נועם גל:

 

 למה? תסביר, לא אכפת לי, אבל למה?    מר גדי ירקוני: 

 

אני חושב שהנראות של זה, שחבר מליאה, שהוא חבר או יושב ראש     מר נועם גל:

 אני חושב שמן העניין שהוא יהיה. גם הנראות, וגם ה...   ועדת חינוך,

 

לי אין שום     מר גדי ירקוני:  לי שום בעיה, אני לא מוצא בזה טעם, תוספת, אבל  אין 

 בעיה עם זה. 

 

נורא בעייתי. זה בסופו    מר אריק דניאל:  אני חייב להגיד, אתם מעמידים אותנו במצב 

 אלף ₪, אני לא סגור.  150-200של דבר, מדובר על סכום לא קטן. 

 

 . 200   מר גדי ירקוני: 

 

בסדר, זה סכום לא קטן. אנחנו יושבים פה, זה לא כסף שלנו מהכיס    מר אריק דניאל: 

או מהבנק, זה כסף של כל המועצה. אנחנו חייבים לתת איזה אינטגריטי, שאנחנו יודעים מה זה, למי  

 זה. 

ומשהו אנשים, הם לא יודעים   30אנשים? יש פה מליאה של    16-17עכשיו, כרגע יש פה, אני לא יודע,  

 בכלל שזה בסדר היום, אנחנו נחליט בשביל כולם.  

 

 כי הם לא באים.   מר שמיל בלברמן: 

 

 היה בסדר היום.     מר גדי ירקוני: 
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צדק, ראיתי את הסעיף    מר אריק דניאל:  בהן  אני אומר  כטייטל.  היום  זה בסדר  רגע, 

יגיד חשבתי  כסף הזה,  סכום  עכשיו  שמביאים  ידעתי  לא  אני  יגמר.  זה  ובזה  טובות  מילים  איזה  ו 

על   זה    200שצריך לאשר. אני חושב, למען ההגינות, אנחנו מקבלים פה החלטות  אלף ₪, אני אחרי 

צריך להסביר לתושבים שבאים לשאול אותי על מה מוציאים כספים, על מה הוציאו בזמנו שאישרנו 

אלף ₪ יוצאים    200י פינוי ימית, או פינוי איך זה נקרא, אני כבר לא זוכר. עכשיו  את הנושא של אירוע

 מפה, זה הכול מחוץ לתקציב הדברים האלה. 

זאת אומרת, אנחנו כל פעם נדרשים לאשר איזשהו סכום כסף שהוא לא בתקציב. בסדר, אז לפחות 

רוצים לתקצב אותו, רוצים מזה,    שיבוא איזה נייר, עם המינימום מידע שצריך, רוצים לעשות אירוע, 

 רוצים ההוא, תהיה ועדה . 

 

 יעלה ככה וככה,    מר איתן אהרון: 

 

 קיבלתם עכשיו את כל המידע, מה הבעיה?     מר גדי ירקוני: 

 

פ  מר אריק דניאל:  בעל  פה  עובר  המידע  כל  פעם,  עוד  האנשים  אבל  של  לקוורום  ה, 

 שבמקרה פה, שבמקרה הגיעו. 

 

 בואו...   : מר שמיל בלברמן

 

 שמיל, זאת פרובוקציה.      מר אמיר פלג:

 

 לא לעשות כי אין,    מר שמיל בלברמן: 

 

זה      מר אמיר פלג: להגיד,  זה. סליחה, אפשר תמיד  ונאשר את  מידע  נקבל  בואו  לא, 

יהיה מאוחר וזה יהיה מאוחר, וזה הטריק שכבר שומעים, אני לפחות כבר שומע עוד מעט שלוש וחצי 

אלף בגדול, בעיקרון, צריך לקבל    20מיליון, או    150/200סליחה, על סעיף תקציבי, בין אם הוא  שנים.  
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 חומר עשרה ימים מראש, זה מחוקי ומנהלי משרד הפנים, חד משמעית. עשרה ימים מראש. 

רוצים   אנחנו  בסדר,  הכול  החינוך,  במערכת  גם  שלי  הילדים  וכולם,  החינוך  שבשביל  ברור  עכשיו, 

 פרגנים. אבל אי אפשר לעשות את זה ככה מחוץ לנוהל, מחוץ לכל, בלי דף, בלי מידע.  לפרגן ומ

 

 אין בעיה עם הנוהל פה.     מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו      מר אמיר פלג: לנו  מביאים  אתם  כי  בעיה,  שיש  מתקציב   200בטח   ₪ אלף 

 המועצה, תקציב תוספתי, כמו שעידו אמר.  

