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 אישור פרוטוקולים. .1

 

ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לישיבת מועצה. נתחיל  :רוןמר אריה ש

בסעיף ראשון. אישור פרוטוקולים. נשלחו אליכם. העברתם 

הערות. יש למישהו עוד הערות? פרוטוקולים מאושרים. 

 תודה. 

 

 לאשר פרוטוקולים. הוחלט פה אחד    :ההחלט

 

  עדכון בדבר אסדת הגז לויתן והשפעתה הסביבתית על האזור. .5

 

הנמצאת  הנושא הבא, עדכון בדבר הפעלת אסדת הגז לויתן :מר אריה שרון

ק"מ בתוך הים. בימים הקרובים יתחיל  10מול זיכרון בערך, 

השלב השלישי בהפעלת האסדה, שזה מה שנקרא הנישוב. 

מעבירים פחמן, פחממנים במערכות, זה לבדיקה לקראת 

אדמה. ההרצה הסופית, והזרמת הגז הגולמי שיישאב מה

הנה, יש לנו פה, והתהליך הזה מעורר המון פחד בציבור. ויש 

 ארגונים שאומרים שיכול להיות, 

יודע מי יושב פה. אתה מתייעץ  :מר אריה אשכנזי אריה, תציג אותו. אני לא 

 איתו. 

איגוד ערים בחברה לאיכות הסביבה, ניר סהר, הוא יו"ר  :מר אריה שרון

יר שיגיע לכאן כדי שיציג לכם שרון כרמל. אני ביקשתי את נ

את כל מה שהולך להתרחש. כי באמת יש פאניקה בציבור. 

אנחנו חושבים שזה לא מוצדק והוא יסביר לכם. ניר, אם 

אתה יכול בימים הקרובים, אם יהיה לך זמן, אני רוצה גם 

באחד הזה, מפגש עם תושבים. אם תוכל לבוא, להסביר, 

 תגיד מתי הזמן הכי קרוב. 
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 מחר.   :נאוה גלעדגב' 

 לא, לא, מחר הם עוזבים את המועצה.  :מר אריה שרון

 מחרתיים.  :גב' נאוה גלעד

 אז זהו, אני אבקש מניר להציג. בבקשה, בוא, ניר.  :מר אריה שרון

לא, אני צריך רק את העכבר. מפה גם טוב לי. טוב, אז למי  :מר ניר סהר

יתי פה כבר שלא מכיר אותי, אני כבר מכיר חלק מכם. הי

מספר פעמים, דיברנו על מספר נושאים. ובין היתר על נושא 

 של אסדת הגז לויתן. אז אני לא אתחיל מהתחלה את

המצגות, אם אתם זוכרים שדיברנו, מנין זה מגיע, מה 

  -המשמעות ואיזה 

 אולי תן תקציר. אנשים לא חיים,  :מר אריה שרון

שתיכנסו לתמונה. בעיקרון יש כן לתת את התקציר? תקציר,  :מר ניר סהר

לנו בעצם אנחנו מדברים על אסדת לויתן. אסדת לויתן 

ק"מ מחופי חיפה. בעומק הים. אם  125נמצאת במרחק של 

ק"מ,  5אתם זוכרים, דיברנו על זה. נמצאת בעומק של 

ק"מ. ואנחנו מפיקים משם גז, עד שהוא מגיע  125במרחק 

רבה מאוד אל היבשה. בתהליך ההפקה של הגז יש ה

מזהמים. ודיברנו על זה. גם מלח, וגם פחממנים שאנחנו לא 

רוצים אותם. אולי קצת שפה מקצועית, אבל אני אסביר, אל 

תדאגו. אני אסביר גם על זה, מה זה הפחממנים הללו. שזה 

בעצם הקונבנסט שכולם מדברים עליו. אותם פחממנים 

השתמש הללו. ובכדי להביא אותו בסופו של דבר ליבשה ול

בו, לצורך אנרגיה, לצורך תעשיות אלו ואחרות, צריך לנקות 

אותו. והאסדה שקמה מול חופי מדינת ישראל, שרואים 

 9.7אותה כבר בכביש החוף מאוד יפה ומאוד בולט, מרחק 

, מתבצע שם אותו תהליך ניקוי שדיברתי ק"מ מחוף דרום

 עליו. 

 זיקוק כזה.  מר טל כידן:
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ג של תהליך זיקוק. למרות שפה, במערכה הזאת, אני יפה. סו :מר ניר סהר

 פחות הצלחתי. אנחנו פחות הצלחנו. 

  להגדיר אותה כבית זיקוק? מה? :גב' נאוה גלעד

להגדיר אותה כבית זיקוק. כן. אני ארחיב על זה בהמשך,  :מר ניר סהר

אם תרצו. התחלנו כבר בשלב ראשון, אני אומר התחלנו, זה 

וד ערים לשמירת איכות הסביבה, שרון לא אני התחלתי. איג

, כדי ניטורכרמל, מנכ"ל האיגוד, ואנחנו פרשנו תחנות 

לבחון את המזהמים הפוטנציאליים שיכולים להיווצר 

 מפעילות של אסדה. 

 תחנות שבודקות את איכות האוויר.  :מר אריה שרון

חצי את איכות האוויר, נכון. ועשינו גם בדיקות רקע במשך כ :מר ניר סהר

שנה, אפילו קצת יותר, כדי לראות מה הממד המזהים, לפני 

נוכל לראות  שתתחיל אסדת הגז לעבוד. בכדי שהיא תתחיל, 

אם יש עלייה, ירידה לא תהיה כנראה, או חלילה לא תהיה 

 עלייה.  

שלב ראשון שהתחלנו, נובל אנרג'י התחיל לעשות, להריץ את  

 האסדה, זה היה לפני כשלושה שבועות. 

אתה אומר תהיה עלייה, לא תהיה ירידה. אני שנייה, ניר.  :גב' נאוה גלעד

מריצה את איכות האוויר, האפליקציה החדשה. כל שעה זה 

. 37-ל 58משהו אחר. אתה רואה עליות וירידות עצומות. בין 

אז אתה כאילו אומר, למה אתה מתכוון תהיינה עליות? יש 

וירידות.   כל הזמן עליות 

אתם שומעים לאפליקציה, מה שאתם מקבלים זה  :מר ניר סהר

נוכל  אפליקציה של המשרד להגנת הסביבה, נכון? גם על זה 

לדבר. אני כרגע מדבר קצת יותר פרטני, כי האפליקציה של 

המשרד להגנת הסביבה מדברת על כל המזהמים שנמצאים 

 סביבנו. אני מדבר כרגע ספציפית, 

 -כול לגרום מזג אוויר אביך שי :מר אריה שרון
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 נכון, כמו בסוף שבוע אחרון.  :מר ניר סהר

 רוחות שלוקחות.  דובר:

כמו בסוף שבוע האחרון, שהיה הכל אדום כזה והיה נראה  :מר ניר סהר

נורא, מה זה, זיהום גבוה. נראה ביחד, כי גם אני קיבלתי 

את זה. אבל אני אלמד אתכם איך להסתכל על זה ולראות 

הזה. האם זה יכול להגיע מהאסדה?  מה המשמעות של הדבר

האם זה לא מגיע מהאסדה? כרגע אנחנו מתרכזים בנושא של 

 האסדה ואני אענה על זה. 

אז השלב הראשון בעצם של ההרצה של אותה אסדה  

שנמצאת מולנו, היה להכניס חנקן. למה חנקן? כי חנקן זה 

מהאוויר שאנחנו נושמים קיים  80%גז אינרטי, שנמצא פה 

 כו חנקן. כל השאר זה חמצן וכן הלאה ועוד גזים אחרים. בתו

 להריץ חנקן במערכות?  :מר אריה שרון

 כן.  :מר ניר סהר

 בלחץ גבוה?  :מר אריה שרון

בכדי לבדוק את הצנרת. כדי לראות שהצנרת תקינה והיא  :מר ניר סהר

עומדת בלחצים והברגים לא משתחררים וכן הלאה. וכמובן, 

צורה קצת ציורית, אבל לבדוק בעצם, סיפרתי את זה ב

להריץ את המערכת. וזה מה שבעצם מתבצע במשך השלב 

הראשון של הרצת האסדה. זה כבר מאחורינו. עברנו לשלב 

 ב'. שלב ב' היה, סליחה? 

 בנובמבר.  :גב' נאוה גלעד

. לאחר מכן עברנו  19.11-כן, נכון, בדיוק. ה :מר ניר סהר התחיל שלב א'

שזה היה בסביבות תחילת דצמבר, של השלב  כבר לשלב ב',

הזה. לקחו בעצם גז והכניסו אל האסדה. אבל לא לקחו את 

הגז מכיוון המאגר, מכיוון הים. אלא לקחו גז מהיבשה, 

שהוא גז שהוא נקי, מאסדת תמר. אתם זוכרים שסיפרתי 

גז נקי  לכם על אסדת תמר, שנמצאת בדרום? נכון? לקחו 
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היבשה אל האסדה. בכדי לבדוק את והחדירו בעצם הפוך. מ

המערכות הנוספות שעובדות גם בגז. לא צריך לטפל בגז, כי 

גז נקי. בסדר?   זה 

אנחנו סיימנו עכשיו, נובל אנרג'י סיימו את השלב השני,  

ועכשיו בקרוב אנחנו מגיעים לשלב השלישי. שעליו אני רוצה 

 לדבר. 

  הנישוב. על מה שנקרא הנישוב. :מר אריה שרון

ועל זה המהומה הגדולה בציבור והחשש הגדול של הציבור,  :מר ניר סהר

ויש בזה קצת צדק עם החשש הזה. כי יש מספרים שלא 

מכירים אותם ואתם יודעים, להגיד מספרים ולהפחיד זה 

הכי קל, במיוחד כשאתה לא רואה את הגז או לא מרגיש את 

הגז ואתה יכול לנשום ובטח ובטח אמא עם תינוקות 

שנמצאת בבית בחוף כרמל, ואומרים לה שבין השעות האלה 

והאלה לא כדאי ככה וככה, אז היא נורא נלחצת, ובצדק. אז 

 בשביל זה אני פה. בשביל לנסות להסביר. 

הנה, אתם יכולים לראות פה, על התרשים הסכמתי של  

מערכות של לויתן, יש לנו בעצם מספר בארות. אחת, שתים, 

 שלוש, ארבע. 

 ק"מ?  120זה  :אריה שרוןמר 

ק"מ מהחוף. וכרגע, בשלב ראשון יפתחו, על מה  120-זה ב :מר ניר סהר

. אל 7ואת  3שמדברים, על נישוב, יפתחו שתי בארות, את 

תשאלו אותי למה המספרים האלה. אבל זה מה שהם בחרו. 

ק"מ, שהיא  125ויש צנרת, כמו שאריה אמר, בסביבות 

. שהי 18בקוטר של  א נכנסת לאסדת לויתן שנמצאת אינץ'

 . 9.7במרחק של 

 בעצם מהאסדה?  3אבל מה המרחק של הבאר  מר אייל כהן:

 ק"מ. המון.  125 :מר ניר סהר

 המון. שם נמצא בעצם המאגר?  מר אייל כהן:
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 הבאר.  :מר ניר סהר

 הבאר, כן.  מר אייל כהן:

  וואוו, איזה מרחק. איך מצאו את זה? מר אייל כהן:

תשובה יש לו כסף, חיפש ומצא. וכשמדברים על הנישוב  :ר סהרמר ני

הבא, שעדיין אנחנו לא משוחחים עליו, זה יהיה בעצם לבאר 

. כרגע אנחנו מדברים ממש בימים הקרובים, עוד 5ובאר  4

מעט אני גם אסביר על זה, על שתי הבארות האלה. מה 

 הולכים לעשות? הולכים בעצם לפתוח בצורה פנאומטית שני

שסתומים. שכל באר תתחיל להזרים בעצם גז, והיא תדחוק 

את החנקן, הרי אמרנו שיש עכשיו חנקן בתוך הצנרת, 

תדחוק את החנקן אל האסדה עצמה ויתחיל להיפלט על 

האסדה חנקן. ייקח לזה בערך חמש שעות, עוד מעט תראו 

סלייד מיוחד, ספציפי בשביל זה. חמש שעות. ורק לאחר מכן 

 פלט אותם מזהמים. יתחילו להי

אבל לפני שאנחנו יורדים לפרטים, בואו נראה מה יש לנו  

אחרי אסדת הלויתן.  יש לנו שלוש מערכות שאפשר יהיה 

אינץ' או  32לדבר עליהם גם, עוד קצת. ויש לנו קו בקוטר 

צול, שהוא בעצם מזרים גז אל היבשה. זו כבר היבשה. אתם 

 זו כבר היבשה. רואים? ים, חוף. 

 זה גז מעובד?  :ר אריה שרוןמ

גז נקי, מעובד, מזוקק.  :מר ניר סהר . ובנוסף לא You name itזה כבר 

לשכוח, כמו שהגברת אמרה, נאוה, יש לנו גם את הקונדנסט. 

 שהוא גם כן מוזרם אל היבשה. כל עוד, 

רגע, במערך ציוד אחד, שזה בעצם האסדה, הגז ייפלט  :מר גלעד זרקה

 בארובה למעלה? 

עוד מעט נראה את זה, בסדר? עוד רגע. אז בזמן שזורם לנו  :מר ניר סהר

 בעצם גז, חייב לזרום לנו גם קונדנסט. 
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 שזה החומר הלא טוב.  מר אייל כהן:

שיש לך  95טוב, לא טוב, שתבין, כן? תיקח עכשיו אוקטן  :מר ניר סהר

באוטו ותשים את הקונדנסט, אז הקונדנסט הרבה יותר נקי 

הזה. בוא, כולם מתארים מזוט, כי זה נראה שחור  מהאוקטן

וציפורים ככה. לא, זה לא. זה דלק נקי, נקי, נקי. הוא לא 

מספיק נקי בכדי להזרים גז לתחנות הכוח בישראל, לדוגמה. 

 או לתעשיית הפלסטיק. 

... שיוצא כמו  מר אייל כהן: נוצר, הקונדנסט? בתהליך עצמו  איך הוא 

 סינון כזה? 

לא, זה לא סינון. זה מערכות חימום. שברגע שאנחנו מחמים  :הרמר ניר ס

את הגז, אז אנחנו יוצרים בעצם פאזות שונות. אז הפאזה 

, אם אתה זוכר את C1 ,C2 ,C3 ,C4הקלה יותר, שזה 

המצגת  הקודמת, זה הגז המתאן שאנחנו רוצים להפיק 

צריכה בישראל. הפחממנים הכבדים ולהשתמש בו לטובת 

, שהם קצת יותר C10והלאה, עד בערך  C4ו יותר, כמ

 כבדים, זה הקונדנסט. 

 הבנתי, תודה.  מר אייל כהן:

 ואותו אני מוציא. כי אני לא רוצה אותו בתהליך הגז שלי.  :מר ניר סהר

.. את המאגרים בחוץ.  מר אייל כהן: .  ,  ואם אני זוכר נכון

כל גדול של בדיוק, נכון. בסמוך לאתר חגית, יש שם מי :מר ניר סהר

קוב והוא בעצם יהווה כגורם עזר או חירום, כי  10,000

בשגרה הוא לא אמור למלא את המיכל הזה, כי זה יילך לקו 

למדינת ישראל,  on lineקצ"א. קו קצא"א מזרים הרי 

לאורך החוף, שני קווים מאוד גדולים, מאשקלון עד חיפה, 

ייכנס בעצם לקו קצא"א.   הוא 

 ע, אבל כרגע אתר חגית ליד שפיה?רג :גב' נאוה גלעד

כן, מעל שפיה, למעלה. ממש בת שלמה, באזור בת שלמה,  :מר ניר סהר
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באזור שם. אוקיי. אז הגענו עכשיו ליבשה. וראינו שביבשה 

נכנסים לנו שני קווים. קו של גז נקי, אחרי זיקוק, וקו של 

וברזים שאנחנו  DVS-ו CBSקונדנסט, וזה נכנס למערכת 

לראות אותם משני צידי כביש החוף. רואים שם יכולים 

מתחם גדול כזה, עם אורות. בחושך רואים שם תאורה, שזה 

. אלו מערכת ברזים, והפחתת לחץ והעלאת DVS-וה CBS-ה

לחץ וכן הלאה. ואחרי זה זה נכנס, מתחבר לנתג"ז. נתיבי גז 

שזו חברה ישראלית ששייכת למשרד האנרגיה, בישראל. 

רגיה. וזה מספק בעצם גז למדינת ישראל. חלק ממשרד האנ

 זה התרשים הסכמתי של המערכת לויתן. 

רגע, אבל כרגע, גם כשאתה מפעיל את הגז הזה הנקי, הרי  :מר גלעד זרקה

כיום בחברת חשמל אין את הארובות האלה שבעצם מייצרים 

 את האנרגיה. אז מה יעשו עם כל הגז? 

  -יש בצפית, יש  לא, יש בחגית, קודם כל. :מר ניר סהר

... ]7080חברת חשמל בונה עכשיו את  מר טל כידן:  [ 14:26, שניהם 

 כן, אבל עד ש, ייקח עוד כמה שנים.  :דובר

גם היום חסר הרבה מאוד גז במדינה. חסר. לדוגמה חגית  :מר ניר סהר

 עובדת, חלק מהזמן, בסולר. והיא אוהבת לעבוד בגז. 

  לעבוד בגז?היא בנויה כבר  :מר גלעד זרקה

היא יוצרה לטובת גז טבעי. אבל חלק מהזמן אין גז במדינה,  :מר ניר סהר

אז מפעילים אותה בסולר. ואני רואה את זה בצורה 

 . ניטורמובהקת, אני רואה את זה בתחנות 

] :מר גלעד זרקה  . ..  [ 14:58אז היא בעצם תהיה הצרכן הראשוני של אותו 

 חם. בצפון שם, אלון הגליל, היא, צפית בכפר מנ :מר ניר סהר

 ניתן לאגור את הגז.   ניתן לאגור אותו, לא? :מר ליאור בכר

 עוד לא, עובדים על זה.  :מר ניר סהר

 אז מה יקרה עכשיו, כשיתחילו להזרים, עם העודפים?  :מר ליאור בכר
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 לא, אין עודפים. לא יהיו עודפים.  :מר ניר סהר

 לא יזרימו בעצם?  :מר ליאור בכר

אנחנו היום בדיפיציט של אנרגיה במדינת ישראל. חסרים  :מר ניר סהר

 מגה ואט במדינת ישראל.  3,000

רגע, אז עושים עכשיו טסט. יסיימו את הטסט ועושים קאט?  :מר גלעד זרקה

 או שעושים, 

שנה הבאות זה רץ. פותחים את שתי הבארות,  30-לא, זהו. ל :מר ניר סהר

 נדבר על שתי הבארות הללו. שנה  30. בעוד 7-ו 3את 

 אז מה הבעיה עם הנישוב?  מר אייל כהן:

אז שוב, אם ככה, אז אנחנו צריכים לחשוש במרכאות  :מר גלעד זרקה

 מחגית, כשהוא יתחיל לעבוד על גז ולפעול. 

 ההיפך. טוב שהוא יעבוד על גז.  :מר ליאור בכר

 לק מהזמן על סולר. למה? יעבוד  על גז. כי היום הוא עובד ח :מר ניר סהר

 זה יהיה לך מצוין.  דובר:

 סולר פחות טוב מאשר גז.  מר טל כידן:

בואו נמשיך. אני שמח על השאלות האלה, כי זה ככה, אני  :מר ניר סהר

drillישר רץ   down  לפרטים, אבל צריך לתת עדיין תמונה

רחבה יותר למי שלא מתעסק בזה ביומיום. אז כמו שאמרתי 

, יש מצב קיים. הקווים בין 3ך של שלב קודם, בתהלי

הבארות לאסדה מלאים בגז חנקן. זה גז אינרטי שנמצא 

באופן טבעי באוויר. הטורבינות והמחממים של האסדה 

עובדים. סיפרתי מה זה הטורבינות. סיפרתי מה זה 

המחממים. טורבינה זו בעצם גנרציה. תחשבו שיש עכשיו על 

איש שחיים. יש  200הרגע, איש, עכשיו, נכון ל 200האסדה 

להם שם מטבח, יש להם שם מכבסה, יש להם שם אוכל, יש 

איש און ליין כל הזמן נמצאים  200להם שם חיים שלמים. 

על האסדה. יש להם גנרציה, יש להם חשמל. הם רוצים 
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לייצר לעצמם חשמל. איך הם מייצרים חשמל? על ידי אותו 

ושים את ההפרדה גז. והמחממים, כפי שסיפרתי קודם, שע

 בין הפחממנים הכבדים לבין הפחממנים הקלים. 

בעצם מתבצעת הזרמת גז משתי בארות לויתן מתוך  3בשלב  

 7-ו 3ופתיחת בארות הארבע, כפי שראינו קודם בסכמה. 