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

לא     אמיר פלג: מר זה  מראש,  בזמן  מובא  לא  זה  דף.  בלי  מובא  זה  אומרים,  ואתם 

 מובא עם חומרים, אז גדי, זה לא בסדר. זה כאילו הולכים פה אחורה שלוש שנים. 

 

ההחלטה    מר גדי ירקוני:  אומר,  אני  פעם,  עוד  אומר  אני  פעם,  עוד  חושב.  לא  אני 

שאין   חשבתי  דף,  להביא  לא  שלי  רק  חושבהייתה  אני  דף.  להביא  מה  חושבים   פה  אתם  אם  שגם 

 לא לאשר את זה.שצריך דף, זו לא עילה 

  

בין     מר דורון צמח:  להבדיל  רוצה  אני  נכונה,  כך  כל  שלך  הבקשה  הקדנציה  גדי, 

אז ההערכה  לב.  לוחמנית, אם אתה שם  פה מאוד  לבין הקדנציה השנייה. המליאה  הראשונה שלי, 

ראה שהיא שגויה. אבל בכל זאת, אני חושב שהבקשה היא נכונה, ואני חושב  שלך שזה יעבור ככה, כנ

דף  לראות  רוצה  הייתי  אני  זה,  עם  קשה  לי  גם  אותה.  לאשר  צריכים  אנחנו  המגבלות,  כל  שלאור 

 מסודר, 

 

 יהיה בפעם הבאה.     מר גדי ירקוני: 
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מקבל   מר דורון צמח:  אני  שני,  מצד  אבל  מסודר.  דף  לראות  רוצה  האמירה   אני  את 

 שבמליאה הבאה זה יהיה מאוחר. אני חושב ש...  

 

 למתי מתוכנן האירוע?      מר אמיר פלג:

 

 אמרתי שאני לא יודע מתי יחליטו.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אם האירוע הוא באוקטובר, אז אולי זה לא מאוחר?     מר אמיר פלג:

 

 לא להפריע לו, הוא מדבר אבל.  מר אריק דניאל: 

  

 אני בזכות דיבור עכשיו.     ר דורון צמח: מ

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.     מר אמיר פלג:

  

אז אני חושב שאנחנו חייבים לאשר את האירוע הזה, אנחנו חייבים    מר דורון צמח: 

לפרגן. אני לא צריך להגיד לכם כמה מקצוע ההוראה הוא שוחק. ומצד שני, אני חושב שלאור המצב  

הזה,  הבעי בצוות  שישב  במטותא,  המליאה,  מנציגי  מישהו  צוות,  שיש  יודעים  אנחנו  אם  הזה,  יתי 

ויהיה על סוג של מפקח. אבל אני לא חושב שבגלל הסיבה שלא הביאו את זה, אנחנו לא נאשר את זה. 

 בסוף אנחנו צריכים להיות תכליתיים. 

 

 ה יקרה? ואם תאשר את זה במליאה הבאה, דורון? מ  מר איתן אהרון: 

  

 אני לא יודע...   מר דורון צמח: 
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 זה מאוחר.    מר גדי ירקוני: 

 

יודעים שזה מאוחר?   מר איתן אהרון:  יודע, מאיפה אתם  מה מאוחר? אתה אפילו לא 

 אתה בעצמך אמרת שאתה לא יודע מתי זה יהיה, אז אתה קובע עכשיו שזה מאוחר? 

 

לה   מר גדי ירקוני:  להם  לתת  רוצה  אני  משבוע  כי  כבר  ההזמנות,  את  לעשות  תחיל 

 הבא, אם הם רוצים. אפשר כל דבר להגיד אפשר לדחות. 

 

 זה אומרת שיש תאריך.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אני חושב שאין לזה ערך בדחייה, אני חושב שאין ערך בדחייה.    מר גדי ירקוני: 

  

 ש.  אני חושב שאירוע כזה צריך לארגן חודשים מרא   מר דורון צמח: 

 

 אין שום ערך בדחייה, שום רצינות זה לא יהיה יותר.     מר גדי ירקוני: 

  

אני מציע שהצוות ישב עם נציג המליאה, ויהיה סוג של מפקח. זה גם,     מר דורון צמח: 

את   מקבלים  לא  אנחנו  איתנו,  ענייני  יותר  קצת  תהיה  הבאה  בפעם  לגדי,  הודעה  מן  זה  אגב,  דרך 

 זה מה שאני מציע. שנאשר, הדברים כמו שהם. זהו, 

 

 אני אומרת,  גב' יהודית מימון: 

 

 אתה.   דורון,    מר אמיר פלג:

 

 היא רוצה לדבר.    מר איתן אהרון: 
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 בבקשה, יהודית, סליחה.      מר אמיר פלג:

 

לצאת    גב' יהודית מימון:  כשרוצים  ארגון,  לכל  באמת,  שלפעמים,  אומרת  אני  לא, 

יודעים   את התוכנית, לפני שבאים לאשר אותה. מה שמבקשים פה, זה איזשהו  לתוכנית, לא תמיד 

איש, אירוע שהוא יהיה מספיק מכובד, אירוע עם מופע. מה אנחנו    700-אירוע ל  –תקציב. אמרו לכם  

 רוצים עוד? לרדת לרזולוציה של איזה טורטיות ואיזה...? 

 

 ממש לא, מישהו דיבר על זה?   מר איתן אהרון: 

 

 שנייה,   מימון: גב' יהודית 

 

 מישהו דיבר על זה אבל?    מר איתן אהרון: 

 

-אלף ₪, נראה לכם סביר או לא סביר ל  200-האם הסכום הזה של ה  גב' יהודית מימון: 

 איש?  700

 

 איך אנחנו יכולים לדעת?    מר איתן אהרון: 

 

ילך צוות התכ  גב' יהודית מימון:  יבואו צוות התכנון, יקבל את האוקיי,  נון לעבוד,  רגע, 

זה   אם  נראה  ואז  תאושר,  שהיא  ברגע  התוכנית  את  זה,  את  להציג  לבוא  כמליאה,  לבקש  ואפשר 

 באמת משהו שמתקבל עלינו או לא מתקבל עלינו. אבל אי אפשר, 

 

 אבל את כבר מאשרת את זה עכשיו, יהודית.     גב' נעמי סלע:

 

 ואז תגידו, אישרנו דברים...   מר איתן אהרון: 
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 אני רוצה שאנשים יתכננו, ישבו יתכננו,    דית מימון: גב' יהו

 

זה    מר איתן אהרון:  איך  קורה,  זה  מתי  בסיס,  איזה  ויתנו  שבועיים,  עוד  שיבואו  לא, 

 קורה? 

 

ואם   גב' יהודית מימון:  יודעת, אני רוצה לתת, אני באמת, סומכת על האנשים.  אני לא 

יהיה צו גדי,  וכמו שאמר  גם חבר מליאה, אפשר  יש צוות שמכוון לזה,  ועדת חינוך, שהוא  ות מתוך 

הזמן לאשר. להסתכל על זה וקדימה. אם אנחנו רוצים להוקיר את הצוות החינוכי, אני חושבת שזה  

 אי אפשר לרדת לרזולוציות שהן... 

 

 אבל אף אחד לא רוצה...    מר אריק דניאל: 

 

 מה הקשר לרזולוציה?    מר איתן אהרון: 

 

הולכים    מר גדי ירקוני:  אנחנו  חבר'ה,  להצבעה.  הולכים  אנחנו  חבר'ה,  דיברת, 

להצבעה. ההצבעה היא האם לאשר או לא לאשר את הזה עכשיו, ושיהיה מקרה של זה, זה לא צריך  

נועם ביקש שיהיה, אני לא רואה בעיה שיהיה  להיות בהחלטה, שיהיה מישהו בוועדת חינוך גם כן. 

 רוצים.   מישהו בוועדת חינוך בצוות, אם הם

 

 נרשם, ויועבר לאבי.    מר מתן שטרית: 

 

  אלף ₪? מי נגד? 200-יועבר לאבי. מי בעד לאשר את ה   מר גדי ירקוני: 

 

 מה המספר?   מר מתן שטרית: 
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 רגע שנייה, לא ספרתי.    מר עידו ליבנה: 

 

 מי בעד?    מר גדי ירקוני: 

 

 בעד.   10 מי בעד?  מר עידו ליבנה: 

 

 מי נגד? מי נמנע?     מר גדי ירקוני: 

 

 נמנעים.   3נגד,  2  מר עידו ליבנה: 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לצוותי    3נגד,    0בעד,    10:  הוקרה  לערב  התקציב  את  לאשר  נמנעים( 

 החינוך.