אינץ', ראינו את זה גם קודם. גז באר  18ובניית לחץ בקו 

ה. ידחוק את החנקן אשר נמצא בצנרת מהבארות ועד לאסד

הפליטה של החנקן ובהמשך חנקן מעורב עם גז, באר יהיה 

בקצה של הלפיד. שימו לב. נדבר על הנקודה הזאת בהמשך. 

 הלפיד, בשלב זה, לא יהיה דלוק. זה טוב לנו או לא טוב לנו? 

.  :מר ליאור בכר  לא טוב לנו

לא טוב. למה? כי בעצם אין מה ששורף בעצם את המזהמים.  :מר ניר סהר

ט לנו לאוויר. וזה החשש, בין היתר, הגדול, של וייפל

חנקן בזרם  5%התושבים ושלנו. אבל עד לקבלת ריכוז של 

מתאן, אז בעצם  95%-חנקן, ו 5%הגז. כלומר ברגע שיהיה 

 נגמר תהליך הנישוב של שתי הבארות האלה. 

זה אומר שבכל אופן תהיה פליטה של גזים, ואחרי זה  :מר ליאור בכר

 משנה מה.  מסיימים, לא

.  :מר ניר סהר  נכון

 כלומר זו לא תקלה. זה יקרה בכל מקרה.  :מר ליאור בכר

זה. עוד מעט נראה גם את המספרים, לא, אנחנו מוכנים ל :מר ניר סהר

 לכמה מוכנים. 

 ? 5%-כמה זמן ייקח לו להגיע ל :מר גלעד זרקה

נקן על נגיע לזה, בסדר? עוד רגע. בהמשך תתבצע דחיקת ח :מר ניר סהר

ידי גז באר במערכות האסדה, עוד מעט נראה את זה, במערך 

. הפעלת מערכות באסדה והזרמת גז טבעי מטופל 2-ו 1ציוד 

ליבשה, חיבור לנתג"ז, גם את זה ראינו, ובשלב זה 

על האסדה. כלומר לא מהרגע הראשון  אוחסןהקונדנסט י
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יגיע קונדנסט לאתר חגית, כפי שדיברנו קודם. אלא רק 

חר כמה ימים. למה? כי חלק ממנו בעצם יישאר על לא

חביות על האסדה עצמה. אבל  2,000האסדה. כי יש מיכל של 

גם ייקח לו זמן להתגבש, להתחיל. כי אמרנו לא מהרגע 

 הראשון מתחיל לזרום גז נקי. אלא זה בתהליך של סט אפ. 

גז נקי כן יוזרם והקונדנסט יאוחסן? :גב' נאוה גלעד  אז 

הוא יתחיל להיות מאוחסן, יתחיל להיות מלא לאט לאט,  :סהרמר ניר 

ואז יתחילו להזרים אותו ליבשה. ואלו לוחות הזמנים. 

יודעים, נכון? אבל  מישהו יודע מתי תתחיל, לא, אנחנו  לא 

יודעים, ש שעות לפני תחילת הנישוב,  48-מה שאנחנו כן 

ום בשעה שבע בבוקר, הם יידעו אותנו. מה זה אומר? אם הי

בבוקר לא ידעו אותי, בשבע בבוקר, זה אומר שזה לא יהיה 

מחר. מה גם שזה אומר שזה גם לא יהיה מחרתיים. נכון? זה 

שעות. מה זה אומר? שייתכן שזה יהיה ביום  48אמור 

חמישי. הם מדברים גם עם יום שישי. אנחנו הטלנו וטו שזה 

לא יום שישי, כי חלק מהאנשים רוצים באמת לעזוב את 

יוכלו לחזור.   האזור. בחלקם אנשים דתיים. הם לא 

 ניר, זה שייך למצב הרוחות? :גב' נאוה גלעד

 כן, גם לזה נגיע.  :מר ניר סהר

 עדיף רוח מזרחית? מר טל כידן:

נכון. אבל לציבור מאוד עדיף רוח מזרחית. לי כמהנדס, אני  :מר ניר סהר

ם מה זה מת שיהיו רוחות מערביות, לראות את הערכי

. אני דיברתי רגע בשיא שלי. לי זה מרתק ניטורבתחנות ה

אותי. אני כבר שנתיים על הפרויקט הזה. אני מת לראות 

 כבר משהו. מת לראות עלייה מהאסדה. 

 לך עם איזה סירה, איזה חסקה ושים שם.  :מר ליאור בכר

 ניר, מה רמת הסיכון באמת לנו כאזרחים?  מר אייל כהן:

לזה, רגע. תן לי רגע לגמור את הסקירה ברשותך רגע, נגיע  :מר ניר סהר
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 ואחרי זה נדבר על המספרים ועל הנתונים. 

 רגע, אבל הגז ייפלט בזמן הנישוב, הקונדנסט לא שם.  :מר אריה שרון

 לא.  :מר ניר סהר

 לפני זה הוא כבר מופרד.  :מר אריה שרון

ק אחרי כמה הוא מופרד על האסדה. הוא יישאר באסדה. ור :מר ניר סהר

  -ימים הוא יועבר בעצם 

 זאת אומרת רק את הגז שהולך להיות מוזרם,  :מר אריה שרון

 נכון, בדיוק.  :מר ניר סהר

שעות, ברגע  48השאלה היא על ההתרעה שאמרת. התרעה  :מר ליאור בכר

  שאתה מקבל הודעה. הציבור איך הוא מקבל אותה?

 יבון ידע מזה. גם אריה ידע את זה. וגם הר :מר ניר סהר

  -ויש לציבור תוך, לפחות יממה לפני, ידע  :מר ליאור בכר

 שעות.  48 :גב' נאוה גלעד

הנתונים במדינת ישראל שונים מנתונים במדינות אחרות  :מר גלעד זרקה

]  בעולם?  . . [ בגרמניה ובישראל הוא פולט את אותו 21:32.

 לם? בעו  זה. אין תחנות אחרות שעושות את התהליך הזה?

 לא הצלחתי להבין את השאלה. שוב פעם.  :מר ניר סהר

גז, נכון? :מר גלעד זרקה  באותה שיטה.  יש עוד מדינות שמפיקות 

 ברור, כן.  :מר ניר סהר

  שם כשאתה מנתר את האוויר, מה התוצאות? :מר גלעד זרקה

 זה רחוק. זה בלב ים.  :גב' נאוה גלעד

  -ה לדעת, אם זה אותם לא, בגלל זה אני רוצ :מר גלעד זרקה

כיפק. מה אתה -א-אז אני אגיד כך. שאלה מה זה טובה. על :מר ניר סהר

אתה בא ואומר רגע, אנחנו לא  אומר, במילים אחרות?

המצאנו את הגלגל. היהודים לא המציאו את הגלגל. זה כבר 

שנה באוקראינה הם מפיקים גז טבעי, וכבר חיים  100עובד 

 ם תחנה אחת פחמית. על הגז הטבעי ואין לה

 חיים גם עם צ'רנוביל.  מר אייל כהן:
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גם נכון. אבל מה קרה דרך אגב, סתם  לשם הדוגמה, מה  :מר ניר סהר

שמעתם בטח בחדשות. פוטין החליט  קרה לפני כמה זמן?

לאוקראינה. אבל בואו נעזוב את  לסגור להם את הברז, נכון?

אבל יש גלגל. זה רגע בצד. נכון, אנחנו לא ממציאים את ה

פה שני דברים מאוד משמעותיים. אנחנו אחד, אי שאין לו 

יכולת לקבל, אי אנרגטי, אנחנו לא אי באמת אמיתי, אבל 

אי אנרגטי, אין לנו יכולת לקבל אנרגיה מהמדינות השכנות 

 שלנו. אין מה לעשות. 

  בסדר, זה הצורך. למה אתה מפעיל את הגז? :מר אריה שרון

ע, שנייה אחת. תן לי רגע לתת סקירה. כי אולי לא כולם רג :מר ניר סהר

מכירים. לא לבנון, לא ירדנים, לא סורים, ולא מצרים ולא 

הפלסטינים. אנחנו בעצם מספקים להם את הפחמן, הם לא 

מספקים לנו. אז אנחנו סוג של אי אנרגטי. להבדיל 

מאירופה, שהייתי לא מזמן בגרמניה, אספר לך משהו 

מדבר שם עם האוכלוסיה ועם הרגולטור ואני אמיתי, אני 

מדבר שם עם המועצות. והם מייצרים חשמל והם לא צורכים 

את כל החשמל. והם מבקשים מהמדינות השכנות שיקחו 

מהם את החשמל. כי אתה לא יכול לאגור חשמל. הם 

 משלמים כסף למדינות השכנות, 

  בגרמניה? מר אייל כהן:

ים כסף למדינות השכנות, קחו מאיתנו את הגרמנים, משלמ :מר ניר סהר

החשמל. הם עוצרים את תחנות הרוח. אנחנו במצב אחר 

לגמרי. זה אחד. שתיים, המדינה הזו נורא קטנה. אז כל 

תשתית וכל מפעל כמו האסדה הזאת, היא קרובה לתושבים. 

בניגוד לגרמניה שיש לך שטחים. או כל מדינה אחרת 

חנו במצב ביטחוני לא פשוט שתיקח. יש שטחים שמישים. אנ

פה במדינה. וכל דבר מאוים. לא מזמן האיראנים ניסו להגיע 

לאורות רבין. אתם שמעתם את זה פה, אתם תושבים של 
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האזור כאן. שמעתם את היירוט באזור מנשה. שהוריד בעצם 

את הטיל. אין ספק שהאסדה הזאת גם כן בכיוון. טענות של 

ו יותר קל לשמור על האסדה משרד הביטחון, על כך שיהיה ל

הזאת יותר בקרוב מאשר ברחוק. לא יודע, אני מספר לך מה 

 שאני יודע. 

דבר נוסף. ואחרון. שוב פעם, לא מספיק מבין בתחום הזה,  

אבל אני עונה לך את מה שלי סיפרו ולי אמרו. גם כריש 

ותנין, שתי אסדות נוספות שנמצאות בלב ים, שעובדות 

, של אסדת סחר, FPSO-לגמרי, של הבטכנולוגיה אחרת 

מביאות את הגז אל אסדת לויתן. שים לב, מביאות את 

ק"מ, מטפלות שם, מביאות את הצנרת אלינו  90-הצנרת, מ

ומשם זה ישווק בעצם גם לארץ וגם לחו"ל. שבוע שעבר 

  -שמענו בחדשות 

] :מר אריה שרון  . . .  [ הולך להיות, 25:25אז 

וא וגם לתוצרת עצמית. שמענו בחדשות, אתם כן, גם ליצ :מר ניר סהר

ו  יכולים להסתכל, לעשות גוגל ולראות, שבאמת אנחנ

בשיתוף פעולה עם קפריסאים. ויצאו חקר הימים והאגמים, 

 שיושבים בחיפה, 

 חרטה. אוקיי, בלי  :מר גלעד זרקה

בדיוק. נכון. תורכיה הגיעה לשם והם אמרו בשום אופן אתם  :מר ניר סהר

בים ואפילו איימו אליהם ברמה המלחמתית. לא מתקר

כלומר ספינות מלחמה הגיעו לספינה שלנו, של ישראל. 

שהיא סך הכל באה לעזור לקפריסאים. יש לנו פה איום לא 

 פשוט, זה אתגר לא פשוט. 

 גם הם לא נותנים להעביר צינור.  :מר אריה שרון

עשתה הסכם עם בדיוק. ואז הם באו ואמרו, כי הרי ישראל  :מר ניר סהר

הקפריסאים, עם היוונים, עם האיטלקים, שאנחנו הולכים 
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גז. הם הטילו וטו התורכים. לא מעוניינים בעניין  לספק לכם 

הזה, והם התחילו להשתלט פה על האזור הזה. לכן אנחנו 

  -נמצאים פה 

 מה זה, מאינטרס עסקי?  :מר אריה שרון

פה במקום שהוא מצאים עסקי, רק עסקי. ולכן אנחנו נ :מר ניר סהר

ג'ונגל. אז ייתכן והשיקול נכון, ייתכן והשיקול לא נכון. 

קשה לי להשוות אותנו למדינות האחרות עובדתית. זה 

 המצב. 

לא, את הצורך אני הבנתי. אבל מה שאני שאלתי, אם תיקח  :מר גלעד זרקה

עכשיו את תחנת הניטור שלך לאותה אסדה או משהו אחר 

שעושה את אותו תהליך באוקראינה. אתה  קרקעי או יבשתי,

 מודד שם את הזה, מה התוצאות שאתה תקבל? 

אז שם הם לא מודדים את הדברים הללו. אני חיפשתי טוב  :מר ניר סהר

 טוב, בנוגע למה שקורה בעולם. אין את הדברים האלה. 

 אגב, זו אותה טכנולוגיה?  דובר:

  -למה? למה בעצם לא  מר אייל כהן:

 זה רחוק מאוד.  כידן:מר טל 

 אחד, זה רחוק.  :מר ניר סהר

 גם גרמניה לא?  מר אייל כהן:

גם גרמניה לא. זו גם תרבות אחרת. אני תופתעו ממה שאני  :מר ניר סהר

 אגיד לכם. 

 אתם מאמינים למה ש,  מר אייל כהן:

אני אומר לכם. שוב פעם, היינו ואנחנו מבקרים לא מעט  :מר ניר סהר

ם באים אלינו ומסתכלים על הרגולציה אצלנו. במדינות וה

ככה תשתוממו ממה שאני הולך להגיד לכם. הרגולציה שלנו 

  -הרבה יותר, איך להגיד 

  מכבידה? :מר גלעד זרקה

כן. אין לדוגמה, תקן של בנזן בעולם. אין תקן. באיחוד  :מר ניר סהר



16.12.19פרוטוקול ישיבת מועצה מיום   
 

 18 

ב EPA-האירופאי אין תקן. גם ב , אין. אין תקן EN-וגם 

ממוצע  PPB 1.2י לבנזן. שימו לב, בישראל כן הגדירו יממת

שעתי. שוב פעם, אני לא מגן לא על משרד הגנת הסביבה. 

אבל יש דברים מסוימים, שאנחנו חיים במדינה אחרת. 

ואנחנו חיים אחרת ומסתכלים על דברים אחרת. להגיד לכם 

 למה? קשה לי לבוא ולומר. 

נו, כשהיה את הדיון אם לעשות צפה מצד שני אמרת לנו בזמ :מר ליאור בכר

או זה, שרק כאן עושים במדיניות המערביות אסדה כזאת 

 קרובה. לא מעל לבאר. 

נכון. נכון. אז יש הרבה מאוד שיקולים שאני גם לא יודע  :מר ניר סהר

 להגיד. 

 טוב, לשאלה של גלעד, של הניתוק. אבל זו אותה טכנולוגיה?  :מר אריה שרון

ן, אותה טכנולוגיה. אנחנו משתמשים במכשירים שנקראים כ :מר ניר סהר

FID  אוPID זה לא משנה כרגע. שהם יודעים לספוג את ,

אותם מזהמים בצורה הטובה ביותר. זו הטכנולוגיה 

ונותנים אינדיקציה  המתקדמת ביותר שקיימת היום בעולם. 

 אמיתית. 

 , הנישוב. לא, אני מדבר על הטכנולוגיה של ההפקה של :מר אריה שרון

 bestעצמה? יש מה שנקרא אה, אתה מדבר על האסדה  :מר ניר סהר

available technology ,BAT ובהיתר הפליטה של אסדת .

לויתן כתוב בצורה ברורה שהם נדרשים לשים את 

הטכנולוגיה הטובה ביותר הקיימת היום בשוק העולמי. 

ורואים את ההבדל בין אסדת תמר, מה הם שמו שם, לפני 

שנה, ומה הם שמים היום. אין לי ספק שהיום זה נראה  15-כ

 הרבה יותר טוב. 

 עשיתם? , בתמר? ניטורשם יש  :מר ליאור בכר

 לא.  :מר ניר סהר
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 זה באמצע הים.  :מר ליאור בכר

 לא, זה לא אצלנו באיגוד.  :מר אריה שרון

.  דובר: .  ק"מ.  7.

אזרח הפשוט? התושב שאלה פשוטה. מה צריך לדעת ה :עו"ד דורון שובל

 הפשוט? 

 אני תיכף אגיע לזה.  :מר ניר סהר

 מה הוא צריך לעשות?  :עו"ד דורון שובל

,  מר אייל כהן: היום טכנית בעצם האסדה קיימת. לא ניתן לבצע שום שינוי

היא לא תזוז יותר. היא תעמוד שם וזו עובדה קיימת. אין 

 לנו מה לעשות נגד זה. 

.  :מר ניר סהר  נכון

 בפועל אין מה להתנגד. זה עבר את הכל. את כל הערכאות.  אייל כהן: מר

 זהו, זה קיים, זה עובד.  :מר ניר סהר

 אין מה לעשות.  מר אייל כהן:

 אין מה לעשות.  :מר ניר סהר

זאת אומרת כל ההפגנות שעושים, בעצם הן לא יכולות לעזור  מר אייל כהן:

 בשום דבר. 

 לא.  :מר ניר סהר

 מעל לתקן? ואם התוצאות של הניטור יהיו  :זרקהמר גלעד 

. זה ניטור חד פעמי הרי.  :מר ניר סהר ..  התוצאות 

יש טכנולוגיה שיכולה להקטין את זה? איך אתה משחק עם  :מר גלעד זרקה

 הדבר הזה?

אז בואו רגע נדבר על זה. בואו נדבר על המספרים. כי אתם  :מר ניר סהר

אז בואו נדבר רגע על  רוצים לשמוע מספרים. חברים,

המספרים. אז למעשה בעצם, בשעה שתיים בלילה, שאנחנו 

לא יודעים באיזה יום עדיין זה יהיה, לשאלתך, אדוני, אני 

 לא זוכר את שמך. 

 אתה לא מכיר. דורון.  :עו"ד דורון שובל
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שעות לפני ההרצה עצמה, בשתיים  48אהלן, דורון. אז  :מר ניר סהר

שתי הבארות שדיברתי עליהן. החמש  בלילה הם יפתחו את

שעות הראשונות לא מעניינות אותנו. למה? כי הם בעצם 

 מזרימים גז שדוחק את החנקן. 

 מתי זה יהיה? באיזה יום?  :עו"ד דורון שובל

שעות. המחויבות  48אנחנו עוד לא יודעים. הם יודיע לנו  :מר ניר סהר

רוצים  שלהם זה בשבע בבוקר, למה? כי באור ראשון הם

להתחיל לראות מה קורה על האסדה עצמה. כלומר אם היום 

יודע בעצם שזה  בשבע בבוקר הם היו מודיעים לי, הייתי 

מתחיל לעבוד ביום רביעי, נכון? מחר בבוקר בשבע בבוקר 

יודיעו לי, אני יודע שזה יתחיל בחמישי בבוקר. אם  הם 

 בשבע בבוקר הם לא מודיעים לנו, זה גם לא בחמישי. 

 רגע, ההודעות הן בשבע בבוקר צריכות להיות? מר אייל כהן:

 ... )מדברים ביחד( כן.  :מר ניר סהר

 אתה מקבל הודעות בשבע בבוקר?  מר אייל כהן:

 אני גם באמצע הלילה מקבל. עכשיו, בתקופה הזאת?  :מר ניר סהר

 אבל בשוטף שלך אתה מקבל בשבע?  מר אייל כהן:

אתגר בעניין הזה. טוב, אז באמת שבע בבוקר  אשתי, יש לנו :מר ניר סהר

אנחנו אמורים לקבל. אז באותו תהליך של השבע בבוקר, 

בסביבות חמש שעות ייקח לחנקן לצאת. זה מביא אותנו 

משבע בבוקר, חמש שעות, אחת בצהריים. מאחת בצהריים 

עד השעה שלוש, במשך שעתיים, סדר גודל, ייפלטו מה 

טון  24טון מתאן, פלוס  1,551שאתם רואים פה למטה.  

NMVOC שזה חומרים אורגאניים למיניהם, ועוד מה שהכי ,

ק"ג בנזן. אוקיי, אז זה  75מעניין את הציבור, שבתוכם יהיו 

 נשמע  מספרים נורא מבהילים. 

 כל זה מאחת עד שלוש אמור להיות?  :מר ליאור בכר
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וא נגזים. בוא כן, יהיה בין אחת לשלוש. אתה יודע מה? ב :מר ניר סהר

נעשה את זה משעה שתים עשרה עד השעה ארבע. בוא נכין 

 אינטרוול כזה של הצהריים. זה מה שהולך להיפלט. 

  -אבל זו רק הרצה. יכול להיות עד  :מר אריה שרון

 זה עד. יכול להיות שיהיה פחות.  :מר ניר סהר

  מי עשה את החישובים האלה? :גב' נאוה גלעד

י. והם התחייבו למספרים האלה.  נובל :מר ניר סהר  אנרג'

 שאתה יכול לנטר אותם.  :גב' נאוה גלעד

עכשיו תראו. שאלת, דרור,  כן, עוד מעט נדבר על זה. בסדר? :מר ניר סהר

 דורון שאל אותי קודם מה המספרים האלה אומרים? נכון?

כי אני לא מבין מה המספרים האלה. תראו, בעיקרון אם כל 

חנת הדלק, ברגע שהוא נכנס לתחנת דלק, אחד מכם נכנס לת

 יהיו לו מזהמים יותר גבוהים מאשר מה שאתם רואים כרגע. 

  אז מה ההיסטריה? מר אייל כהן:

 אין היסטריה. אנשים פשוט לא מבינים.  :מר ניר סהר

לא, בסדר. אבל תחנת דלק זה נקודתי. פה אתה מדבר על  :מר גלעד זרקה

 משהו שהוא רציף, כל הזמן. 

נכון, נכון. בסדר. אז אם תהיה שעתיים בתחנת דלק, אתה  :מר ניר סהר

 תספוג את זה. 

 אז מתדלק בתחנת דלק חוטף יותר מאשר,  מר אייל כהן:

אלא אם כן, מטפלים בתחנה בצורה מיטבית. אבל רוב  :מר ניר סהר

תחנות הדלק שלנו במדינת ישראל, אם תיכנס, יש כאלה 

, נכון? זה הבנזן. לא לנשום שאוהבים נורא את הריח הזה

אני ממשיך, ברשותכם, לשאלה של נאוה. בזמן את זה. 

הנישוב יהיו שני מפקחים של המשרד להגנת הסביבה על 

האסדה. יהיה דיווח שעתי של הרכב הגז וספיקת הגז 

בתקופת הנישוב. כולל הבנזן. כלומר תהיה לנו אינדיקציה 

ה מה קורה על מה קורה על האסדה, ותהיה לנו אינדיקצי
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החוף, על ידי תחנות הניטור שלנו. שוב פעם, אלו דברים 

קצת יותר טכניים, יהיה דיגום סביבתי על האסדה, על ידי 

BTX בארבע נקודות, שמונה שעות לפני, שמונה שעות ,

 24במהלך הנישוב ושמונה שעות אחרי. שתי נקודות נוספות, 

וב, יהיה סקר שעות רצוף, שיתחילו בשמונה שעות לפני הניש

דליפות באמצעות מצלמת תרמית. לוקחים מצלמה תרמית, 

והם מבצעים בעצם בדיקה תרמית על כל רכיב ורכיב. יהיו 

לנו את תחנות הניטור החופיות שלנו. מעיין צבי, נחשולים, 

חוף דור וקיסריה. ויהיה דיגום בארובות של המחממים 

ביבה כל זה משרד להגנת הסוהטורבינות בזמן ההרצה. 

נמצא על האסדה. נפתח חדר מצב אצלנו באיגוד, שש בבוקר 

או שבע בבוקר, שאנחנו לא יודעים איזה יום זה יהיה. שם 

יתכנסו כולם ונקבל דיווחים מהאסדה, למול מה הולך 

 להיות בתחנות ניטור שלנו. ונקבל תמונה מלאה. 

 של מי תחנת הניטור בגבעת עדה?  :גב' נאוה גלעד

שלנו. בגבעת עדה שלנו. אבל היא לא בודקת את זה. גם  :מר ניר סהר

 .. .  בעמיקם יש. אבל למה הם לא בודקים את 

 למה?  :גב' נאוה גלעד

יגיע לי לחוף הים.  :מר ניר סהר כי זה לא יגיע לאזור הזה. אם כבר יגיע, 

 אם יגיע. 

 בוודאות אתה אומר?  :מר ליאור בכר

אני אראה אותה בצורה יותר כן, ברור. התחבורה היא,  :מר ניר סהר

יגיע.  אין מצב שזה  מובהקת מאשר, סליחה? לא, זה לא 

 יגיע. בטח לא לאלונה. 

 ויש את זה כתוב?  :מר ליאור בכר

 רגע, אבל באזור כמו בזיכרון, מה קורה עם זיכרון?  :מר גלעד זרקה

יש פרוטוקול, לא? יש פרוטוקול. תסתכלו מה אתם רואים  :מר ניר סהר
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גע מולכם. נאוה הזכירה כרגע, לפני תחילת האסדה, פה כר

 ? 17.11-. הנה, את רואה את ה17.11מתי? 

 כן.  :גב' נאוה גלעד

. חמישה ימים 16. מה התאריך היום? או 11.12-ואנחנו ב :מר ניר סהר

הבדל. תסתכלו על הערכים של כל תחנות הניטור. זה מעיין 

בייל לבנזן, זה גם צבי, זה קרון איגוד, זה בקיסריה, זה במו

 כן, ועוד אחד. 

 זה מכוניות בדרך כלל.  מר טל כידן:

לחודש, ממש  17-בדיוק. תחבורה. אתם רואים? ממש מה :מר ניר סהר

קורלציה מאוד יפה. מה זה קורלציה? התאמה בין הגרף 

עצמו לכל תחנות הניטור. רואים בצורה מאוד מובהקת שזה 

 עובד. 

. מר טל כידן: . .   המינימום 

המינימום, בדיוק. עכשיו, תסתכלו עוד דבר שהכנתי  :מר ניר סהר

יופי. עכשיו הכנתי  בשבילכם. אפשר, או שצילמת? צלם, 

בשבילכם משהו מאוד יפה. תסתכלו, סתם לקחתי תאריך 

. תסתכלו מה קורה בארבע 24.11-שהיה נראה מאוד יפה, ב

 לפנות בוקר, או יותר נכון בחמש. מתחילה איזשהי עלייה

 של מה? 

 אנשים מתחילים לנסוע לעבודה.  :מר גלעד זרקה

של הנוקסים ושל הבנזן. אתם רואים? הערכים של הבנזן  :מר ניר סהר

.. אין קורלציה בין הבנזן לבין  שאתם כל כך מפחדים.

נוקסים. אם היה, הייתי רואה פה את חברת חשמל, הייתי 

ת רואה פה גם סורסים. גם תחמוצות חנקן וגם תחמוצו

גופרית. אני לא רואה את זה. אז אני רואה נטו תחבורה. 

מחמש בבוקר עד אשר אנשים יושבים במשרד, בסביבות 

תשע, עשר. רואים את זה בצורה מובהקת. אנשים חוששים 

מהבנזן, אבל הבנזן שלכם נמצא בכל רכב ורכב שאתם 
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יום.  ותסתכלו מה קורה בסביבות ארבע, חמש נוסעים. יום 

. עוד פעם אנשים קמים מהכסא, לא כמונו, אחר הצהריים

כן? יושבים בשמונה בערב. ועד שהם מגיעים הביתה וזה 

מתחיל לרדת, שוב פעם רואים את זה. את הירידה, בסביבות 

 אחת בלילה. 

יופי רואים את   אתם רואים אבל בצורה מובהקת איזה 

הערכים של התחבורה, גם של הנוקסים. הנוקסים, רק חשוב 

עוד רגע, לא יכולים להיפלט מאסדת הגז. אין  לי לומר

נוקסים באסדת הגז. אתם יודעים מה? אני אדייק יותר. יש 

נוקסים, טיפה. למה? כי יש שם גנרטור שמייצר להם חשמל. 

אז הגנרטור גם מייצר קצת נוקסים. אבל לא בכמויות כפי 

 שאנחנו רואים כאן. 

 נוקס ומים הם אוזון, נכון?  מר טל כידן:

.  :ר ניר סהרמ  נכון

 . 1.2-אמרת שהרמה של הבנזן צריכה להיות לא יותר מ :גב' נאוה גלעד

 כן.  :מר ניר סהר

 איפה אתה רואה את זה בערכים?  :גב' נאוה גלעד

  ?1.2בואי נראה כאן. תסתכלי, את רואה את  :מר ניר סהר

 אני רואה.  :גב' נאוה גלעד

א היום, בסדרי גודל פחות מהערך יופי. ותראי איפה אני נמצ :מר ניר סהר

 הממוצע היממתי. עכשיו, מה המשרד להגנת הסביבה אומר?

הוא בא ואומר, אם תהיה  על פי התרחישים שהוא בודק?

מהתקן היממתי. עכשיו, התקן  3.5%עלייה, תהיה עלייה של 

. כלומר 0.04. בואו נעשה חשבון מהר. זה 1.2היממתי הוא 

ם מה, בואו נחמיר, בואו נלך אם הממוצע שלי, אתם יודעי

 ? 05על המקסימום שיש פה, כמה זה? 

 . 0.4.5 מר אייל כהן:

. זה 0.64. 0.65נגיד. אז יהיה  0.6יש פה איזשהו פיק מסוים,  :מר ניר סהר



16.12.19פרוטוקול ישיבת מועצה מיום   
 

 25 

 גם הנישוב. המקסימום שיכול להיפלט מאסדת לויתן. 

שומרי אז אני לא מצליח להבין משהו. אז האנשים שעושים,  מר אייל כהן:

 הבית, לא יודעים את כל הנתונים האלה? 

 יודעים.  :מר ניר סהר

 אז מה העניין?  מר אייל כהן:

 הם לא מאמינים להם.  :מר גלעד זרקה

יודע מה האינטרס שלהם? :מר ניר סהר  אתה 

 לא.  מר אייל כהן:

אוקיי, אז תחשוב. למה אנשים לא רוצים את הגז? אתה יכול  :מר ניר סהר

 אנשים לא רוצים? לנתח למה 

 יש את הפחם.  מר אייל כהן:

 בדיוק.  :מר ניר סהר

 אז מה העניין?  מר אייל כהן:

 אולי אנשים רוצים פחם?  :מר ניר סהר

 אה, אינטרסים כאלו כלליים?  מר אייל כהן:

 אולי גם העיר מתחדשת? אולי שיקולים נוספים?  :מר ניר סהר

 פוגע?  זה לא 1.2רגע, גם רמה  :מר גלעד זרקה

 ... כל הברדק הזה זה משיקולים כלכליים?  מר אייל כהן:

לא אמרתי. אני מנסה לחשוב איך מוציאים מיליוני שקלים  :מר ניר סהר

על עשרות עתירות, שעולות המון כסף, המון פרסומים, 

שעות. מנין הכסף? אני סתם שואל  24אנשים שעובדים על זה 

 שאלה. 

אנחנו ואתה, כשנפגשנו לפני שנתיים, היית מאוד כן, אבל גם  :מר ליאור בכר

להוט קרב ולא היית במצב של השלמה עם המצב הזה של 

 האסדה וחגית, והזיקוק, 

נכון. אני עדיין חושב, רגע, שלא נתבלבל. אני עדיין חוש  :מר ניר סהר

שהמדינה פה טעתה. והיה אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. 

לא יכול להבין אותם.  אבל יש שיקולים נוספים, שאני
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שיקולים לאומיים, שיקולים אסטרטגיים, שיקולים 

ק"מ,  10הוחלט שזה יהיה במרחק  onceביטחוניים. אבל 

 אנחנו נעשה את הטוב ביותר שזה יהיה לטובת הציבור. 

וגם  :מר ליאור בכר מה שאני אומר, זה כשהתחילה המלחמה והחוסר אמון 

ה, אז יש אנשים אתה היית ואנחנו כולנו במקום הז

שמשלימים עם זה ויש אנשים שממשיכים, למרות שמאוחר 

 מדי. אני מסכים שזה מאוחר מדי.  

תקשיב, זה הגיע למצב כזה שאנשים מפנים, מבהילים  :מר ניר סהר

.. ומפנים אנשים מהבתים, זה כבר לא  . 

 מסכים, מסכים.  :מר אריה שרון

וששים. אשתי הולכת למספרה שאנשים ח level-כבר הגיעו ל :מר ניר סהר

וכבר מדברים איתה במספרה, כן? אנחנו ביום שלישי 

 מתפנים מהבית, לאיפה אתם הולכים? 

מה אתה מדבר? עובדות שלי במשרד, אמרו לי ביום שישי לא  מר אייל כהן:

יבואו לעבודה. אנחנו מוציאים את הילדים לנתניה, שלא 

 יהיו בנישוב. 

חדה שהיא לא הגיונית. בואו, כולנו מבינים את אז יש פה הפ :מר ניר סהר

זה. לכן אני בא ואומר. נכון, עשו פה הרבה מאוד טעויות. 

אני לא מסכים עם הכל. לדוגמה, טל פתח את השיחה הזאת 

בכך שזה לא הוגדר כבית זיקוק. אני עדיין טוען שזה בית 

זיקוק. למה טוען שזה בית זיקוק? כי מה שיש בבז"ן חיפה, 

דבר מתבצע על אסדת הגז. אין מה לעשות. שמים את אותו 

 הדברים על השולחן. 

 מה זה נותן שזה יוגדר כבית זיקוק?  מר אייל כהן:

יש לזה משמעויות רגולטוריות. ואני הלכתי ונלחמתי. ואריה  :מר ניר סהר

נסע איתי לירושלים. והיינו אצל השר אלקין, וניסינו 

ים. והיינו אצל מנכ"ל להילחם, יחד עם ראשי רשויות אחר
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משרד האנרגיה והיינו עם מנכ"ל משרד הפנים והיינו אצל 

אלקין וכתבנו מכתבים והיינו בקשר עם הממונה על המחוז. 

  ובסופו של דבר החליטו שזה לא יהיה בית זיקוק.

  אבל למה? :גב' נאוה גלעד

רק  לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. נאוה, שנייה. אני :מר אריה שרון

רוצה להגיד לך. כשהיינו אצל השר לאיכות הסביבה, סחבק 

 יזם את הפגישה הזאת, 

,  :מר ניר סהר  נכון

והיינו אצלו בעניין הזה. והיינו אצל מנכ"ל משרד הפנים.  :מר אריה שרון

משרד הפנים הוא זה שנותן את רישיון העסק, ואז הוא 

נו שזה מסווג אם זו תחנת גז או משהו, או בית זיקוק. רצי

[ ... את [ 43:11יהיה בית זיקוק, כיוון שאם זה מוגדר, אתה 

בית זיקוק הציבור נבהל, מה? בית זיקוק? אבל הציבור, 

נותן לו הגדרה של  אנחנו מדברים בגלל ההגדרה. כי אם אתה 

בית זיקוק, התנאים של הבדיקות יותר מחמירים. ואז הם 

פרמטרים מצידם אמרו, גם מנכ"ל משרד הפנים, יש תשעה 

שאנחנו בודקים אותם. גם אם זה לא  ייקרא בית זיקוק, הם 

ייבדקו. אז זה לא משנה. אבל אנחנו רצינו שזה יהיה בית 

 זיקוק. אנשי המקצוע שלנו, ולא הצליח. 

  ואנו לכם למה לא? :גב' נאוה גלעד

 לא.  :מר ניר סהר

 האם מבחינת המדדים שלכם,  מר אייל כהן:

וואי, עבר זה מה  :מר ניר סהר שעשיתי פעם שעברה. אתם זוכרים את זה? 

זמן מאז. תסתכלו מה זה. כי היו פה כמה מצגות. אז הנה, 

 בוא נתסכל רגע. 

 אנחנו לא היינו במצגת הזאת.  מר אייל כהן:

 לא הייתם?  :מר ניר סהר

.  דובר:  חלק היו
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 הייתם באחת אחרת.  :מר אריה שרון

 כן, אני אתכם.  :מר ניר סהר

יודעים ולא מודעים  אייל כהן:מר  רק מבחינת מה שדיברנו, שהתושבים לא 

לכל הסיפור הזה. אי אפשר להוציא איזה פרסום ולהסביר 

לאנשים כמו שאתה מסביר פה? אוקיי, רבותי, זה המצב 

 כיום. הנה, אלה הנתונים. 

.  :מר ניר סהר  הנה, אנחנו הוצאנו

ויראלי כזה שירוץ בפייסבוק.  איזה סרטוןאבל צריך להוציא  מר אייל כהן:

 אני רק רואה נגד. אני לא רואה זה. 

.  :מר ניר סהר . .  אני אשלח לך, יש המון. 

 יש סרטון הסברה שהם הוציאו בדיוק כזה.  מר טל כידן:

 ההוא של הבוקר?  מר אייל כהן:

הם רואים את הפרסום של נובל, אז אומרים זה ממומן. אבל  :עו"ד דורון שובל

 רסום של  )מדברים ביחד( איפה הפ

ויכול להיות סטייה ממה שאמרת, את המדדים? מבחינה  מר אייל כהן:

מדעית, הרי מה אמרת קודם? כששאלנו אם יש תהליך 

'לא בודקים את זה ואף פעם לא בדקו את  מקביל, אמרת 

, נכון? כי זה משהו ש, זה לא מעניין. האם יכול להיות  זה'

.. בומבה? . ו בקישון, אין זיהום, אין כמו שאמר סטייה 

 חטפו סרטן. זיהום. בסוף 

אז בוא רגע נדבר על זה, שנייה. הנה, עוד דבר שאני מאוד  :מר ניר סהר

לא מסכים עם משרד האנרגיה ומשרד להגנת הסביבה. מה 

 PPB 1.2ל בנזן, של שאמרתי לכם שיש תקן  אמרתי לכם?

ונה ממוצע יממתי. אבל אמרנו שהנישוב יהיה סך הכל שמ

שעות נדע אם היה זיהום או לא  24אז רק אחרי  שעות. נכון?

... העליתי את השאלה הזאת בפני המשרד היה זיהום? 

להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, שהם הרגולטור, הם 
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הריבון במדינת ישראל. חבר'ה, מה אתם בעצם אומרים? 

שעות  24שעלולות להיפלט כמויות של מזהמים, ורק אחרי 

 ע, חבר'ה, בעצם סורטנתם. תגידו רג

 אבל אי אפשר שהתקן יהיה שעתי.  מר טל כידן:

.  :מר ניר סהר  אין שעתי. זה התקן

ב מר טל כידן:  שעות,  24-חלק 

אבל זה לא זרחני. זה לא שאתה בא עם זה במגע ואתה  :מר גלעד זרקה

 מקבל, 

ית תקשיב, אבל אנשים מוטרדים ובצדק.  אני כבר אומר. עש :מר ניר סהר

שעות? עכשיו אתה מדבר על נישוב של שמונה  24תקן של 

שעות, שזה שליש מהזמן. תבואו, תפרסם נוהל, ואם זה עולה 

 תעצור. במשך חצי שעה,  PPB ,5 PPB 2מעל, לא יודע מה, 

 תפרסם את זה לציבור.  :מר ליאור בכר

... על זה אני מלין. על זה אני חושב שהם  :מר ניר סהר לא נכון. לא, לא 

מחוברים לשטח, לא מחוברים לציבור. לא מחוברים 

למועצות. השלטון המקומי יש לו כוח עצום והריבון מנותק 

ממנו. אני חושב שהם טעו.  ניסיתי לשבת איתם על העניין 

 24הזה ולהסביר להם. בעצם על פי התקן שלכם רק לאחר 

שעות, אתה תדע אם חרגת או לא. ואז מה תעשה? תזמין את 

אנרג'י בשביל לעשות להם שימוע? על מה? על פרויקט נובל 

 לאומי, איזה שטויות. אז לכן אני בא ואומר. 

 גם אם היה שעתי, אף אחד לא היה מפסיק.  :מר ליאור בכר

 . 3.5%לכן, אבל בואו נזכור, גם יצאה כן הצהרה של  :מר ניר סהר

 אז יצאה.  מר אייל כהן:

נחנו נהיה בחדר המצב, נסתכל בסדר. אז אני אומר, א :מר ניר סהר

בתחנות הניטור, נראה איך אנחנו נצאים במרחב. ואם יעלה 

 יותר ממה שאנחנו חושבים, נתריע. 
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מה תעשו? מה זה נתריע? אתה לא יכול לעצור להם את  מר אייל כהן:

 הנישוב. )מדברים ביחד( 

 בוודאי, אתה סוגר את הברזים.  :מר ניר סהר

 לסגור את הברזים להם? אתה יכול מר אייל כהן:

לא אני. המשרד להגנת הסביבה, שמנהל את האירוע הזה,  :מר ניר סהר

שיישב אצלנו באיגוד, באותו יום שיהיה את הנישוב, ייתן 

 הנחיה. זה כן הצלחתי להוציא. 

  -רגע, כמה זמן התרעה  :מר ליאור בכר

זמן.  אבל הוא לא אמר לי מתי. הוא לא אמר לי תוך כמה :מר ניר סהר

אני חושב, אותי לימדו במתודולוגיה יש נוהל. עכשיו, הנוהל 

הם לא מוכנים הזה לא תקף לזה, תבנה נוהל תקף לזה. 

 להקשיב. מה אני יכול לעשות? 

יש לי שאלה. מבחינה ציבורית, האם יש לך אפשרות של זמן  :מר ליאור בכר

נניח אתה רואה מצב היפותטי שמגיע איזשהו גל  התרעה? 