 

 גדי, תיקח לתשומת לב את ההערות שנאמרו פה. כי הן,    מר דני ברזילי: 

 

 אמרתי לכם שקיבלתי, נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 לגבי,    מר דני ברזילי: 

 

 זה הערות שבאו כבר עשר פעמים.     מר אמיר פלג:

 

איך מגישים, ומתי מגישים והדברים האלה. זה הכול. זה לא מוגזם,     מר דני ברזילי: 

 נראה לי. 

 

 תשתיות פיתוח מבטחים.. 15
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 עידו, תמשיך.    מר גדי ירקוני: 

 

 מבטחים. תשתיות פיתוח חברים,   מר עידו ליבנה: 

 

 אי אפשר, נעשה את זה בשבוע הבא.   מר גדי ירקוני: 

 

מליאות.   מר מתן שטרית:  שתי  לפני  לדעתי,  היה,  שכבר  סעיף  זה  ברשותכם,  חברים, 

צריך. ואיתן, תדייק אותי אם  רגע,  אני אתאר  איזושהי טעות בסכום,  הייתה טעות בסכום,    הייתה 

  ...רצו להגדיל במקסימום האפשרי, עד

 

 על מה אתה מדבר? איזה נושא?   איתן אהרון: מר 

 

ביקשנו    מר מתן שטרית:  מליאות,  שתי  לפני  על  מדובר  במבטחים.  פיתוח  תשתיות 

. נעשתה טעות בחישוב,  44להגדיל את הסכום יחד עם חוות דעת והסכומים, בעצם, מצורפים לעמוד  

האפשרי,   המקסימום  עד  הגדילו  עכש50%ולא  לעשות  שמבקשים  מה  זה  טעינו  ?  אושר,  כבר  זה  יו. 

   בסכומים, עכשיו הבאנו אותם מדויקים יותר, אנחנו רוצים לאשר את זה. 

 

 בעד.  11מי בעד?   מר עידו ליבנה: 

 

 נגד? נמנעים?   מר מתן שטרית: 

 

 מי נגד?   מר עידו ליבנה: 

 

 האמת זה דקלה והחבר'ה פה, עשו יופי של עבודה.    מר איתן אהרון: 

 

)  : הוחלט פההחלטה לפיתוח תשתיות מבטחים,בעד( לאשר את    11אחד  בהתאם    הגדלת החוזים 
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 לחומרים שצורפו.

 

 עוד סעיפים, זהו, שלושה הסעיפים האחרונים נדחים, נכון?   מר גדי ירקוני: 

 

 מה נדחה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 נדחים הסעיפים,    מר עידו ליבנה: 

 

 . 16,17,18   מר גדי ירקוני: 

 

 ק את זה פשוט. מה זה נדחה? אתם עושים צחוק. אז כאילו תמח  ן רומנו: גב' רונית ב

 

   מה, על הבריכה?לא, על    מר גדי ירקוני: 

 

על    גב' רונית בן רומנו:  חבל  סגרנו.  בריכה,  שאין  תגיד  סגור,  בפח הזבל,  זה  את  שים  די, 

 הזמן. 

 

 .. רגע, אני הבנתי שהיישובים אפילו עוד לא ענו.   מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יודעת איזה יישובים לא ענו לבקשה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אתם עניתם?    מר גדי ירקוני: 

 

לפתוח    גב' רונית בן רומנו:  רוצים  באמת  אתם  אם  בכנות,  באמת,  לך  אומרת  אני  אבל 

 בריכה, תעלו את זה לדיון. אם לא, 
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  לא, אני חושב שזה מאוחר, את צודקת.   מר גדי ירקוני: 

 

 זה יאושר באוקטובר ואז תיסגר הבריכה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

לפני    מר גדי ירקוני:  שבוע,  לפני  דיון  היה  שלא  בגלל  השנה,  לפתוח  על  דיון  לא  זה 

 חודש, כבר אין טעם לעשות .