ם גדול, מתחיל בים. תוך כמה זמן הוא יגיע ליישובים זיהו

ולאיזה יישובים, אתה תוכל לצפות את זה? יש לך שירות 

 מטרואולוגי? אני יודע מה? 

 כן, לשאלתך.  :מר ניר סהר

ולא רק לצפות. כמה זמן זה לוקח והאם תהיה התרעה  :מר ליאור בכר

  -מספקת כנגד 

ד משהו. החבר'ה של האסדה, מי ליאור, אני רוצה להגי מר טל כידן:

שמנהל את האסדה, קודם כל הוא לא ייקח זמן שבו יש רוח 

מערבית ויפעיל את הנישוב. הוא יראה את הנתונים 

 המטאורולוגיים, ויראה שהרוח מזרחית )מדברים ביחד( 

טל, אני שואל משהו אחר. אני רוצה תשובה לשאלה  :מר ליאור בכר

כזאת. האם יש מישהו שיגיד, ששאלתי, כי השאלה שלי היא 

 כמו שריפה. עוד חצי שעה אצלכם, תפנו את היישובים? 

אף אחד לא יגיד כזה דבר, כי זה גם לא יקרה. זה פאניקה  מר אייל כהן:
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 בציבור. 

לא, לא, אני אומר, אני יושב בנחת, אני שומע הכל, אני נרגע.  :מר ליאור בכר

ו זיהום חמור. הוא אומר יש מצב עכשיו שכן יהיה איזשה

אני אדע אותו. האם אני אוכל לתת התרעה לתושבים שלי, 

תקשיבו, כן, קרה. יש זיהום, עוד חצי שעה יגיע לאזור 

 אלונה. 

 תראה, באלונה זה לא יקרה. למה אנחנו מרוחקים מדי.  מר אייל כהן:

.   :מר ליאור בכר  יגיע לאזור זיכרון

 זיכרון כן.  מר אייל כהן:

אז קודם כל, באמת, אני אענה לך רגע על השאלה. מה אתה  :מר ניר סהר

בעצם אומר? אתה אומר תשמע, ברגע שמזהים על האסדה 

מזהמים, ולפני שזה מגיע, האם מישהו יבוא ויתריע? אז 

הסלייד ממש שלם בעניין הזה, [ 50:05קודם כל אמרתי, ]

. וכן הלאה. ש .. בודק גם על הארובה וגם מצלמה תרמית וגם 

עו מה קורה. אז אני יושב בחדר המצב, אריה יושב הם יד

ן  בחדר המצב. אנחנו יושבים אצלנו באיגוד ורואים און ליי

מה קורה אצלם שם ובקשר איתם. ברגע שמזהים שהערכים 

הם גבוהים, סוגרים את ההרצה. אין מה לעשות. לא יקחו 

 סיכון. תקשיב, 

 הו, מי אחראי להודיע, במידה וקורה מש :מר ליאור בכר

 הוא עונה הפוך, סוגרים.  :גב' נאוה גלעד

אני מצטער שאני לא סומך על זה, סוגרים את ההרצה, שום  :מר ליאור בכר

  -דבר כזה. לא יודע למה, נשמע לי שגם לא 

 אין לך ברירה אלא לסמוך. )מדברים ביחד(  מר טל כידן:

ד החינוך ... משרהמשרד להגנת הסביבה אחראי לדבר הזה.  :מר גלעד זרקה

 ...  אחראי על דבר אחר. 

 תזכיר לי מה השם שלך?  :מר ניר סהר

 ליאור.  :מר ליאור בכר
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ליאור, תקשיב. חבל ששלמה כץ לא נמצא כאן. קוראים לנו  :מר ניר סהר

הקרקס מדרנו, כי אנחנו עוברים ממועצה למועצה. לפני 

. PPB 36שבוע היה אירוע בבז"ן חיפה. לא פינו אנשים. היו 

 ה התקן? כמ

 הם נוסעים לבד לרמב"ם.  :מר גלעד זרקה

אז לבוא ולהגיד לך עכשיו לאיזה היסטריה להיכנס, האם  :מר ניר סהר

מפנים? לא יודע להגיד לך. אני יכול לבוא ולהגיד לך 

שדברים כאלה קורים. וצריך כל אחד עם שיקול דעת שלו 

להבין. אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד 'יש ערך גבוה 

. מ  התקן. אנא קבלו החלטה עכשיו'

 מי? ברמה הפרטנית? :גב' נאוה גלעד

 ברמה הפרטנית של עכשיו, של מה שהולך להיות,  :מר ניר סהר

י הם יכולים להגיד את זה. אבל לא מולנו.  :מר ליאור בכר נובל אנרג'  מול 

 ברמה הלאומית.  :מר ניר סהר

אף אחד לא ע לנו. קשה להאמין שברמה הלאומית מודי :מר ליאור בכר

 ...  מודיע לנו. 

סתם עכשיו, נכנסתי לאתר. דורון וליאור. נכנסתי עכשיו  :מר ניר סהר

סתם דוגמה לגרף. אתם רואים? זה מעיין צבי. זה ממש, נכון 

לכרגע, נכון לעכשיו אני רואה פה את הבנזן. אתם רואים את 

הצבע האדום? יש בנזן, אתולאן, אקסילן, אטיל בנזן, וכן 

הלאה. הנה, מה שסיפרתי לכם קודם, זה של היום. אתם 

יופי, את העלייה? ...קמים בבוקר, עוד מעט אני  רואים איזה 

אראה את זה עוד פעם. תראו, אתם יכולים להיכנס פה, 

לדוגמה, זה באתר שלי. הנה, נחשולים, תסתכלו איזה יופי 

 )מדברים ביחד( בנחשולים. 

... את ויש  08ואה שמונה? זה שיש השאלה אם אתה ר :מר ליאור בכר

. עכשיו השאלה שלי, ואני נו[ וזה שזה מגיע, נרגע52:49]
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חוזר עליה שוב, האם יש אחריות כלשהי גם למסור לציבור 

 הודעה שזה מזהם. כי זה שאתה תבקש מהם לסגור, 

ליאור, אז אני נמצא בחדר המצב בזמן הנישוב. ראש  :מר ניר סהר

ין כל הזמן. אם הוא יהיה אצלי, אז לי-המועצה מחובר און

בכלל הוא יהיה מחובר. ולווטסאפ, יש לנו ווטסאפ שלנו של 

כל ראשי הרשויות ושל האיגוד, והוא יעביר וידברר את 

 הדברים האלה לציבור בצורה מיטבית. 

,  :מר ליאור בכר ויש מי, אני לא רוצה לדבר בשמך, אבל יש מי שמתכנן

  זה יגיע לפה, זה יגיע לשם? שיודע מטראורולוגית להגיד

... מטאורולוגים, בוא נסתכל מטאורולוגית. שלא יהיו כאן  :מר ניר סהר

וזה בסדר. בואו נראה רגע מטאורולוגיה. תעזרו לי איפה 

 אתם רואים את זה. תצוגת ניטור, מגוון, זה האתר שלי, כן?

. הנה, בואו נסתכל. ניכנס  רגע למטאורולוגיה עכשיו שלנו

 עכשיו, בוא נראה את עמיקם. איפה עמיקם? אנחנו 

 למעלה יותר.  :מר ליאור בכר

מנשה, הנה עמיקם. בואו נסתכל. אתה רואה? זה  :מר ניר סהר

 המטאורולוגיה נכון לכרגע. 

  מה אני רואה פה? :מר ליאור בכר

אתה רואה פה כרגע את עוצמת הרוח ואת כיוון הרוח. אתה  :מר ניר סהר

תחנה ותחנה ולראות את המטאורולוגיה  יכול להיכנס לכל 

 שלה. 

 היא מראה בדיוק את כיוון של הרוח מהאסדה.  :מר ליאור בכר

 כן.  :מר ניר סהר

.  :מר ליאור בכר  שזה מגיע בול, כאילו

עכשיו, היום. אבל זה לא קורה עכשיו. בואו ניקח את חדרה,  :מר ניר סהר

כן אני ל לשם דוגמה. תסתכל. אבל זו רוח קצת אחרת. 

ליין. האזרח הרגיל יכול -אומר, אתה יכול לראות און

להיכנס, לראות את הנתונים, להבין משמעויות. התקשרה 
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אלי מישהי מאחד הקיבוצים. אמרה לי 'תקשיב, אני זה זה 

. דיברה ממש בשפה  זה. גזר דין מוות. לי ולילדים שלי'

הזאת. אמרתי לה 'תקשיבי, למה את אומרת?' תראה את 

סאפים ותראה את התמונות ששולחים. 'תקשיבי, יש לך הווט

ילדים. ככה את? זו האחריות שלך? כנסי את לגוגל, תסתכלי 

תסתכלי איגוד ערים, תסתכלי על המשרד להגנת הסביבה, 

 .  הנתונים. אל תסתמכי על מה ששולחים לך'

.. אבל יש גם  :מר אריה שרון . תגיד, אבל אתה אומר על העניין הזה של 

 יקציה אוויר וסביבה? באפל

.  :מר ניר סהר יודע איך לעשות את זה כאן כן. אז בוא נדבר רגע. אני לא 

 אבל אני יכול להראות לכם, לשם הדוגמה, 

 יש לי בטלפון.  :מר אריה שרון

כן, לא, אז הכוונה שלי, תסתכלו. זה מה שהועבר ביום שבת  :מר ניר סהר

. אתם רואים, האחרון. מאותם חברים שרוצים ליצור אימה

קצת קשה כרגע לראות, אבל אתם רואים אדום, נכון? 

מצליחים לראות אדום. גם פה אדום. אלה שלושת תחנות 

.. ביום שבת האחרון בשבע וחצי  . הניטור שלי. וזה מה 

 בבוקר, אם אני לא טועה. 

 זה הק"מ?  05.10 :מר ליאור בכר

מעין צבי ובקיסריה. כן. בשמונה וחצי בבוקר, בנחשולים, ב :מר ניר סהר

אלה תחנות הניטור שלי שהועברו לי ביום שבת בבוקר. 

עכשיו, הם לקחו את זה ועשו לוגו, 'התחילה המתקפה 

והציבור בא ופונה אלי. גם יודעים שאני תושב של הכימית'. 

האזור. ואני מסתכל בצורה מובהקת, אנחנו נראה שכתוב פה 

-ו כזה? נכון? ה, משה33, אתה רואה למטה? PM 2.5למטה, 

PM 2.5 מה זה ,PM 2.5 זה חלקיקים. אסדת הגז לא פולטת ?

 חלקיקים. פולטת גזים. 
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  -זאת אומרת שזה לא רלוונטי  :גב' נאוה גלעד

זה לא רלוונטי. אבל הם לקחו את זה והדביקו את זה,  :מר ניר סהר

 'התחילה המתקפה הכימית'. בואו, חבר'ה. 

, את הבנזן יש לו איזשהו שם NR2-וקס ורגע, אבל הנ :גב' נאוה גלעד

 מיוחד? 

.  :מר ניר סהר  בנזן

 הוא לא מופיע.  :גב' נאוה גלעד

 הוא מופיע, הוא מופיע.  :מר ליאור בכר

  -באוויר וסביבה  :גב' נאוה גלעד

 מופיע, מופיע, בנזן.  :מר ליאור בכר

  את לא תראי את זה כרגע, כי זה ערכים מאוד נמוכים. :מר ניר סהר

 לא, הוא מופיע. גם יש ערכים.  :מר ליאור בכר

את צריכה להיכנס לאפליקציה שלהם. לכן אני מציע לך  :מר ניר סהר

 להיכנס אלי. 

 אני נמצאת באפליקציה.  :גב' נאוה גלעד

אני שוב אומר. זה של המשרד להגנת הסביבה. אני יכול  :מר ניר סהר

ראי את כל להגיד לך תיכנסי אלי, לאתר שלי. תיכנסי ות

 הנתונים און ליין. 

 את נכנסת למזהמים, יש לך את זה בסוף.  :מר ליאור בכר

  -טוב, אחרי זה תשחקו  :מר ניר סהר

 עכשיו נגיד בירושלים.  2.15 :מר ליאור בכר

 בירושלים. כמה אצלנו עכשיו?  :מר ניר סהר

 . 0.82אצלנו  :מר ליאור בכר

 ור שהתקנת? מאיזה תאריך התחנות ניט מר טל כידן:

 שלי?  :מר ניר סהר

  -אלה שמודדות את  מר טל כידן:

.  :מר ניר סהר כבר מחודש מאי הראשונה. עשיתי בדיקת רקע לחודש מאי
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אחרי זה התקנתי עוד אחת בנחשולים ואחרי זה התקנתי עוד 

אחת בקיסריה. ואני מתכוון לשים עוד אחת באזור חגית, 

 בשביל לנטר את הקונדנסציה. 

אתה עבדת כשהיה אדום, היתה תקלה של אבל אתה יודע,  :יה שרוןמר אר

 אספקת חשמל לתחנות הניטור. 

.  :מר ניר סהר  נכון

 תתאר לך שיהיה לך ביום של הנישוב תקלה?  :מר אריה שרון

 נכון. קטסטרופה.  :מר ניר סהר

 מה זה? אין לך גנרטור?  מר טל כידן:

ם? מטאורולוגית אני אומר לכם אז זהו, למה שמתי בנחשולי :מר ניר סהר

בכנות מקצועית, מטאורולוגית זה לא נכון לשים בנחשולים. 

הייתי שם במקומות יותר טובים מנחשולים. אבל איפה 

נמצאים שומרי הבית, היה לחץ גדול? בנחשולים. שמתי 

בנחשולים. אמרתי להם 'תקשיבו, על האחריות שלכם שלא 

ן שקל. זה לא כסף שלי, מפרקים לי פה את התחנה, זה מיליו

. אני צריך אספקת חשמל. מה מסתבר? שיש  זה כספי ציבור'

להם בעית חשמל שם, שהם לא מקבלים אספקת חשמל 

שנה  40רציפה. מזכיר הקיבוץ בא ואמר 'כן, זה ידוע. כבר 

אנחנו מתלוננים על זה לחברת החשמל, זה כל פעם מפיל את 

ונים, הנה עוד פעם התחנה', והם שומרי הבית. הנה מחקו נת

כיול, הנה עוד פעם זה. עכשיו הבנתי למי נפלתי בידיים. 

נפלתי בידיים של שומרי הבית, ששומרים לי על תחנת 

 הניטור. 

 אבל במיליון שקל אפשר לשים גם גנרטור.  :גב' נאוה גלעד

יש שם גנרטור. מחובר גנרטור. )מדברים ביחד( הם מפילים  :מר ניר סהר

מה קרה בקיסריה? מה קרה במעין צבי? מה לי את התחנה. 

 קרה בחוף דור? 

 אתה אומר שרק בנחשולים היתה בעיה ש,  :גב' נאוה גלעד
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טוב, חבר'ה. אני לרשותכם לשאלות. אני נתתי את מה שאני  :מר ניר סהר

 יודע. אני יותר רגוע. 

  -רגע, רגע, אני לא מבין. אין לך גנרטור  :מר אריה שרון

  -ז לפי מה, להערכתך, יקבעו את המועד א מר טל כידן:

מה שקורה בעצם, שאלת שאלה. לפי דעתי מתי הם יקבעו  :מר ניר סהר

י  את מועד הנישוב. מועד הנישוב ייקבע על ידי נובל אנרג'

 בלבד. אף אחד לא יכול לשלוט בתאריכים הללו. 

 כן, אבל מה השיקולים לדעתך?  מר טל כידן:

טכנולוגים. אני חושב שהם עדיין לא מוכנים  השיקולים הם :מר ניר סהר

על האסדה עצמה. הם עוברים רכיב רכיב ובודקים אותו. יש 

 שם, שתבינו שזה מפעל של ארבע קומות, ענק, 

.  מר אייל כהן: . .  איזה גודל זה? 

 מטר?  100 :מר ליאור בכר

 אין לי מושג. )מדברים ביחד(  דובר:

 אין מושג. אני לא מקבל ארנונה.  אני מבין שכן, אבל לי :מר ניר סהר

 זה חוף כרמל.  מר טל כידן:

זה גם חוף כרמל, לא רק. ולדעתי כשהם יהיו מוכנים. גם הם  :מר ניר סהר

נורא חוששים, כי גם הם מתכוננים למתקפה ומגיע להם, כן? 

אני לא מרחם עליהם, יש להם מספיק כסף. אבל כן. אני 

יודיעו. יש סיכוי שמחר חושב שברגע שהם יהיו מוכנים הם 

 בשבע בבוקר נקבל הודעה להיות מוכנים ליום חמישי. 

  -אחרי הנישוב אין איתם בעיות? כי זה אמור לרוץ  מר אייל כהן:

 אחרי הנישוב יבוא עוד נישוב.  :מר אריה שרון

 שנה.  30זה עוד  מר אייל כהן:

 יל. יש ארבע. לא, לשני הבארות. אחר כך, יש ארבע. לא, אי :מר אריה שרון

שנה. ואחרי זה יפתחו עוד  30אחרי שתי הבארות האלה, זה  :מר ניר סהר

  -... ארבע בארות. עכשיו, אף אחד לא מבטיח 

 לא, אבל אז נהיה כבר למודים.  :מר אריה שרון
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שנים לא יגידו, רגע,  10אף אחד לא מבטיח אבל, שאחרי  :מר ניר סהר

עוד קידוח. עשו את זה  רגע, הבאר התעייפה. אחרי זה יהיה

עכשיו בתמר.  לפני כמה זמן היתה הפסקה של גז במדינה. 

למה? כי ככל שהגז מתעייפת, זקנה מה שנקרא, היא לא 

מצליחה להוציא את הגז באותו לחץ. אז מה שעושים, 

מדחסים, ומכניסים דחיסה מצד אחד, כדי שיצא לוקחים 

ההפקה. הגז מהצד השני. אז עוצרים את כל התהליך של 

 זה היה, מדינת ישראל לא קיבלה גז.  2014באוקטובר 

ניר, קודם כל תודה. לי אין יותר שאלות בקטע הזה. יש לי  :גב' נאוה גלעד

בקשה. לקיים פה ערב פתוח לקהילה. ולחילופין, תעשו 

 אצלכם מצגות לאורך היום. 

 מתי תעשי?  :מר ליאור בכר

 חר הוא מקבל הודעה של שבע, אבל נאוה, בדיוק. אם מ :מר גלעד זרקה

וגם  :גב' נאוה גלעד מחר, זה רק ביום חמישי. אז יש את שלישי, רביעי. 

 חמישי. עכשיו, אפשר לפתוח, גם יש לכם אולם יפה מאוד. 

.  :מר ניר סהר  נכון

 אנשים יבואו,  :גב' נאוה גלעד

 בשמחה, מוזמנים.  :מר ניר סהר

 תפתחו לציבור.  :גב' נאוה גלעד

 זה ברור, אני לא אומר שלא. אני אף פעם לא אמרתי לך לא.  :ר סהרמר ני

 אגב, הם עשו שינויים.  :מר אריה שרון

 אנחנו עושים שיתוף ציבור. היית אצלי. שיתוף ציבור.  :מר ניר סהר

 את המצגת הזאת אפשר להפיץ אותה?  מר טל כידן:

תקחו ורת. כן. זה שלכם, חבר'ה. אתם משלמים לי את המשכ :מר ניר סהר

 אותה. 

יודע  :מר אריה שרון שעות לפני. בשבע בבוקר, חכה בשבע  48טל, אתה 

בבוקר להודעה של ניר ואז תצא לדרך. ניר, הרבה הרבה 

 תודה. 
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  -לא, אני חושבת שהציבור  :גב' נאוה גלעד

 חבר'ה, שיהיה לכם ערב טוב. אתם כנציגי ציבור,  :מר ניר סהר

 תך עוזבת בבוקר? רגע, אז אש :מר אריה שרון

 לא, מה פתאום? לא, לא, הילד שלי גם כן יישאר בבית הספר.  :מר ניר סהר

 נראה לי הוא יהיה היחיד. יהיה לו שיעור פרטי הוא יקבל.  :מר אריה שרון

 אמרו לו אל תבוא.  :מר ניר סהר

 נראה לי הבן שלך יקבל שיעור פרטי מהמנהל.  :מר אריה שרון

בית חילקו להם היום מסיכות. הלכו בבית הספר שומרי ה :מר ניר סהר

וחילקו לילדים מסיכות. תגידו, זה לא הזוי? מה, איפה 

 אנחנו נמצאים? מסיכות אב"כ, די, נו, ילדים. טוב, חברים. 

 תודה רבה.  :מר אריה שרון

, אתם נציגי ציבור, תדבררו את זה לאנשים, לציבור, לשכנים :מר ניר סהר

 למשפחה. כדי שבאמת, בואו ניקח את זה בפרופורציה. 

ניר, בוא אני אגיד לך משהו. אתה מדברר, זה חשוב. כל  :גב' נאוה גלעד

הנושא של שקיפות ולפתוח את זה מול דיברור מוסדר של 

. אתה מקבל כל ראש המועצה, באמצעות העדכונים שלכם

ים מיני הערות ואני לא מזלזלת בזה. אני חושבת שאנש

 ,  באמת חוששים. הם חושבים 'הנה נציגי הציבור'

נאוה, מה אנחנו עושים עכשיו? שמת לב בתקופה האחרונה  :מר ניר סהר

מה הדיבור שלהם? תתרמו לי כסף. שימי לב, כל מה שהם 

 מבקשים עכשיו, תנו לי כסף. 

זה לא משנה. אני לא באה לתקוף אותם. אני באה לפתוח את  :גב' נאוה גלעד

ע לציבור. ולכן אני אומרת. חשוב. אני מאוד רציתי המיד

שהקהילה באלונה תבוא לשמוע את ההרצאה שלך עוד היום. 

זה לא יסתייע היום, זה יכול להיות מחר, מחרתיים. זה יכול 

 להיות אצלכם במתקן. רק לפרסם את זה. מי שרוצה, 

 אתם מוזמנים. באמת, אריה,  :מר ניר סהר

 י אדבר איתך. תבדוק יומנים, נפתח. מחר אנ :מר אריה שרון
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כי אתה לא יכול להתווכח עם כל אחד מה הוא אומר ומה  :גב' נאוה גלעד

 זה. כל אחד, 

אני נותן את ראשי. יותר מזה אין לי מה. יאללה, חברים.  :מר ניר סהר

 תודה רבה, להתראות לכם. 

 השארת לי את הדיסק און קי?  :מר אריה שרון

 רוצה אותו? אתה רוצה את המצגת?אתה  :מר ניר סהר

 תשאיר לי. כן, כן.  :מר אריה שרון

 היא על שולחן העבודה, שי.  מר טל כידן:

 אוקיי. בסדר.  :מר אריה שרון

 *** מר ניר סהר יוצא מהישיבה *** 

 טוב, חבר'ה. מחר את אתאם איתו, לראות,  :מר אריה שרון

 אולי תוציא גם הודעה,  מר אייל כהן:

.  :שרון מר אריה  נפגשנו, עשינו

 הודעה נפגשנו, היתה בדיקה,  מר אייל כהן:

  -לא צריך נפגשנו. צריך נפגשנו, וכל מי  :גב' נאוה גלעד

לא, להוציא הודעה מסודרת על מה שהיה פה. זה מאוד  מר אייל כהן:

 מרשים. 

אתה לא יכול. בן אדם צריך לשמוע מהמקור עצמו. כי כל  :גב' נאוה גלעד

  -עם איזשהי  אחד בא

.  :מר אריה שרון  חבר'ה, אני אנסה להביא אותו

  -כמו שאתה שאלת. בזכותה של הקהילה  :גב' נאוה גלעד

 אני אנסה להביא אותו, או לחלופין שהוא,  :מר אריה שרון

 איך? אבל הנישוב יהיה השבוע, איך תביא אותו? מר אייל כהן:

 מחר, מחרתיים.  :גב' נאוה גלעד

 אריה, מה שאייל אומר זה שהמועצה צריכה להוציא הודעה,  :מר טל כידן

 להוציא משהו רשמי, הודעה מסודרת.  מר אייל כהן:

נוציא עוד אחת. אבל גם, הוצאתי  :מר אריה שרון  הודעה. בוא 

 עוד אחת שגם מסבירה קצת יותר פרטים ומדדים.  מר טל כידן:
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  -אבל אתה מבין עכשיו  :גב' נאוה גלעד

 לא, אני אשב איתו, עם ניר.  :שרוןמר אריה 

... לא, מי שרוצה לשמוע, על מנת  :גב' נאוה גלעד לא, אייל אמר שהוא שמע 

לקבל החלטה, וזכותו של כל אחד להחליט אם הוא יוצא 

א גם יכול מהיישוב, נשאר ביישוב. אבל על בסיס משהו שהו

לשאול מישהו שמבין. כי כשאתה בא ואתה אומר 'תורידו 

ליקציה הזאת, ותיכנסו לאתר של זה', מה אתה את האפ

  מבין?

מה שהיא אומרת, היום עם כל הרשתות, בייחוד אנשים  :מר אריה שרון

 בגילנו, מפגש פנים אל פנים אין לו תחליף. 

  -אז שהוא יתאמץ ואנחנו  :גב' נאוה גלעד

בסדר, אוקיי. מאה אחוז. דרך אגב, הוא בא לכאן מחוף  :מר אריה שרון

 . שם הוא גר. כרמל

 כל הכבוד לו.  :גב' נאוה גלעד

 הוא מקסים. באמת, הוא אחלה.  מר אייל כהן:

... תראו, אבל אני רוצה   :מר אריה שרון יודע  כן, עליו אני סומך. אתה 

אנחנו חלק מכל המערך של הרגולטורים להגיד לכם, 

והקובעים במדינה. ואנחנו צריכים לדעת את מקומנו. אנחנו 

ק"מ היה יותר טוב לנו. אבל  120-ם הכל. בטוח שלא קובעי

גם כן, פתאום ראיתי  6. על כביש 6הם כבר קבעו. כמו כביש 

זו עובדה. ואז אמרתי או שסתם אלחם או שניקח חלק, 

לראות איך אנחנו מטייבים את הכביש הכי טוב שאפשר. 

 אותו דבר גם כאן. אתה זוכר בישיבה שהיתה לנו? 

  -זה גדי לא סולח על  :גב' נאוה גלעד

 על מה?  :מר אריה שרון

 מליד הבית.  6שלקחת לו את כביש  :גב' נאוה גלעד

, זה לא העניין. אנחנו היינו בעד מחלף והחלטנו. הם  :מר אריה שרון אה, לא 

 ... היו נגד הכביש. חבר'ה, יש לנו החלטת מועצה בעד מחלף. 
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. אז אני אני אראה לכם החלטת, רבותי, לא, לא, זה לא נכון

מזכיר לך. יש החלטת מועצה שאנחנו בעד מחלף, באזור 

עכשיו תקשיב. אם כבר הגליל. יש החלטה כזאת שקיימת. 

הכביש קיים, אני רוצה להגיד לך משהו. המחלף, עם כל 

 הכבוד לנו ולרצונות שלנו, המחלף נפל. והגורל שלו היה, 

 על הקברים.  מר אייל כהן:

רים. אם תהיה העיר עירון או לא תהיה העיר לא על הקב :מר אריה שרון

עירון. אז תוכננה העיר עירון באזור רמות מנשה. אם היא 

קציר, שגם כן המחלף היה -היתה קיימת, זה כמו עם חריש

thatקיים. על האחוז שלנו, אז זה ירד.  's it . 

 מבקר משר הפנים.–דו"ח כספי מבוקר  .3

 

יודעים, משרד הפנים עורך טוב, הנושא הבא זה,  :מר אריה שרון כמו שאתם 

דוח ביקורת. הוא עושה מכרז, ממנים רואי חשבון  מדי שנה

שעושים ביקורת במועצה. מבקר הפנים ערך את הדוח הכספי 

המבוקר למועצה. הוא פורסם. וועדת הביקורת ישבה על 

 הדוח ודנה בו. אייל, בבקשה. 

, ועדת הביקורת טוב, כמה מילים. כפי שאתם יודעים מר אייל כהן:

יודעים, ב , התכנסה הוועדה. 17.11-התכנסה, אתם לא 

בוועדה ישבו ליאור בכר, כידן טל, דורון, המבקר כאמל 

חלבי. הוצגו לנו הדוחות הכספיים של המועצה. מה שבדקו 

 שם בעצם זה א', התנהלות כספית. וב', 

 '. 18-ב :גב' נאוה גלעד

, מדדי ביצוע.  מר אייל כהן: וב'  כן, 

 סליחה, טעות, כן, כן. ' אני חושב. 17'. של 18לא של  :מר אריה שרון

אוקיי, אז פתחו גם את הדוח הכספי, תחת ההתנהלות  מר אייל כהן:

הכספית, וגם בדקו את מדדי הביצוע. זאת אומרת יש מדדים 
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שמשרד הפנים קובע, שבא ואומר 'רבותי, אם עשיתם מכרז 

יישמים את הפעילות לאשפה, למשל, אז האם אתם באמת מ

של אותו נותן שירות. האם הוא מגיע באמת מספר פעמים 

בשבוע שנקבע לו, או מה תצרוכת החשמל ביישובים פה 

, כל מדד ומדד שמשרד הפנים  מבחינת חשמל ברחובות'

 קובע. אלו לא הבדיקות שלנו, בדיקות שמשרד הפנים עושה. 

 ברים כאלה?יש להם מדד לחזות? לגינון, לד :גב' נאוה גלעד

יש להם מדד לכל דבר. החזות היא בעייתית. לא מטפלים בה  מר אייל כהן:

כרגע. זה נושא אחר. זה לא העניין כאן. בעצם מה שקורה, 

שיושבים עם ראש המועצה ועם כאמל, ובעצם אומרים לו 

'אדוני הנכבד, יש שאלונים שאתה צריך להגיש לנו תשובות 

, ואלה פרמטרים  ששקופים לכולם, אפשר לכל דבר ודבר'

לבדוק אותם. והמועצה עמדה פה בביקורת בצורה מאוד 

 10,000בהיבט הכספי הם סיימו פה עם יתרת זכות של יפה. 

 שקלים. 

 מה זה אומר?  :גב' נאוה גלעד

זה אומר שעוד לא ניצלנו את כל התקציב עד תום. במדדי  מר אייל כהן:

קצת, אבל שם ביצוע, אתה תרחיב אחר כך על מדדי ביצוע 

זה היה, מה שהבנתי שעמדנו בתקנים. למשל בנושא גבייה, 

ארנונה, נושא שהוא מעניין את כולם. יש איזשהו רף של 

גבייה שאנחנו צריכים לעמוד בו, בשביל, אם אני טועה  82%

. בעצם שיש לנו מענק מותנה של משרד 82%אז תתקן אותי. 

ות בקריטריון הפנים, הוא בעצם שאנחנו צריכים לעמוד לפח

הזה. אנחנו לא עומדים בזה, אנחנו לא נקבל את המענק 

כמשהו מותנה לקבל. ואנחנו  15%שלנו. הם בעצם מתנים 

 נצטרך לעמוד בזה בצורה מכובדת. 

היו ליקויים. הליקוי העיקרי זה העניין של יועץ משפטי. זה  

 אני אשמח שתרחיב. 
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ה. זה מתייחס למספר רגע, לגבי הנושא של הארנונ :גב' נאוה גלעד

 המשלמים או לחובות שהצליחו, אם הצליחו למלא? 

אחוז הגבייה. מדבר על אחוז הגבייה. המועצה על כמה  מר אייל כהן:

 ? 85%עמדה? על 

 כן.  :מר כאמל חלבי

. אפשר לבדוק את זה בספרים, 82, שבעצם המדד הוא 85%-ב מר אייל כהן:

תושבים פה מה 85%אפשר לראות את המספרים. בעצם 

בכסף.  85%משלמים, מבחינת אחוז הגבייה שלהם. לא, 

מהסכום. בכסף, כן. היה ליקוי בנושא יועץ משפטי. שזה אני 

רוצה שתדבר על זה. וגם  בחנו, היה בעצם אחד הליקויים 

. שדנו בהם פעם שעברה, וגם בהם דנו וגם על זה 2017של 

 לנו. היה איזשהו הסבר וגם על זה כאמל יכול להרחיב 

', ואני אזכיר 18כמה משפטים. בנושא הדוח הכספי, גם  :מר כאמל חלבי

' היא שנת בחירות, ובכל זאת אנחנו סיימנו את 18-לכולם ש

השנה באיזון כספי. מבחינת מדדי ביצוע, שהזכיר אייל, 

אנחנו נבדקים על ידי משרד הפנים בשוטף רבעוני. יש דוח 

וקר. ודוח שנתי חצי שנתי, שמבוקר. מקבלים אותו מב

שעובדים עליו במשרד הפנים קרוב לשלושה חודשים, 

מגיעים גם לפה פיזית, רואה חשבון. ועבודה רצינית נעשית 

דרך המייל וכל השאלונים וכל ההוכחות. מתקדמים, עד 

 שמוציאים את הדוח הכספי.

הדוח הכספי עצמו מבוקר, יוצא על ידי רואה החשבון של  

לנו את זה כרוך. בדוח עצמו,  משרד הפנים. הוא שולח

 מבחינת מדדי ביצוע, 

 רק כספיים? מדדי הביצוע הם  :גב' נאוה גלעד

מדדי ביצוע אין לי את הנוסחאות שלהם. אם מבקשים  :מר כאמל חלבי

נתונים. מה שאמר אייל. נתונים כמה דונמים בגינון, על 

כמובן שאנחנו נושא החזות. כמה יש צריכת מים לכל מושב. 
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לים מהאגודות. כמה צריכת חשמל. כל מיני מדדים. מקב

כמה פניות היו למחלקת הרווחה. כמה בנושא מחלקת 

החינוך, כל הנושא של מספר ילדים וכל הדברים האלו. אני 

שולח רק נתונים והם בודקים את זה ושולחים אם יש 

 ליקויים או הערות. במדדי ביצוע לא היתה שום הערה. 

היתה לנו הערה אחת בממצא אחד.  בנושא הדוח המבוקר, 

היה לנו ממצא אחד בדוח המבוקר, שהמועצה העסיקה יועץ 

משפטי ללא מכרז. על זה אנחנו התחלנו לפני שלושה או 

ארבעה חודשים תהליך. יש לנו יועץ, הכנו מכרז. הכדור 

התעכב אצל משרד הפנים, שהוא צריך למנות נציג מרשות 

יועץ משפטי של רשות אחר ת. אנחנו בהתכתבות אחרת, 

איתם. אתמול שלחו שהנוסח מקובל ובהקדם ישלחו לנו נציג 

של רשות אחרת. זאת אומרת ימנו של רשות אחרת וכך 

יועץ משפטי. זה אמור להיות  נוציא מכרז למינוי  אנחנו 

 בעיקרון. 

 כל כמה שנים צריך?  :גב' נאוה גלעד

 חמש עד שש שנים. תלוי במכרז. אנחנו מגדירים במכרז  :מר כאמל חלבי

 כמה שנים לא היה מכרז?  :גב' נאוה גלעד

 לא היה בכלל. אף פעם לא היה מכרז ליועץ משפטי.  :מר כאמל חלבי

 מאיפה הוא נחת עלינו?  :גב' נאוה גלעד

כל התשובות שלנו, מבחינת חוקת המכרזים, הסכום פטור.  :מר כאמל חלבי

ות ולמען בשבילם, אנחנו עומדים בזה. אבל למען השקיפ

שיתוף אנשים אחרים, אנחנו חויבנו לצאת למכרז של יועץ 

. ואנחנו עושים את 2018משפטי. זה היחיד שיש לנו בדוח של 

 זה השנה. 

מבחינת מעקב אחרי תיקון ליקויים, גם מיושמים. יש לנו  

. הראשונה בנושא מהנדס, שאנחנו לא  שלוש הערות בפרק ג'

ס. לא ממנים. זה יחזור על ממנים. לכל פרויקט יש לנו מהנד
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 עצמו. 

.  :גב' נאוה גלעד . .  ויש על זה 

 לא, זה מתקציב המועצה.  :מר כאמל חלבי

צריך לשלם למהנדס קבוע פה, להעסיק מהנדס, והם לא  מר אייל כהן:

 רוצים. זה חצי מיליון שקל בשנה. 

לכל פרויקט אנחנו מעסיקים מהנדס. משרד הפנים מקבל את  :מר כאמל חלבי

ההערה. רושם אותה, אין לי בעיה להתמודד עם זה. בנושא 

. התיקון 2018-. הדוח הזה מ2019-ועדת השקעות. הוקמה ב

גם ירד. בנושא הסדרת נושא מזכיר גזבר, אמר שבשבילם 

. במקביל בירושלים דרשו, הסברתי 100%גזבר צריך להיות 

את זה פעם שעברה, עוד מנכ"ל. במחוז בחיפה יש לו דעה 

. הם מטפלים מול כוח אדם. ומה שיחליטו אנחנו אחרת

 נעשה. בינתיים אין בזה התקדמות. 

 מה זה ועדת השקעות?  :גב' נאוה גלעד

ועדת השקעות זה מעובדי המועצה צריך ועדת השקעות. על  :מר כאמל חלבי

 פי חוק צריך להקים ועדת השקעות. שתהיה במועצה. 

 שמשקיעה במה?  :גב' נאוה גלעד

 לא משקיעה. היא צריכה לדון בכל דוח כספי, ועדת השקעות.  :חלבי מר כאמל

 הם ניצלו, לא ניצלו  :גב' נאוה גלעד

 כן, בדיוק.  :מר כאמל חלבי

אבל זה עובד בפונקציה שעובדת מול תוכניות. יש תוכניות  :גב' נאוה גלעד

 עבודה, 

ועדת נכון, בכל מקרה צריך להקים ועדת השקעות. הקמנו  :מר כאמל חלבי

  -השקעות 

 מי השותפים?  :מר ליאור בכר

 זה עובדי מועצה.  :מר כאמל חלבי

 מי?  :מר ליאור בכר

 זה מנהלת חשבונות, זה אני ורואה חשבון.  :מר כאמל חלבי
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מה הנגיעה שלנו לזה? אנחנו צריכים לאשר את זה? לראות  :גב' נאוה גלעד

 את זה? 

 רוצה עוד שאלה.  לא, רגע, שנייה אחת. אני :מר ליאור בכר

 בסדר. אני רק אמרתי את השאלה.  :גב' נאוה גלעד

.. זו לא ועדה של  :מר כאמל חלבי . משרד הפנים צריך לבקש את הדוחות, 

  -נבחרי מועצה. זה בתוך 

  -לא משנה. אבל מליאת המועצה מפקחת על  :גב' נאוה גלעד

חברי המועצה.  עוד פעם אני אומר. זה לא צריך לבחור מתוך :מר כאמל חלבי

 זו ועדה מקצועית, 

 היא שואלת מה הפיקוח שלנו? אם נוכל לפקח עליה?  :מר ליאור בכר

אתה יכול להקים כמה ועדות פנימיות שאתה רוצה. אבל  :גב' נאוה גלעד

איפה הנגיעה לנו, כחברי מועצה? כשאתה אומר יש לנו ועדת 

מה  השקעות, חויבנו להקים ועדת השקעות. איפה אני יודעת

 אתם עושים, למה אתם עושים. 

בדוחות המבוקרים. כמו שאת שואלת מה עושים כל חברי  :מר כאמל חלבי

הוועדות. מה את עושה עם כל חברי הוועדות של המועצה? 

 אותו סיפור, מה. 

  -ועדת השקעות בודקת האם ההשקעה  :מר ליאור בכר

.  מר אייל כהן: . .  לא, עזוב רגע השקעות. מה השאלה? 

נאוה אומרת הוועדה ישבה עשר ישיבות. מה עשו שם? אני  :ר אריה שרוןמ

 רוצה לדעת? 

איפה אנחנו, חברי מועצה? אתה ידעת שיש ועדת השקעות?  :גב' נאוה גלעד

 אני לא ידעתי, 

 אבל אין לנו  ועדת השקעות.  מר אייל כהן:

 יש ועדת השקעות.  :גב' נאוה גלעד

... הקמתם ועדת השקעו מר אייל כהן:  ת? 

נאוה, זה לא אישור. זה מינוי של ראש המועצה. זה לא  :מר כאמל חלבי

אישור של חברי המועצה. זה אישור של ראש המועצה מול 
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 משרד הפנים. 

 איפה ההשקעה?  :גב' נאוה גלעד

מה אתם עושים שם? זה מה שהיא שואלת. ואיך זה משפיע  :מר ליאור בכר

 על הציבור? 

ומר. צריכים לשבת פעמיים בשנה. לבדוק את הדוח אני א :מר כאמל חלבי

 הכספי ואם יש דברים שצריך להשקיע. 

השקעות מה? כספיות בבורסה? כספים? מה ההשקעות? מה  מר אייל כהן:

 התפקיד שלה? 

ועדת השקעות התפקיד שלה זה לקבוע איפה המועצה רוצה  מר טל כידן:

  -להשקיע בשביל לקדם 

 חברים, זה תיק השקעות כספיות. לא, לא.  :מר כאמל חלבי

ניירות ערך כזה.  מר אייל כהן:  תיק 

 בדיוק.  :מר כאמל חלבי

.. למועצה כסף,  מר אייל כהן: .  או, אז תגיד. 

 אני לא הבנתי את השאלה.  :מר כאמל חלבי

אז רגע, שנייה. זה מה שהיא שאלה. תיק ניירות ערך. זה  מר אייל כהן:

 הקטע. 