 

 גם אז אני אמרתי שצריך לדבר, גם היום אני אומרת שאנחנו כבר...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, היום זה כבר לא להשנה.    ירקוני: מר גדי 

 

 זה לא רלוונטי, יש תושבים מודרים, וככה זה יהיה.     גב' נעמי סלע:

 

אני לא ... שהיא לא תיפתח, זה מה שלא ברור לי, כי אני לא שמעתי   גב' רונית בן רומנו: 

רנו שנביא את זה  אנחנו לא הצבענו ולא היה דיון. אמ  שום החלטה של המליאה ,שאנחנו לא פותחים.

 לדיון, עכשיו כבר...  

 
לא, בגלל שעכשיו, כמו שאמרת, אין טעם לעשות את הדיון הזה. אני    מר גדי ירקוני: 

לא סתם התרגזתי בפעם שעברה כשדחו אותו, אני חושב שלעשות אותו היום זה   –איתך, אני אומר  

 לא רציני, כבר אין טעם לפתוח את הבריכה.  

 
 איפה המאתיים אלף ₪?  אלף ₪, מה? 200  מר איתן אהרון: 

 )מדברים ביחד(  

 הדיון עכשיו הוא לא על השנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לתושבים, שבריכת צוחר לא נפתחת, זהו. בקיצור, להפיק   גב' רונית בן רומנו: 

 )מדברים ביחד(  
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 יש שם, אני אומר לך, אחד המלונות המפוארים באזור.    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה, אני אשמח להתארח בו.   ונית בן רומנו: גב' ר

  

 שנה הבאה שנת בחירות, תנצלי את זה.    מר דורון צמח: 

 

 אין מה לנצל את זה, ראש המועצה הקיים אינו סחיט.    מר גדי ירקוני: 

 

מסודרת,   מר עידו ליבנה:  בצורה  זה  את  נעשה  הפרוטוקול,  בשביל  רק  אני  חבר'ה, 

למרות שהם נדונו בהנהלת המועצה, היישוב, חבל   18-ו  17-, אני אסביר ש18-ו  16,17בסדר? סעיפים  

 שלום, ביקשו לבוא להציג את עמדתם. אנחנו חשבנו ש... והם לא יכלו היום. חשבנו שנכון, מה ש...  

 
 יכלו, הם היו איתי בבית משפט.    מר גדי ירקוני: 

 

 ים את זה שמה שנקרא, לא יכלו היום. עוד פעם, אנחנו מכבד  מר עידו ליבנה: 

 

 נדחה?   17למה סעיף   מר איתן אהרון: 

 

גדי, לפני שאנחנו מצביעים. גדי, לפני הנתונים שהגישו, אנשי המקצוע   מר חנניה אווקרט: 

 בבריכה, ומה צריך לתקן, שביקרו 

 
 בבריכה אתה מדבר?    מר עידו ליבנה: 

 

מכיוון    מר חנניה אווקרט:  מופתע,  אני  בצוחר.  שקבלן בריכה  יתכן  שלא  חושב  שאני 

 שמקבל נכס להפעיל אותו, משאיר נכס כזה. זה בלי פיקוח ,בלי כלום, זו הזנחה טוטאלית. 

 
 רגע, אני אגיד לך מה שאמרת. היה בוריס שם, אני לא רוצה להגיד...     מר גדי ירקוני: 
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 מי היה?   מר חנניה אווקרט: 

 

קצת     מר גדי ירקוני:  לי  מזכיר  זה  אלפי בוריס.  אלף  מקודם,  לנו  שהיה  הויכוח  את 

 הבדלות על איכות הסביבה.

המכאניקה  שמבחינת  לנו  מאר  שהוא  מקצוע,  אנשי  עם   המקצועית  דעתו  וחוות  בוריס,  שם  היה 

 והשירות, אפשר לפתוח אותה די מהר.  

 
 בוריס אמר?     מר אמיר פלג:

 

לי,     מר גדי ירקוני:  יש פה, לא היית איתי? אז זה מה שהוא אמר  זה  אבל אני, בגלל 

אני בכלל... בגלל זה אני עוזב את הסיפור הזה, וכן צריכים לבדוק. לא שעוזב, צריכים שילכו לשם,  

 עוד פעם, דודי יחזור לארץ, ילך עם בוריס, יבדוק את מה שאמרו וכל זה.  

עבר הזמן.    הסעיף עכשיו, אני אומר אותו עוד פעם, הוא לא על פתיחה של השנה. פתיחה של השנה,

לשמור  אם  עליה,  לשמור  ואיך  הבאה,  לשנה  לעשות  רוצים  אנחנו  אם  הזמן,  עבר  השנה  של  פתיחה 

 עליה. אז זה יהיה בדיון ב... 

 
יותר    מר חנניה אווקרט:  עשר  פי  יהיה  הזו, השיפוץ שלה  אם לא מתחזקים את הבריכה 

 גבוה. 

 
ה  גב' רונית בן רומנו:  שזו  מסודרת,  הודעה  תוציא  המועצה.  אתה  של  החלטה  ייתה 

 שהמועצה קיבלה החלטה לא לפתוח את הבריכה.  

 

 הסגן יוציא החלטה, הוא טיפל בזה, אני לא יודע אפילו...    מר גדי ירקוני: 

 

 אי אפשר להתעלם מזה.    גב' רונית בן רומנו: 
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 כמה ראשי ועדים מוכנים לשים?     מר אמיר פלג:

 

 לה לדבר בשם שום ראש ועד. אני לא יכו  גב' רונית בן רומנו: 

 

 חבר'ה, ערב טוב, אני סוגר את ישיבת המועצה.    מר עידו ליבנה: 

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 מנכ"ל המועצה 
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 ריכוז החלטות
 

 

 13.6.22מיום  2022#8אישור פרוטוקול מליאה . 3 

 

)לפרוטוקול   13.6.22מיום    2022#8בעד( לאשר את פרוטוקול מליאה    15)  : הוחלט פה אחדהחלטה

 (. 2022#9יתווספו ההערות שנשמעו במליאה 

  

 2020אישור דו"ח מבקר המועצה לשנת . 4

 

 2020המועצה לשנת נמנעים( לאשר את דו"ח מבקר   2 נגד, 0בעד,  16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 2020מבקר לדו"ח ה הביקורתתגובת ועדת . 5

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לדו"ח    3נגד,    7בעד,    9:  הביקורת  ועדת  תגובת  את  לאשר  נמנעים( 

 , ואת המלצותיה2020המבקר לשנת 

 

 2023צו ארנונה . 8

 

 2023נמנעים( לאשר את צו הארנונה לשנת  0נגד,  2בעד,  14: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 תב"רים למליאה . 9

 

סימון כבישים והתקני בטיחות  –מועצה  – 1128בעד( לאשר את תב"ר   18אחד ) : הוחלט פההחלטה

2018. 
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 123 
 

סימון כבישים והתקני בטיחות  –מועצה  – 1265בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

2019. 

 

 סקר נכסים –מועצה  – 1279בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הקמת גן ילדים –ניר עוז  –ניר עוז  – 1027בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הרחבת האולפנה בנווה –נווה  – 1031בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    18:  את  לאשר  ושיפוץ    –מועצה    –  694בעד(  ספורט  מגרש  קירוי 

 מיניפיץ'

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר  בע  18:  את  לאשר  פיתוח    –חולית    –חולית    –  1114ד(  ביוב  פתרון 

 הרחבה

 

 מרכיבי ביטחון ברעים. –רעים  – 1357בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 סקייט פארק –מועצה  – 1318בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תב"ע מתחם הבשור.  –מועצה  – 1358בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תב"רים לסגירה . 10

 

 בעד( לאשר את סגירת התב"רים על פי הרשימה המצורפת. 18: הוחלט פה אחד )החלטה
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 גיוס כ"א בתקן )פקח רב תכליתי, רכז תב"רים( . 11

 

 בעד( לאשר את גיוס עובדים בתקן: פקח רב תכליתי ורכז תב"רים.  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מדיניות אכיפה ופיקוח .12

 

 בעד( לאשר את מדיניות האכיפה והפיקוח את התקציב המוצע. 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אירוע פרס חינוך . 14

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  לצוותי    3נגד,    0בעד,    10:  הוקרה  לערב  התקציב  את  לאשר  נמנעים( 

 החינוך.

 

 תשתיות פיתוח מבטחים.. 15

 

): הוחלט פה  החלטה לפיתוח תשתיות מבטחיםהגבעד( לאשר את    11אחד  בהתאם    ,דלת החוזים 

 לחומרים שצורפו.

 

 

 