 בנתי את השאלה. לא ה :מר כאמל חלבי

 תגיד, יש לי עוד שאלה.  מר אייל כהן:

  -כל רשות ממנה תיק  :מר כאמל חלבי

 אוקיי, עכשיו זה ברור.  מר אייל כהן:

 אני רוצה להגיד משהו על הביקורת הזאת.  מר טל כידן:

עוד שנייה. תן לי משהו, ברשותך. אני, בכל הביקורת הזו,  מר אייל כהן:

אני רוצה להבין. האם יש איזשהו מדד עלתה פה עוד שאלה ש

להתייחסות לתושבים לכל הסיפור הזה של המועצה? מה 

קורה מבחינת תלונות תושבים, כל הנושא הזה? האם 

 איזשהו מדד כלשהו, 

 רמת תפקוד המועצה,  מר טל כידן:
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האם בעצם יש איזשהי בדיקה שעושים, משרד הפנים עושה.  מר אייל כהן:

ת ההתנהלות של חשמל, של ארנונה, של פה אנחנו מבינים א

פחי זבל, של לא יודע, מים וכל זה. האם יש איזשהו מדד 

שהם בודקים, כמו שדיברנו בזמנו עם המבקר פה, שרוצים 

. איך בעצם תלונות 106לעשות מה שנקרא את הבדיקה של 

נוגע בדברים האלה?  . ציבור. הוא לא  .. 

 . הממונה על חופש המידע :גב' נאוה גלעד

 קריטריונים שונים?  מר אייל כהן:

  -משרד הפנים יש לו סטנדרט של בדיקה, וכל שנה  :מר כאמל חלבי

.  מר אייל כהן: . .  הוא מכניס 

 הוא בודק את הנושאים. הוא בוחן.  :מר ליאור בכר

אני חושב שהדוח הזה, להיות מרוצים מהדוח. אני לא לגמרי  מר טל כידן:

ועצה, להשקיע הרבה יותר מרוצה. אנחנו צריכים, כמ

 בפיתוח של דברים, פיתוח של נושאים. 

 סליחה שאני אומר, מה זה קשור לדוח?  :מר כאמל חלבי

  -כי הדוח הכספי הזה הוא כאילו דוח שהכל מאוזן ואין לנו  מר טל כידן:

  -אנחנו מאוזנים. סליחה שאנחנו  :מר כאמל חלבי

  האם הדוח הזה מייצג עשייה? מר טל כידן:

טל, אני  טל, מה זה קשור עכשיו לדוח הכספי, אני לא מבין? :מר ליאור בכר

אגיד משהו. הדוח הזה בודק האם הגזבר שלנו עושה את 

 העבודה שלו. 

 חורג מהתקציבים שלו.  מר אייל כהן:

לפי משרד הפנים, שאנחנו לא צריכים להתווכח איתם וזה  :מר ליאור בכר

ת העבודה שלו. עכשיו, אם מבקרים חיצוניים, הוא עושה א

אנחנו נעשה את העבודה שלנו, זה דיון אחר לגמרי. זה לא 

קשור לדוח הביקורת על הגזבר ועל ההתנהלות הכלכלית. זה 

סיפור אחר, אם אתה לא מרוצה ממה שאנחנו עושים 

בהשקעות, זה סיפור אחר. זה לא קשור למה שהם בודקים. 
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ו כאן מועצה קטנה, וחשוב לי להגיד את המחמאה, כי יש לנ

 בלי אמצעים, שמצליחה לשמור על איזון. 

 בתקציב.  :מר כאמל חלבי

צריך להגיד את זה. לא צריך להיבהל גם מלהגיד מילה  :מר ליאור בכר

טובה. ואם יש לנו ביקורת על עצמנו, אני חושב ששווה לשים 

 אותה גם. 

מנו בצורה אני אומר שצריכה  להיות ביקורת גם כלפי עצ מר טל כידן:

 מאוד משמעותית. ולא להגיד שזה דוח כאילו, 

יודע כמה מועצות ראית.  :מר אריה שרון ואני לא זה תקשיב, טל. אני לא 

ואני לא מתעלם. אבל אני אומר לך, משרד הפנים ממנה 

מבקרים, רואי חשבון, שבודקים את המועצה. אתה תראה 

ע שיש דוחות אחרים ואתה מחפש את הדברים הלא. אני יוד

  -דברים שאנחנו צריכים לשפר וכו'. הדוח הזה זה דוח 

 הוא רק מבקר את הקטע הכספי?  מר טל כידן:

 הוא דוח טוב. זה נחשב דוח טוב. מה לעשות.  :מר אריה שרון

אתה יכול לחזור רגע, לפרט שוב את הגבייה של הארנונה?  :מר שחף טנדט

 מה האחוז? 

... אני לא מבין את ה :מר אריה שרון  שאלה. זה דוח 

 כמה משפחות יש באלונה?  :מר שחף טנדט

הביקורת שלך היא על המועצה, לא על הביקורת של הגזבר,  :מר ליאור בכר

של הדוח הכספי. בסדר, זו ביקורת אחרת. טל אומר אנחנו 

 .. .  השקענו מספיק, ולכן אנחנו 

. אתה בא טל, אני רוצה רגע לחדד. אם הבנתי אותך נכון :גב' נאוה גלעד

גיבוי  ואומר המועצה צריכה להציג תוכניות עבודה שיש להן 

תקציבי. הם בתוכניות העבודה האלה בא לידי ביטוי 

הצרכים, הרצונות, היעדים שאנחנו רוצים להציב לעצמנו 

 ומה רמת המעורבות שלנו בתוך הסיפור הזה. שזה אחד. 

אילו מינימום כזה. הדוח הכספי, כפי שאני מבין אותו, הוא כ מר טל כידן:



16.12.19פרוטוקול ישיבת מועצה מיום   
 

 51 

 . . .  מינימום של עשייה. 

ן  19לא, שנייה, בוא נעשה סדר. רגע, יש לך תקציב של  מר אייל כהן: מיליו

נגיד, בסדר?  אתה צריך להגיע להשתמש בתקציב הזה. שקל 

. אתה יכול לקחת ולמשוך 22זה התקציב שיש לך. אין לך 

ות מיליון, להיכנס לגירעונות ולעש 3, 2הלוואות בעוד 

פרויקטים אחרים. השאלה מה המועצה רוצה? לשמור על 

איזון או לא. עכשיו, אם אתה לא שומר על איזון, יש לך פה 

איזשהו, אתה יודע, זה חרב. שבאה ואומרת לך אם אתה לא 

ממענק איזון שלך. אז אין לך  15%מאוזן מבחינתך, הלך לך 

יב. מיליון שקל תקצ 17מיליון שקל תקציב. יש לך  19כבר 

 ואז מה אתה עושה, בשנה שאחרי? 

אבל לקחת בשביל לקדם נושאים שאולי יכניסו תקציב  מר טל כידן:

 למועצה? זה לא אומר שאתה לא מאוזן. 

לא, זה לא נמדד בדוח הזה. הדוח בודק, כרגע אם תחליט  מר אייל כהן:

שזה משהו אחר זה משהו אחר. אבל הדוח בודק התנהלות 

יה. לאחור, אדוני הנכבד, זה הדוח. כספית. מאחור. מה ה

לאחור. מה קרה? אם אתה חושב שלהבא צריך לעשות דברים 

בצורה שונה, זכותך המלאה להגיד את זה במליאה, ולהגיד 

 מה אתה חושב שצריך להיות. 

 אני אומר.  מר טל כידן:

בסדר. אבל יש דברים שהם באמת בסדר. יש דברים שהם  מר אייל כהן:

 שלא מקובלים, ואתה צודק. לא. יש דברים 

לדצמבר, יש ישיבה על התקציב של  29-בוזה בישיבה הבאה,  :גב' נאוה גלעד

-  

דיברנו חזות, נכון? בתקציב, אם אתה רוצה לדבר על החזות  מר אייל כהן:

למשל, אז תעלה בתקציב שאתה רוצה את החזות שתהיה 

בצורה אחת. שאנחנו נשקיע בחזות. אבל תהיה פה נראות 

למועצה, נראות לתושבים, שאנשים יראו שעושים פה עשייה. 
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 שאנחנו לא איזה מוקיונים, כמו שאומרים. 

אבל אייל, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל צריך פחות  :מר גלעד זרקה

ויותר במעשים. מה זאת אומרת? אנחנו  לדבר בסיסמאות 

רוצים כולם להגדיל את החזות. אבל באיזה סכומים אנחנו 

אם אתה מדבר איתי על סכום של להוסיף, להעביר  דברים?מ

 מתרבות הספורט, סתם דוגמה, לחזות,  

 אני לא מדבר על זה.  מר טל כידן:

שקל על החזות. או שאתה  100,000שנייה, נתתי דוגמה. עוד  :מר גלעד זרקה

יכול להגיד שמע, מה מקורות ההכנסה שלי כרגע כמועצה? 

סתם דוגמה, פארק תעשיות ודברים אני יכול לעשות עתידי, 

כאלה. או שאני יכול מעכשיו לעכשיו להרים ארנונה? לקבל 

אלף שקל ולהשקיע בחזות. השאלה מה אנחנו  300, 200עוד 

 רוצים. 

אני אגיד לך מה. זו החלטה שאנחנו נשב ונחליט. אני אומר  מר אייל כהן:

ו לך בלי שום קשר. יש עדיין מהלכים באמת פשוטים שאנחנ

יודעים כולם, המינוי שעשינו לאחרונה,  עושים, כמו שאתם 

או דברים פשוטים שעשינו פה, שהם מבחינתנו ליצור 

איזשהו סדר פה. שהדברים יתחילו לזוז ולהיראות אחרת. 

זה לא כסף הכל. ואם אנחנו נעשה נהלי עבודה ונעשה את 

 הדברים כמו שצריך, אז דברים ייראו אחרת. 

 ה מאוד. זה פיתרון. יפ :מר גלעד זרקה

 אז בסדר, אז יפה.  מר אייל כהן:

 טוב, אנחנו נשב על התקציב ונעשה את הכל.  :מר אריה שרון

 תחזור רגע לארנונה.  :מר שחף טנדט

. 81%בגבייה השוטפת היה לנו  2018-כן, נושא ארנונה. ב :מר כאמל חלבי

משרד הפנים יש נוסחה מקלה מה שנקרא, לנושא מענק 

מותנה לכל  15-רגיל ו 85%-מענק האיזון מורכב מ האיזון.

הרשויות. אם לא עומדים ביעדים של הגבייה, אז מקבלים 
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 . 85%רק 

 ? 85%כמה בתי אב זה? מה שהיה  :מר שחף טנדט

. 82% 2018-בתי אב היום באלונה. היעדים שלנו היו ל 570 :מר כאמל חלבי

רים. מבחינת נוסחת משרד הפנים המקלה, שזה חלק מהמגו

, דרך אגב, אנחנו לא 2019-ביעדים. ב 85%-אנחנו עמדנו ב

  -מסכמים, המצב שלנו 

בתי אב מייצרים לך, סתם דוגמה,  565-זאת אומרת אם ה :מר גלעד זרקה

 150,000שקל.  850,000מתוכם  85%מיליון שקל, הכנסה של 

... שנייה, ה  10שקל מתחלקים על  150,000-שקל זה חובות. 

 משפחות? כמה?  50משפחות?  2משפחות? 

אבל רוב מתועדות. זה דוח אחר. יש לנו כמה משפחות  :מר כאמל חלבי

 ... נגיד, במצב   המשפחות במצב בוא 

, זאת אומרת שכל אחד 81%-, ו570אם אנחנו מדברים על  :מר שחף טנדט

 לשש ביישוב לא משלם. 

 לא, זה אחד לא משלם, כמו שש.  :מר ליאור בכר

 זה לא ככה.  :ימר כאמל חלב

שקל, שזה כבר  70,000יכול להיות שאחד חייב ארנונה של  :מר גלעד זרקה

 . 95%-מגיע לך ל

זאת אומרת שמתחילים לספור שנתי. הגבייה היא שנתית.  :מר שחף טנדט

, לא סופרים את זה לשנה הבאה. 1-, מסיימים לספור ב1.1-ב

 האלה, לא 20%-זאת אומרת שאם לא גביתי השנה את ה

 גביתי. 

... אותם. אתה לא מוותר עליהם.  :מר אריה שרון לא, לא, אבל אתה 

[1:29:06 ] 

אני אתן לך בוא אני אסביר לך את זה. אני אביא לך דוגמה.  :מר כאמל חלבי

דוגמה בשביל להבין את זה. שחף, אני אתן לך דוגמה. למשל 

שקל שלא נגבו  550,000היתה לנו יתרה, בסביבות  2018-מ

-שהיו ב 550-מה 450,000גבינו  2019-. בסדר? ב2018-ב
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2018 . 

 וכמה צברת בינתיים?  מר טל כידן:

 מתוך זה, סתם אני אומר, אני נותן דוגמה.  :מר כאמל חלבי

 עוד פעם, במצב האוטופי של אלונה, לשנה, רק לשנה,  :מר שחף טנדט

 יש חוק מדינה.  :דובר

קו אחרי זה הערות, כי זה סתם אני יכול לדבר איתו? תזר :מר שחף טנדט

מפריע לדיון. במצב אוטופי, אם הייתי גובה את כל הכסף 

מיליון שקל. לפי המספרים  3.2שאפשר לגבות באלונה, זה 

 תגיד לי כן או לא.  ?שאתה אומר, נכון

 כן.  :מר כאמל חלבי

מיליון שקל. זאת אומרת שכל שנה אתה  2.8אתה גובה בשנה  :מר שחף טנדט

 חצי מיליון שקל. מחסיר 

 אבל שנה אחרי זה, אבל אני מסביר לך את זה.  :מר כאמל חלבי

 כי אחרת היית במאה אחוז.  :מר שחף טנדט

אבל שנייה אחת. לא, לא ככה. למשל בסוף דצמבר אתה לא  :מר כאמל חלבי

'. ואנחנו סוגרים את המאזן בסוף דצמבר. אנשים 18גובה על 

 . אתה מבין? 2018ר משלמים בינואר, בפברואר, עבו

זה הבנתי. זה הבנתי כבר כשהסברת לי את זה אז. אבל אם  :מר שחף טנדט

אני השנה, בשנת המס הזו, גובה כספים של שנה שעברה, 

 אתה הרי לא הולך אחורה ומתקן את הדוח אחורה. 

 לא.  :מר כאמל חלבי

 אתה מכניס את זה בתור הכנסה השנה.  :מר שחף טנדט

לא, במאזן הגבייה יש לי גבייה שוטפת, ויש לי גביית  :מר כאמל חלבי

פיגורים. כל אחד לפי הקטגוריה שלו. זה נכנס לסך כל 

 הגבייה. 

אין בעיה. אבל אם אני מסתכל עכשיו על הדוח של המועצה,  :מר שחף טנדט

 2.8מקור ההכנסה שלה מארנונה לא גדל כל שנה. הוא 



16.12.19פרוטוקול ישיבת מועצה מיום   
 

 55 

וני פה. אתה לא מיליון שקל, חמש, שש שנים. משהו לא הגי

 מבין? משהו מפספסים. 

מה היתה  2017. בוא תשב על הדוחות. 2017בוא תיקח  :מר כאמל חלבי

-אנחנו הרבה יותר טוב מ 2019-שוב פעם. ב 2018-ב ,הגבייה

', למשל. עוד לא סיימנו את השנה ואנחנו כבר יותר טוב. 18

 ' בקלות אנחנו מגיעים, 19-למשל בגבייה השוטפת ב

 באחוזים או בכסף?  :טנדט מר שחף

באחוזים.  וזה בכסף זה. אחוזים זה ביטוי של כסף.  :מר כאמל חלבי

, ובנוסחת משרד 85באחוזים אנחנו מגיעים לשוטף של מעל 

נגיע ל19-הפנים ב . כל שנה, אתה תיקח שלוש, 90%-' אנחנו 

 ארבע שנים, כל שנה יש שיפור. 

   ?85%עכשיו, למה משלמים רק  :מר שחף טנדט

.  :מר כאמל חלבי . .  יש פיגורים. יש חובות אבודים. אני לא יכול 

.  :מר שחף טנדט  יש משכון אפילו

אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. גם כולל משכון. יש  :מר כאמל חלבי

משכון גם של נכסים. אבל יש אנשים, יש גם חובות אבודים, 

 של שלוש ארבע משפחות אבודים. 

  -ש גם מקרים קשים. זה נובע מהרבה י :מר אריה שרון

 אבל בסך הכל, אני אומר לך, יחס גבייה בסדר. טובה.  :מר כאמל חלבי

 אין מועצות כמעט עם גבייה כזאת.  :מר ליאור בכר

  מה זאת אומרת אין מועצות? :מר שחף טנדט

 הגבייה כאן באחוזים היא טובה מאוד. מבחינת הארץ.   :מר ליאור בכר

עכשיו, כל המספרים לא מתחברים. כי לא יכול להיות שבכל  :מר שחף טנדט

.. 570אלונה יש  .  . בעמיקם משלמים 

שחף, שחף, לזה אני לא מסכים. סליחה, סליחה. אני יכול  :מר כאמל חלבי

. 570אז יש  570... לזה אני לא מסכים. אני אומר לך יש 

 )מדברים ביחד( 

 ור לגבות מהם. שאתה חושב שאתה אמ 570זה  :מר שחף טנדט
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 בתי אב.  570 :מר כאמל חלבי

. 570נכון, אבל אתה לא גובה מכולם. אני אומר, אתה יש לך  :מר שחף טנדט

בתי אב  570תקשיב, אני אומר לך ודאי, לא אולי. יש לך 

לצורך העניין שאתה מודע אליהם, שהמועצה האזורית 

ם אלונה מודעת. יש כאלה שהיא לא מודעת. אז הם לא נכנסי

 לתוך הספירה. 

עשו סקר באלונה עכשיו. שמע, על מה אתה מדבר? רגע, רגע,  :מר אריה שרון

 ... 

] :מר ליאור בכר  . .. ... לא, שחף, 1:33:07אתה מסתכל   [ אני אומר יש 

.  :מר שחף טנדט . .  .  לא, זה לא ברור לי

... בית אב, שיש לך בתים מאחורי הקלעים פה, שלא  :מר אריה שרון

  משלמים.

. )מדברים ביחד(  15 :מר שחף טנדט ..  מטר שגם 

רבותי, אייל, אייל, רבותי. מה צודק? אתה בטוח? אתה יודע  :מר אריה שרון

.. רבותי, שנייה. אנחנו עושים, ליאור, תקשיב טוב.  . מה? 

אנחנו עושים סקרים ויש לנו מישהו שעושה את הסקרים. 

ב, ואתה ובודק מדי תקופה, כדי לראות זה. אם אתה חוש

רוצה להוכיח לי, אתה מוזמן לכאן להגיד לי, ואתה יודע 

שיש חיסיון מוחלט על מה שזה, ותגיד לי, ואז נראה באמת 

אולי אני טועה. אולי אני צריך יותר. תעלו את זה, תביאו. 

 אנחנו עושים סקרים. אני לא אוותר לאף אחד. 

 מתי עשית את הסקר האחרון?  :מר שחף טנדט

... אנחנו מחויבים כל חמש שנים לעשות  :בימר כאמל חל לפני שלוש שנים. 

 סקר.  יחד עם זה, הנה, 

יודע מתי אתה מחויב? שבוע אחרי הבחירות.  :מר שחף טנדט אין בעיה. אתה 

 שבוע בחירות. תעשה סקר.

אבל שבוע שעבר היה אותו בן אדם. שבוע שעבר הסתובב. גם  :מר כאמל חלבי

פעם בחודשיים מסתובב, בשוטף.  שבוע שעבר. הוא מסתובב.
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אני מדבר על סקר יסודי שעשינו, פעם בחמש שנים עושים. 

 ... ומדי פעם הוא מסתובב. 

  –כן, כן. תקשיב, אני לא יכול להגיד לך פה  :מר אריה שרון

אתם אומרים דברים לא מבוססים, לא נכונים. סתם כדי  מר אייל כהן:

 להגיד אותם. 

יודע מה אני אומר. אייל, א :מר שחף טנדט  ני אומר לך שאני 

.  מר אייל כהן:  זה לא נכון

.  :מר אריה שרון . .  תקשיב, תעשה את חובתך כאיש ציבור. 

שלושה בתים, כן, זה נחשב כמשק אב אחד. אבל השלושה  :מר שחף טנדט

בתים נספרים במטרז'. כבית אב אחד. הוא לא משלם עליו 

. זה נחשב לך כל יחידה בזה.  80 פני עצמה. כי הוא משכיר ..

 את היחידה. 

 מכל אחד, אתה מבין?  75... גובה  מר אייל כהן:

 נכון, אבל לא ככה גובים ארנונה.  :מר שחף טנדט

...  אוקיי, אז למדנו משהו מר אייל כהן:  חדש. 

.  :מר שחף טנדט  לא, לפי מטרז'

 אבל המשק נחשב יחידה אחת.  מר אייל כהן:

רז' מגורים, אני רוצה להגיד לך שביום שישי לפני כל מט :מר אריה שרון

שבועיים קיבלתי טלפונים מאנשים. מה הבן אדם עושה כאן? 

ואמרתי רבותי, זה אחד שמוסמך מטעם המועצה. יש לו 

תעודה וכחוק הוא נכנס ובודק. לפני שבועיים קיבלתי. אני 

לא רוצה להגיד שמות. המקום הזה קטן מדי. אבל אני מקבל 

 ם. טוב, תודה. אנחנו נעבור על הדוח. זה לא פר ראש. טלפוני

 הכל בסדר. אם אתם חושבים שאתם גובים מספיק,  :מר שחף טנדט

 אנחנו עושים את המאמצים,  :מר אריה שרון

 ואתם עושים את המיטב.  :מר שחף טנדט

 ואם יש לך הערות ודברים קונקרטיים, אני בשמחה.  :מר אריה שרון

בסכום הגבייה, אם בעצם מקור ההכנסה הכמעט בלעדי גם  :מר שחף טנדט
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 שלנו זה ארנונה ביתית, אז לפחות את זה, 

אז אתה רוצה לשחוט את התושבים בארנונה, זה מה שאתה  :מר ליאור בכר

 אומר. 

 לא אמרתי לשחוט.  :מר שחף טנדט

  -לא, העלו בשנתיים האחרונות  :מר ליאור בכר

 . 100%יך להיות יישוב כזה זה צר :מר שחף טנדט

שחף, אני הייתי חבר בוועדת הרווחה. יש לך פה מקרים  :מר גלעד זרקה

 קשים מאוד באלונה. מאוד קשים, שאתה לא מודע להם. 

 ? 1:6 :מר שחף טנדט

 . זה לא נתון נכון. 1:6זה לא  :מר גלעד זרקה

, :מר אריה שרון .. נכון  שחף מציע להעלות, אני אביא את זה, מציע להעלות.

 . ..  שחף? 

. 1:6שנייה, תקשיב. זו לא המטרה להתנגח פה. זה לא  :מר שחף טנדט

)מדברים ביחד( המועצה האזורית אלונה צריכה להציב 

ארנונה. לתת הנחה או הקלות  100%לעצמה יעד גבייה של 

 100-למי שידו לא משגת. אבל לא יכול להיות שאי אפשר, ש

 לא משלמים. 

 ? 100איך  מר אייל כהן:

. . 85%כי  :מר שחף טנדט .. 

בתי אב, על פי הפרמטר של מטר כפול  565-אייל ושאשו, ה :מר גלעד זרקה

 ₪85%, יוצאת לנו הכנסה, סתם דוגמה, של מיליון שקל. 

מהמיליון אנחנו מקבלים. זאת אומרת יש לך יתרה של 

שקל  150,000לא משלמים.  1:100-שקל. זה לא ש 150,000

תיים או שלוש משפחות אפילו. שהחוב יכולים להתחלק על ש

. מה לא בעיה? 50והשני עוד  30, השני 70שלהן נגיד של אחת 

 ? מה הבעיה להבין את זה

בסוף יכול להיות שיש לך פה, אני מדבר איתך בכסף. יכול  מר אייל כהן:
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 להיות שיש פה בכסף שתיים, שלוש משפחות שלא משלמות. 

 גדול. יש להן סיבה למה החוב שלהן גדול.  נכון, שהחוב שלהן :מר גלעד זרקה

בוא, שחף. רבותי, המועצה לא בשונה מאחרות ולא בשונה,  :מר אריה שרון

משתמשת בכל האפשרויות שלה כדי לגבות את הכסף. יש לנו 

יועץ משפטי, אנחנו שולחים התרעות. וגם מגיעים למשפט. 

 וגם אם יש, 

 עושים עיקולים מנהלתיים.  דובר:

וגם עיקולים. יש אנשים שלמשל בעלי משקים, אבל אין להם  :ה שרוןמר ארי

כסף. אז אנחנו איתם במשפטים. אנחנו מחכים. ברגע שהוא 

צריך להעביר את המשק במכירה, באותו זמן אנחנו גוזרים 

את הקופון. לאף אחד, ואולי האחוז גם גבוה, חכה רגע, אני 

מוותרים. אסיים, אני אזכור אותך. לאף אחד אנחנו לא 

האלה, ואני אומר לך חד  15%-ויגיע הזמן שהוא ישלם. גם ה

האלה, אם  15%-משמעי, כי כזה אני וככה אני פועל, גם ה

הם לא שילמו השנה, אז יש לך מקום לבקר ולמה לא הגענו 

אנחנו לא מוותרים עליהם. הם  15-. אבל שתדע לך, ה100-ל

החוב הזה. אל נשארים בחוב, ואנחנו פועלים כדי לגבות את 

תדאג, אני אגיע אליך. אני אומר לך שוב. טל, הולד און. 

האלה, אנחנו נגבה אותם.  15%-שחף, אני אומר לך. את ה

האלה הלכו באוויר. רגע, אבל אתה  15-אתה מדבר כאילו ה

 מבין מה אני אומר לך? 

 בטח, מבין לגמרי.  :מר שחף טנדט

ו, זה אחד. לא סיימתי. עכשיו, האלה ישולמו. עכשי 15%-ה :מר אריה שרון

אני לא מוותר על אחוז. אתה יכול לבקר אותי גם על אחוז. 

למרות שהממדים האלה, בהשוואה, הם נחשבים, אנחנו 

עומדים בממדים של משרד הפנים. אבל אני אומר לך. אנחנו 

לא מוותרים על שקל. זה לא שהוא לא שילם השנה אז הוא 

 נמחק. לא. 
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ם בן אדם עכשיו נכנס גע, רגע. אתה גם לא צריך להתנצל. אר :מר גלעד זרקה

  -לקשיים כלכליים, זכותך 

רבותי, עכשיו אני אומר לך שוב. יש את השיקולים. יש  :מר אריה שרון

לפעמים, מעבר לזה, יש את השיקולים של המועצה. הוועדות 

של המועצה. ואני לא רוצה לפרט לך מקרים ובטח לא שמות. 

מבקרים אותנו על זה. שהם יכולים להיכנס. ויש אנשים ש

ורואים שלפעמים זה במקום. ולפעמים יש מקום לדחות. 

 כאשר בא אלי מישהו, 

אני לא מדבר איתך על מי שנגיד, לא משנה שאתה בתור ראש  :מר שחף טנדט

 רשות, אין לך שום לגיטימציה ושום זכות לוותר לאף אדם. 

 לא ויתרתי.  :מר אריה שרון

 לא, כי גלעד אומר בטח שיש.  כידן: מר טל

.  :מר גלעד זרקה  נכון

אני אגיד לך למה. תקשיב טוב, גלעד. ראש המועצה נבחר  מר טל כידן:

  בבחירות דמוקרטיות. 

טל, טל. אל תיכנס לזה. אני לא עושה את זה ואין  :מר אריה שרון

 לגיטימציה. יש ועדת הנחות. אני מדבר על ועדת הנחות. 

, לא נספרו אלה שאמרתם בוועדת הנחות. 100%-לצורך ה :נדטמר שחף ט

 לא. הם לא נספרים. 

 אז אחרים בתהליכים.  :מר אריה שרון

עכשיו, אני אגיד לך למה אני חושב שאתם מפספסים. כי אני  :מר שחף טנדט

 570שלכם,  570-יום אחד כשישבתי ועשיתי חשבון, לפי ה

מיליון שקל,  2.8בים, בתי אב באלונה, לפי הסכום שאנחנו גו

מטר, בממוצע באלונה. כשאני מסתובב  130זה לכל בית 

 160-באלונה, אני מסתכל על הבתים, תקשיב, הבתים ב

 ומעלה. 

  אתה אומר שאנחנו מפספסים במדידה? :מר אריה שרון

משהו פה לא בסדר. או בכמות הבתים או בגודל הבתים.  :מר שחף טנדט
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, לא יכול להיות. מה, אתה רוצה משהו פה לא הגיוני. תקשיב

 מטר?  130להגיד לי שהבתים באלונה הם 

שנייה, כי הוא הפנה אלי משהו. אני רק רוצה להסביר.  :מר גלעד זרקה

שאשו, אני רק רוצה להבהיר את הדברים שלי. כשאני ישבתי 

בוועדת הנחות, דקה, אני עונה לו. לא, אבל הוא הפנה אלי 

דת הנחות, אז אתה רואה לפעמים טענה. כשאני ישבתי בווע

בא מקרה מאוד קשה. עכשיו היא צריכה, לפי המטרז' של 

כפול המטרז'. עשינו לה הנחה של מה שמקנה  34הבית שלו, 

לנו החוק, בגלל המצב הכלכלי, בגלל טפסים שהיא הביאה, 

הנחה על הארנונה. ועדת הנחות  85%חוקיים, לעשות לה 

 ש המועצה, מביאה את זה בהמלצה לפני רא

 לא, היא קובעת.  :מר אריה שרון

היא קובעת, בסדר. אבל אתה צריך לתת את החותמת  :מר גלעד זרקה

הסופית ומאשר. זה לא שהוא בא על דעת עצמו  ומאשר את 

הדברים האלו. וכן, יש מקרים קשים באלונה. עכשיו, אם 

שקל בשנה,  20,000היא היתה אמורה לייצר לנו הכנסה של 

שקל  5,000הנחה הזאת היא מייצרת הכנסה של בגלל ה

 בשנה. אבל המטרז' שלה עדיין נספר כמטרז'. 

אבל גלעד, זה לא מה ששחף אומר. שחף אומר אני רוצה את  מר טל כידן:

הרשימה של כל תושבי אלונה. לראות את הרשימה. רגע, 

רגע, כל בן אדם מטרז' כמה הוא משלם או לא משלם. זה מה 

 אות. שהוא רוצה לר

 מה זה, זה סודי?  :מר שחף טנדט

 כן.  עו"ד משה אריאל:

 סודי?  :מר שחף טנדט

 כן.  עו"ד משה אריאל:

 זה מה שהוא רוצה לראות.  מר טל כידן:

 תגיד, זה סודי?  :מר שחף טנדט
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 רגע, היועץ המשפטי, בבקשה.  :מר אריה שרון

הסך הכל. אתה  זה משהו פרטי. אתה מקבל את הנתונים של עו"ד משה אריאל:

יודע כמה צריך לגבות, כמה גבו, איזה יתרות נמצאות ואיזה 

 הליכי גבייה מתקיימים. 

 אבל הוא רוצה לבקר את זה. למה אי אפשר לבקר?  מר טל כידן:

... אליך? על מה  :מר אריה שרון .. אתה לא מבין? אתה רוצה  . הוא לא יכול. 

 ...  אתה מדבר? 

עת כמה השכן שלך משלם או לא? אתה לא אתה רוצה לד :מר ליאור בכר

 רוצה. 

.  :מר שחף טנדט  בטח שכן

 אתה רוצה לדעת את זה? ...  :מר ליאור בכר

.  :מר אריה שרון . .  רבותי, יש פה חיסיון. 

 אתה היועץ. מה החוק?  מר טל כידן:

  -אז אני אומר  עו"ד משה אריאל:

.. עכשיו אני צריך לדעת למה  :מר שחף טנדט . .. על ארנונה? אייל,  .  אתה 

לא, מי שיש לו הנחה, הוא רוצה לדעת. הוא רוצה את כל  מר טל כידן:

תושבי המועצה, כל האנשים שיש להם פה בית, ורוצה לדעת 

 . .. אם הם נמצאים במרשם הזה. זה הכל. אם יש לו הנחה 

 הוא רוצה לראות שכולם, 

שמעניין. לא בדיוק. האם כל המטרז'ים רשומים. זה מה  מר אייל כהן:

 השמות. האם המטרז'ים, 

.  דובר: . .  איך אתה יכול לדעת? 

 אבל אתה אומר שעשית סקר.  :מר שחף טנדט

אתה מבקש סקר. אבל להגיד לך זה המטרז' שלו, זה החשבון  :מר כאמל חלבי

 וזה נכון או לא נכון? 

אייל, אבל דברים כאלה עולים כשעושים סקר. למשל עשינו  מר טל כידן:

ואז התברר לגבי כל מיני בתים שאנחנו ידענו על מטרז'  סקר

מסוים, והתברר שהבית הוא הרבה יותר גדול, לפי הסקר. 
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 ובאו כל מיני אנשים כאלה והם קיבלו הגדלת חיובי ארנונה. 

בסדר. אז האם הנתון הזה, של המטרז' של המועצה, יכול  מר אייל כהן:

 להיות חשוף לחברי המועצה? 

 ברור.  :המר גלעד זרק

 כן, בטח. כדי לדעת.  :מר שחף טנדט

אפשר פר יישוב לקבל את המטרז' ונעשה בדיקה אנחנו.  מר אייל כהן:

 ולראות בזה... 

 אין בעיה פר מושב.  :מר שחף טנדט

אייל, אייל, אייל, אתה לא יכול לעשות. אתה צריך להיכנס.  :מר אריה שרון

 . ..  עזוב. זה תיאורטי. 

ם התעלה מול הבית שלי, יכולה להיות סתומה בגזם שביום א :מר שחף טנדט

של הגשם, גם את הארנונה לא חייבים לגבות. זה מה שאני 

 אומר. 

 כי זו צורת ניהול. אבל ככה מנהלים את הדברים.  :מר אריה שרון

 לא, אם אתה שמת גזם בתעלה לפני הזה,  :מר שחף טנדט

יורד לרמה, לדברי :מר כאמל חלבי ם שבאמת לא נכונים. אני אתה באמת 

אומר, סלח לי. שנייה, שנייה אחת. קודם כל, אין מה לתת 

לך. אתה רוצה דברים אחרים? נתונים, אין שום בעיה. אני 

רוצה להגיד לך דבר אחד. צו הארנונה שאתם מאשרים אותו 

פה, וחלק מחברי המועצה והמליאה אישרה אותו, צו 

א מחויבים. אני הארנונה של אלונה יש הרבה דברים של

רוצה להגיד לך. למשל מחסן, מרפסות, פרגולות, חניונים. 

.. שמחייבים את זה. אבל זה מה שאושר במליאה,  . יש 

אני במועצה. בשבילי כגזבר, אני רוצה שתאשרו את כל זה. 

 ... אומר. סתם אני זורק את זה. 

 

 הצבת פחים כתומים בישובי המועצה. .4
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תי, מיצינו. מיצינו את הנושא. בואו נעבור לנושא טוב, רבו :מר אריה שרון

הבא. אני אתחיל ותוסיפו. נושא הכנסה של פחים כתומים 

במועצה האזורית. הפח הכתום זה עוד צורה של, אייל, צו 

הארנונה כבר אושר. )מדברים ביחד( רבותי, מספיק. אנחנו 

עוברים לנושא הבא. הנושא הבא זה הנושא של הפחים 

ח הכתום זה עוד נדבך נוסף בנושא של הכתומים. הפ

 המחזור. עלתה הצעה במועצה, 

. לנו 17-המחזור. יום הפח הכתום. במחר, זה יש את יום  :גב' נאוה גלעד

 לא. אבל בארץ. 

רבותי, תאגיד תמיר הוא התאגיד שהממשלה הקימה, על  :מר אריה שרון

מנת שיעסוק במחזור של הפח הכתום. יפנו אריזות, דברים 

א היו במצב הקודם. בפח הכתום ייזרקו לשם אריזות, של

קופסאות של סלטים, אריזות של גבינות, קופסאות של 

שימורים. המון דברים שהיום נזרקים לפח. קרטוני משקה, 

 חלב, מיץ, שוקו, איחוד של מוצרים וכו'. קדימה, טל. 

, אז ככה. עשינו פגישת התנעה עם צוות של מחלקת החינוך מר טל כידן:

עם מנהלת בית ספר ועם הצוות של תאגיד תמיר. עם רוחה ו

במטרה להתניע את הדבר הזה. הצוות אישר לנו פריסה של 

פחים. לפי מפתח של פח כתום  100-הפחים בסדר גודל של כ

אחד לכל שישה בתי אב. התאריך המיועד לפריסה, סוף מרץ 

. והיתרון של השימוש בפחים הכתומים הוא מובהק. 2020

ם אחת הפרדת פסולת  והשתתפות של הציבור בתהליך של פע

 שמירה על הסביבה. 

רשויות וכנראה שנהיה הרשות  100-הדבר הזה קורה כבר בכ 

. תלוי בקצב של התהליך עצמו. התהליך עצמו 102או  100-ה

כולל קודם כל כמובן מכרז לרכישת הפחים. ולאחר מכן 

 . מכרז שמיועד להביא קבלן שיעשה את הפינוי
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 מי רוכש את הפחים, סליחה?  מר אייל כהן:

 תמיר.  :מר אריה שרון

עכשיו שימו לב. כל הכסף הזה, בעצם התאגיד הזה הוא כבר  מר טל כידן:

שנים, סדר גודל.  והמטרה שלו היא  10תאגיד שקיים איזה 

לאפשר לרשויות לבצע את המחזור. כל העלות בעצם של 

זו עלות שאנחנו אמנם  הפריסה של הפחים והפחים והפינוי

משלמים לקבלן, אבל אנחנו מקבלים החזר. המדינה מממנת 

 את זה. 

 מלא, מלא.  :מר אריה שרון

 וזה שאנחנו עושים את הפעולה הזאת,  מר טל כידן:

 גם על הפינוי השוטף?  :מר ליאור בכר

על השוטף, כן. כמובן שאחת לכמה זמן התאגיד הזה עושה  מר טל כידן:

וא לוקח איזשהי משאית פעם בחודש, ומוודא ביקורת. ה

שבאמת כל הפסולת שעליה היא פסולת שראויה להיות 

 . ממוחזרת. צריכה להיות פסולת נקייה מהשאריות מזון וכו'

זהו. הרבה מאוד רשויות עושות את זה. בנימינה בטח 

נכנסו לזה. אגב, בגבעת עדה, בנימינה, הפריסה ראיתם כבר. 

עת הרבה מאוד תושבים היא לא טובה. של הפחים לדעתי ולד

 בגלל שעשו שם פחים מאוד גדולים  ומאוד בולטים. 

 אולי גם מרוחקים מהבתים.  :מר אריה שרון

ומרוחקים מהבתים. שהעניין המהותי פה זו הנגישות.  מר טל כידן:

אנשים ימחזרו כשזה נגיש להם. וכאן במועצה, גם בעצה 

יסה, כמובן בשיתוף עם אחת עם תאגיד תמיר, נעשה את הפר

הוועדים המקומיים. נעשה את הפריסה של הפחים האלו, 

 בשיתוף עם הוועדים המקומיים. 

 וכל כמה זמן הפינוי מדובר?  :מר ליאור בכר

הפינוי, חשוב. צריך להעריך את המשך של הפינוי הזה. זאת  מר טל כידן:

אומרת את התדירות של הפינוי. כנראה שזה פעם בשבוע, 
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י פעם בשבועיים. תלוי באימוץ של הדבר הזה על ידי אול

החלק המשמעותי ביותר פה, מעבר לפריסה התושבים. 

והפעילות הבירוקרטית, בשביל להפעיל את זה זה כמובן 

לשתף את התושבים. ללמד אותם. ועושים את זה באמצעות 

 בית ספר. מנהלת בית ספר. תכנים. 

אמת. שאנשים יכניסו להם לראש שנייה, מה שחשוב פה ב :מר אריה שרון

שאנחנו, מה שזרקנו עד עכשיו לפח האשפה, אנחנו זורקים 

את זה לתוך הפחים הכתומים. זה מעלה את רמת המחזור. 

וזה חשוב. אנחנו עשינו פגישת התנעה ראשונה, הזמנו לכאן 

 את מנהלת הגנים, את מנהלת בית הספר, 

 לא את המנהלת. היתה חולה.  מר טל כידן:

יודע שהיא לא היתה. אבל הזמנו אמרתי. לא אמרתי  :ר אריה שרוןמ אני 

שהיא באה. כדי להכניס את זה גם כן לבתי הספר ולגנים. 

.. תקשיב, אמרתי להכניס את זה לכל הרבדים של הציבור.  .

הוזמנה. היא הוזמנה, נכון? זה חשוב. אז דייקתי. טוב, היא 

ניס את זה לכל לא הגיעה מהגנים, אבל רבותי. צריך להכ

הרבדים של האוכלוסיה. גם לגימלאים. לכל פורום, על מנת 

שאנשים יפנימו שמתחילים להשתמש בפח הכתום. אנחנו גם 

נעשה, נשקיע בפרסום. נעשה קמפיין שיעלה כסף. בנושא של 

 הקמפיין המועצה גם כן תשתתף כספית. 

 אני מוריד את זה מהתקציב.  :מר כאמל חלבי

. :מר ליאור בכר . .  אותי מטריד שאנשים יקחו את זה במקום הפח השבור 

עכשיו ככה. ואנחנו נשקיע בתקציב גם כן, במשותף עם  :מר אריה שרון

תאגיד תמיר, על מנת להטמיע את זה בציבור. וזה ייקח 

 איזשהו תהליך, עד שנתחיל. 

הערה קטנה ברשותך. אם אפשר. אני חושב שהפרויקט הזה  :מר גלעד זרקה

בורך. אבל דיברתי עם הוועד המקומי באביאל וגם טוב ומ

הבנתי שהחלוקה תהיה על בסיס כל שישה בתי אב שמשלמים 
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ארנונה לשים פח אחד. בגלל שזה שט שהוא לא מוגדר, אולי 

זה יסחוב את זה לכיוון הזה, זה יסחוב את זה לכיוון הזה, 

אז אני חושב שעם התהליך הזה, גם בתקצוב ודברים כאלו, 

ם לקבע את הפחים, שיהיה אזור מוגדר אחד, שלא חייבי

 ייזרק בין הזה, 

.  :מר אריה שרון  זה נכון

 אם אתה נכנס למושבים, הפח גדול,  :מר גלעד זרקה

 לא, גם שנוכל להבדיל בין אחד לשני.  :מר אריה שרון

  -שלא יהיה מצב שמישהו עכשיו  :מר ליאור בכר

 רבותי, כל אחד בתורו.  :מר אריה שרון

 שם את זה ליד הבית.  :מר ליאור בכר

נכון. שיהיה מקובע. שזה יהיה המקום של הפחים הכתומים.  מר אייל כהן:

 שלא ירוץ בכבישים ודברים כאלה. 

.  :מר אריה שרון . .  כן, כן, אתה צודק. 

אז יש לי עוד שאלה. למה כבר לא מקבעים את כל הפחים על  מר אייל כהן:

 הדרך?

 לא קשור עכשיו לפחים הכתומים. זה  :מר אריה שרון

אייל, אבל אם עכשיו אתה שם ליד בית, תגיד לו בית, זה  :מר ליאור בכר

אחריותך. תהפוך אותו לנאמן פח, שלא מישהו ייקח את הפח 

 הזה, ישים אצלו בבית. יכתוב את שם המשפחה שלו. 

  -טוב, רבותי. אז אנחנו  :מר אריה שרון

 בנושא הזה.  רגע, עוד מילה מר טל כידן:

 כן, בבקשה. חבר'ה, אני מבקש.  :מר אריה שרון

העלויות של  מבחינת ניסיון של מועצות אחרות, בדרך כלל מר טל כידן:

כתוצאה מהפינוי של הפסולת  15%-פינוי הפסולת יורדות ב

 הכתומה, נקרא לזה. 

 נאוה, כן. כן, שזה חשוב מאוד.  :מר אריה שרון

ה להוסיף, כמי שכן הוזמנה והשתתפה בישיבה, ואני רוצ :גב' נאוה גלעד
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 . כוועדת מידע. חלק גדול מהתהליך הזה זה בהחלט קמפיין

זה לא כל כך פשוט. זה נשמע ממש פשוט. אבל זה לא פשוט. 

כי הפסולת הזאת נבדקת על זה שהיא נקייה. זאת אומרת 

אם אתה תזרוק חצי קופסת קוטג' מלאה לפח כתום, קוטג' 

ל אם זה מלא, חלקו, חציו, החלב לא עד לפח הכתום. אב

הסוף, זה נפסל. כי אין להם מה לעשות עם זה. זאת אומרת 

זה לא יכול להיות פסולת אורגנית משולבת עם הפסולת 

  -אריזות. וזה התהליך שהתושבים צריכים 

רגע, זה נפסל במעמד ההעמסה שלו מהמושב? או שהוא נפסל  :מר גלעד זרקה

 שם?

הוא נפסל באזור של המיון. אבל גם בבדיקות. זאת אומרת  :גב' נאוה גלעד

אנחנו צריכים להבהיר לתושבים שזה לא אוקיי, החמיץ לי 

 החלב, אני זורק את האריזה לפח הכתום. 

 רבותי, אך טבעי שיהיו טעויות בזה.  מר אייל כהן:

 אז לכן לוקחים את הילדים.  :גב' נאוה גלעד

 קשיב. אבי, אתה לא מ :מר אריה שרון

כן חייבים לתת את זה לילדים הקטנים. ועם ההורים וועדי  :גב' נאוה גלעד

 ההורים. 

 קדימה. כן, בבקשה.  :מר אריה שרון

אני רוצה לשתף פה את חברי המועצה. עשינו מהלך של  מר טל כידן:

טיפוח של גן רון. אנחנו רוצים  לגרום לזה שזה יהיה המשכי. 

ת זה אחת לכמה זמן. אריה שתהיה המשכיות לזה. נעשה א

עשה פגישה עם מנהלת סיירות ונוצר שיתוף פעולה בנושא 

 של השימוש בגן. 

 גם הבאתי את קק"ל.  :מר אריה שרון

אנחנו רוצים להנגיש את הגן הזה לשימוש התושבים. ואם  מר טל כידן:

 יש לכם רעיונות איך לעשות את זה, נשמח לשמוע. 

 באמת?  :גב' נאוה גלעד
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 כן.  :ריה שרוןמר א

 נהדר.  :גב' נאוה גלעד

 אנחנו עובדים על זה. הבאנו את קק"ל.  :מר אריה שרון

אבל השאלה אם זה יהיה כמו פעם שעברה, שאשו. אם זה  :מר גלעד זרקה

יהיה שיתוף התושבים או שגורמי חוץ ישתלטו על הגן 

 וישאירו שם לכלוך ובלגן. 

הכניסה לזה תהיה, אנחנו רוצים לא, לא, אני מסביר לך.  :מר שחף טנדט

וגם ישמרו על כבודו של מודע, לעשות את זה שזה יהיה 

. ]יהיו המקום וגם שלא  שאנחנו לא כל כך [ 1:59:31..

אז המפתח יהיה במועצה. גם אצל משפחת מעוניינים שם. 

... ואצל חוגי הסיירים. שהמטרה היא שהם יעשו שם פעילות 

ום יהיה מבוקר וסגור. הוא וגם פעילויות נוער. כאשר המק

יהיה פתוח רק לפעילויות המתוכננות שאנחנו מקווים שהן 

יהיו רציפות. השבוע הזה נכנסו שם גם אנשים של קק"ל. 

הוא הבטיח לי ארבעה ימי עבודה עם קבוצה, ראש האזור. 

והם נכנסו. אבל הגשם קצת הפריע. אני עוד אפגש איתו 

עוד לא עשה, הוא יעשה  ואראה. אנחנו נעבוד עם אייל, הוא

גם כן הפריע לו. ובט"ו בשבט אנחנו נעשה שם שתילה, עם 

 . ..  שיתוף עם עמיקם 

 עמיקם, או שלושת המושבים?  :מר גלעד זרקה

אני פתוח. אם אתם רוצים שלושה, בסדר. נעשה את זה  :מר שחף טנדט

 שלושת המושבים. 

 שלושת המושבים.  :מר גלעד זרקה

 גמור.  בסדר :מר שחף טנדט

 טל, לא נתת לוח זמנים לפחים הכתומים.  :גב' נאוה גלעד

 אמרתי. סוף מרץ. זה הלו"ז שלנו, שהם יהיו פרוסים.  מר טל כידן:

 פרוסים ויציאה לקמפיין.  :גב' נאוה גלעד

כן, הם רוצים את זה שזה יהיה בצמוד. ומה הנושא הבא  :מר אריה שרון
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 שרצית לדעת? עם נחל תנינים? 

כן, אני רוצה לעדכן בשתי מילים, שאנחנו עשינו מפגש עם  כידן: מר טל

 מנהל רשות הניקוז, במטרה לטפח את האזור של המעיינות. 

  -טל בא עם רעיון  :מר אריה שרון

אם זה בגבעת ניל"י, לשים שם  סלעים. ואם אפשר לנטוע  מר טל כידן:

 שם עצים. 

ורך נחל תנינים עצים. אבל טל בא עם רעיון כדי לנטוע לא :מר אריה שרון

צריך ככה בצורה מוסדרת. כי יש את רשות הניקוז ויש גם 

את רשות הטבע והגנים, שחלק מהם הוא שמורה. נפגשנו עם 

יוכל  מנהל רשות הניקוז והוא הצביע על מקומות ששם הוא 

לשתול שתילים. גם כן, ששייכים לאופי המקום. עם אורי, 

 נכון? הוא האקולוג שלהם. 

 באיזה נקודות?  אייל כהן: מר

 בנקודות מסוימות לאורך הנחל.  :מר אריה שרון

 בין אביאל לבין עמיקם.  מר טל כידן:

 מה זאת אומרת בין עמיקם?  מר אייל כהן:

 ... את המקום, אייל.  :מר ליאור בכר

] מר אייל כהן:  . . .  [ לפה? 2:01:31מה? המעיין שלו 

. אנחנו נעשה סיור. לא בשטח שלך. לא, אם יש שם מקום :מר אריה שרון

 ...  אייל, לא. 

המצב אני רוצה להגיד על זה משהו. יש רצוי ויש מצוי.  :מר גלעד זרקה

המצוי כיום, שהמקומות האלו הדירו את תושבי אלונה 

מהם. יש שם שטחים חקלאיים של חקלאים שמעבדים את 

המטעים שלהם. לעשות שם פינות שיזמינו עוד יותר אנשים 

 עוד  יותר תנועה רק תפגע בחקלאים. ו

... אנשים.  :מר ליאור בכר  ההיפך, 

 אה, כי הוא דיבר על סלעים.  :מר גלעד זרקה

... שמרחיקים את הרכבים שרוצים להיכנס.  מר טל כידן:  לא, 
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.  :מר אריה שרון . .  סלעים זה להרחיק רכבים שלא ייכנסו לתוך 

  -למה אתה רוצה לשים שם  מר אייל כהן:

אייל, אייל. שנייה. עוד לא נקבע איפה. וגם, רגע, ואני אומר  :מר אריה שרון

לך, ואתם מכירים אותי, גם אם ייקבע, אנחנו נבוא איתכם 

... זה לא יהיה.   בדברים ואתם תראו איפה צריך. ואם תגיד 

  -מה זה להפריע? הוא צמוד  מר אייל כהן:

חבר'ה, כן להקריב? טוב, רבותי. אייל, אייל, מה, אתה לא מו :מר אריה שרון

 תודה רבה לכם. 

 מה תודה רבה. דורון, מה איתו? מר אייל כהן:

 

 דו"ח מבקר פנים. .2

 

 אה, סליחה. בבקשה. דורון, דבר איתנו. אתה המבקר.  :מר אריה שרון

טוב, הדוח השנתי עסק בשני נושאים מרכזיים. נגישות  :עו"ד דורון שובל

דשות והחוק החדש בנושא המועצה לאור התקנות הח

נגישות. זה דוח מרכזי. יש ליקויים. יש התחלה של תהליך 

של המועצה. מזכיר המועצה יספר מה נעשה. אנחנו רואים 

 את התהליך הראשון שהתחיל כאן, במבנה של המועצה. 

 דורון, אתה מבקר את הנושאים?  :גב' נאוה גלעד

 כן.  :עו"ד דורון שובל

  -ם אתם מבקשים אלא א :מר אריה שרון

אתם יכולים לבקש. אני שוקל בדרך כלל. אני לוקח נושאים  :עו"ד דורון שובל

שהם ספציפיים, שהם אקטואליים. הדוח הזה עסק במגוון 

נגישות הסביבה, נגישות המבנים, מבני  תחומים, שזה 

הציבור. תמרורים, שירותים, תחנות הסעה, הנמכות מדרכה 

י ספסלים במושבים. ויש בכל היישובים. אפילו ספרת

פערים. יש הרבה מה לעשות בתחום הזה. בדקתי את 
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ההתנהלות של המועצה. ההיערכות של המועצה לקראת 

החלתו של החוק הזה והתקנות. בדקתי את התקציבים. 

 -בדקתי את מוסדות 

מה זה נקרא את החלתו? זה חוק מוגדר, לא רק פיזי, גם של  :גב' נאוה גלעד

 -אתרי 

נכון. בדקתי את האתר של הממוחשב של המועצה. ויש דוח.  :ורון שובלעו"ד ד

דוח גדול. והמועצה התחילה להתניע אותו. יספרו כאן מה 

 הם עשו ומה הם לא עשו שם. 

 אפשר לקבל העתק שלו?  :מר שחף טנדט

בוודאי. הדוח הזה, אחרי שאנחנו נסכם פה את הישיבה, הוא  :עו"ד דורון שובל

תר של המועצה, ותחליטו מה שאתם רוצים. יוכל לעלות לא

אפשר לצלם ולהעביר לכם. יש מה ללמוד ממנו ויש מה 

לעקוב אחריו. זה נושא אחד. נושא מרכזי נוסף שתמיד חוזר 

על עצמו בכל דוחות המדינה זה נושא המקלוט, המרחבים 

המוגנים והמקלטים במועצה. במועצה יש שישה מקלטים 

היה טוב. ולא טוב. ועדת ציבוריים. המצב שלהם לא 

הביקורת החליטה שהיא רוצה לעשות גם סיור. הבאנו לכאן 

את פיקוד העורף גם. ואת המרחבים המוגנים שבעיקר 

נמצאים במוסדות החינוך. חלק מהדברים אנחנו רואים 

שהעסק הזה רץ קדימה. יש כאן מקלטים ישנים מאוד, 

חזוקה '. שחלקם היו פחות, הת60', משנות ה50-משנות ה

שלהם היתה נמוכה. גם החבר'ה שעוסקים במועצה 

המקומית, המודעות שלהם היא פחות טובה לנושא הביטחון 

של המקומות האלה. המועצה החליטה שהיא מוציאה את זה 

כרגע מהתפעול השוטף של המועצה, של עובדי המועצה. 

לקחה קבלן חיצוני, אמרה לו 'תתחיל לסדר פה את החשמל, 

את הציוד'. התחילה לרכוש ציוד. מזכיר את התאורה, 

המועצה יספר מה הם עשו, מה הם רכשו, מה הם עשו 
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בעקבות הדוח הזה. הדוחות האלה אפשר לראות אותם, 

אפשר לקרוא אותם. אפשר לעקוב אחריהם כחברי מועצה. 

 אתם תקבלו אותם. 

 יש גם קב"ט מוסדות חינוך, אנחנו נקבע סיור.  :מר אריה שרון

נגישות, חוק הנגישות לפני כמה  :חלבי מר כאמל אני אתייחס רק קצר. בנושא 

שנים, לפני ארבע שנים נדמה לי, עשו את זה לרשויות 

בהדרגה. כל הרשויות בכו מבחינה תקציבית,  כי זה הון של 

תקציב. ממש עלויות רבות להנגיש את כל המוסדות. מה 

שעשינו פה במועצה ובאישור המליאה, אגמנו משאבים 

. 18', 17, 2016פיתוח של משרד הפנים, מתקציבי  '300,000 

שקל. והתחלנו להנגיש. עשינו קודם כל סקר נגישות, לפני 

נגישות  שלוש שנים. את הסקר תרגמנו על ידי מורשה 

לתוכנית העבודה. והתחלנו לפי סדר עדיפות. והנגשנו את 

יים בניין המועצה, את מוסדות החינוך, חלק מהגנים הציבור

[ זאת אומרת 2:07:02... ]השלב הבא, נשארו המועדונים ו

מבחינת האחריות של המועצה. ניצלנו את זה, עשינו את זה 

 שקל מתקציבי פיתוח. 300,000בהדרגה, לאחר שאגמנו 

בנושא המקלוט, היה לנו גם דוח של מבקר הפנים. היתה לנו  

גם ביקורת הג"א, כאשר שני מקלטים שלא היו כשירים 

הבאנו קבלן חיצוני, עם כל העבודות שהזכיר דורון.  אנחנו 

הבאנו גם לביקורת. עשינו גם סיור איתו, שלוש, ארבע 

פעמים, והכשרנו את כל המקלטים. יש לנו מקלט אחד. יש 

נזילות. בעיית הצפת מים, שכל פעם  יש לנו היום לו בעיית 

משאבה שזה עדיין בעייתי ולא יודעים איך לפתור את זה. 

משאבה מיוחדת למקלט הזה. שאר המקלטים, כל  רכשנו

העבודות שהיו אמורות להיעשות, עשינו אותם עם קבלן 

 חיצוני בשנה הזאת. 

  -אנחנו נקבע  :מר אריה שרון
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 [ 2:07:57... תקן בלבד. ]אתם מדברים, בכל יישוב על  :גב' נאוה גלעד

י אלונה הבנייה נכון. זה משמעותי ביישובי אלונה, כי ביישוב :מר כאמל חלבי

... 50-' וה40-פה היא בשנות ה  . ' 

קיבלה פטור בזמנו. אלעד אמר לי, וואלה, אני מצטער נאוה  :מר אריה שרון

  -שהוצאתי את הפטור. טוב, אנחנו נקבע סיור עם וועדת 

אתה רוצה לומר כמה מילים על התהליכים של החזות פה?  מר אייל כהן:

 ה. מה שקורה פה? שיהיו מעודכנים פ

בקצרה, ממש בקצרה. כי כולם כבר עייפים, אני רואה. כן.  :מר אריה שרון

בנושא של החזות, באמת הוער לי ולקחתי את זה לתשומת 

לבי שאנחנו צריכים יותר פיקוח על העבודות. אנחנו בתהליך 

של לטפח איזה מישהו שמפקח. יש לנו את אהרון אזולאי 

איתו להגדיל לו את  בחצי משרה ובחור נמרץ. ואנחנו ישבנו

 המשרה. 

 יש לך תקן?  :גב' נאוה גלעד

.  :מר אריה שרון וחשוב שהוא לא, אני יכול לעשות את זה. זה תקן מועצתי

יהיה. כדי שהוא יפקח. והבן אדם הסכים לקחת את זה. 

הגדלנו לו את הפעילות ואנחנו ביחד, עם ייעוץ, ובהכוונה, 

 בה, פועלים כדי שבאמת תהיה בקרה יותר טו

בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, איזשהי ריצה על כל מוקדי  מר אייל כהן:

השירותים פה ביישוב. לבחון אחד אחד מהם. מהאשפה 

לגינון וכל דבר שקשור לחזות פה. כל העבודות אנחנו נרכז 

כל אחד מה הוא עושה. אנחנו נתאם את הציפיות מחדש. 

אנחנו נציב  אנחנו בעצם נעשה סטופ למה שהיה עד עכשיו.

את הרף מחדש לכל אחד ואחד. ויהיה אהרון שיפקח על 

הנושא פה של הפעילות בפועל, מה שהולך לקרות פה. זאת 

אומרת שאם למשל את הגזם, אז שיפנו את הגזם כמו 

שצריך, שלא יחרטט. ועובדי המועצה יהיו כפופים לו. אני 

  -מדבר על עובדי 
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 עבודה שלהם... על התוצאות. הוא יהיה המפקח על ה :מר אריה שרון

בעצם הרעיון שכל יום בשבוע יהיה ביישוב אחר פה ויהיה  מר אייל כהן:

איזשהו סדר ויהיו נהלי עבודה מאוד מסודרים וכל יום מה 

לעשות פה. שלא יהיו מפוזרים, שלא יתפזרו. יותר לא יהיה 

, 106מצב שמשגעים אותם. והרעיון הוא להקים פה סוג של 

  –חילו ללמד את התושבים להשתמש פה שאנשים ית

  -שישגעו את אהרון ולא  :גב' נאוה גלעד

לא את אהרון. את המזכירה. הרעיון הוא בעצם להוציא  מר אייל כהן:

הודעות מפה, קודם כל להתחיל להפיץ במסגרת המועצה פה, 

תכלת תוציא הודעות לתושבים פה. ותאמר להם שכל בעיה 

תב את כל ההודעות האלה שיש, לפנות דרכה. היא תנ

 לאהרון. 

 או שענת.  :מר אריה שרון

או שענת. ובעצם ענת תקבל את ההודעות. מי שתרכז את זה  מר אייל כהן:

 וככה אנחנו נעשה את זה. ואז יהיה סדר בדברים. 

 היום יש סדר. אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב. זה הכל.  :מר אריה שרון

 קה מונעת. מאוד חשוב. המילה פה היא אחז מר טל כידן:

 אוקיי. ותמיד להשתפר,  :מר אריה שרון

עוסק בתחום הזה של  1.4.2020-דוח המיקוד שיפורסם ב :עו"ד דורון שובל

 מידע לציבור. 

 . 106-כן, ה מר אייל כהן:

... חברי מועצה. כל הנושא של פניות לציבור,  :עו"ד דורון שובל של הפניות, 

, 106צריך לעשות, איך לשפר.  איך הוא מתנהל במועצה, מה

. מכשור, טלפונים. אחרי שעות העבודה, לפני שעות 106לא 

 העבודה. 

 זהו?  רגע, אז אני לא אענה יותר לטלפונים? :מר אריה שרון

 אתה לא עונה. אתה צריך להביא תקציבים. להביא לנו כסף.  מר אייל כהן:

 אוקיי. רבותי, תודה רבה שבאתם.  :מר אריה שרון
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