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  מר פאיז אבו צהבאן:

תן לנו סקירה כללית בעשר דקות על יהזמנו את מנכ"ל נגב מערבי שיאנחנו מתכבדים גם ש

שיתוף הפעולה בין עיריית רהט לבין אשכול נגב מערבי,  וגם על הסוגיה שאנחנו ביקשנו 

 בבקשה אורי.  אז .בעניין איכות הסביבה ,מאשכול נגב מערבי לסייע לנו בעניין האכיפה

  אורי פינטו:

קודם כל האשכול הוא אשכול שמשותף לרהט ולעוד תשע שלום לכולם, רמדאן כרים. 

ות. אנחנו שותפים עם ילקיה, אופקים, שדרות ונתיבות וחמשת המועצות האזור -רשויות

תעסוקה, רווחה ועוד. יש טיפול בפסולת, חינוך,  -הרשויות הללו ועם רהט בתחומים נוספים

לנו כמה תהליכים שאנחנו עושים ביחד. מאחר והאשכול הפך לאיגוד אז גם מתאפשר 

שרשויות יאצילו לו ברצונן סמכויות בנושא אכיפה. אני אגיד רגע עוד משהו כללי על 

האשכול; אנחנו אף פעם לא נכנסים לפעולה באף תחום אם לא מתאפשרים שלושה תנאים 

אשון, זה שהרשות בוחרת להעביר את הפעולה לאשכול וזה אף פעם לא נעשה בסיסיים. הר

בכפייה. כמו שאתם היום בוחרים במליאה אנחנו לא כופים שום דבר על הרשות או על 

התושבים וזה מתוך בחירה. הדבר הזה, זה שאנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה מתמיד עם 

ו עובדים יש גם את הדרג המקצועי ששייך הדרג המקצועי בתוך הרשות. בכל תחום שאנחנ

לאותו תחום; אם זה בפסולת זה בפסולת, בחינוך זה בחינוך, ואת המענים וההתנהלות תוך 

כדי בונים יחד עם הדרג המקצועי ברשות, גם הבכיר וגם דרג ביניים. התנאי השלישי הוא 

ל אם יש איזשהו אב ,שיש איזשהו ערך מוסף שכל מה שרשות יודעת לעשות לבד היא עושה

ערך מוסף מזה שהאשכול יעשה את זה בשביל הרשות ביחד, גם בדרך כלל עם עוד רשויות, 

אז אנחנו נכנסים לפעולה. בהינתן שלושת התנאים הללו אנחנו נכנסים לפעולה. ספציפית 

לדבר הזה, התושבים והעיר מתמודדים עם תופעה קשה של השלכה של פסולת, בעיקר 

העיר ונתבקשנו על ידי הרשות לסייע בנושא של אכיפה. כדי שנוכל לעשות  יבשה, בכל תחומי

ת גנת הסביבה ורהט ביקשו מהמשרד לתאת זה היה נדרש גם תקציב, פנינו למשרד לה

תקציב שאמור לטפל במפגעים קיימים ובמקום להגיד שבואו ניקח את התקציב הזה 

וזו הזרוע של האכיפה. להסית נעשה את זרוע שמטפלת בדבר הזה  -ובמקום לטפל ולטפל



 מ.מ  -4- 06136

 הקלטה ותמלול –"חבר" 

תקציב של מפגעים לתקציב של אכיפה בעזרת האשכול שאם אני מבין אז היתרון של להפעיל 

את זה דרך האשכול זה לקחת יחידה שתתעסק רק בזה, להסמיך פקחים, לתת להם את כל 

אמצעי השטח שהם צריכים כדי לבצע פעולות. זה חלק ממהלך שבעיניי צריך להיות יותר 

ולל של העיר ושל העירייה להתמודדות עם התופעה הקשה הזאת של השלכת פסולת יבשה. כ

הדבר השני שמאפשר את זה זה האצלת סמכויות. בהיבט הזה, חשוב להגיד, אתם בעצם 

מרחיבים וזה כמו לייצר לעצמכם עוד כלי עבודה או עוד כלי פעולה. זה לא מעביר את 

רחיב; יש את הסמכויות ברשות ויש את הסמכויות הסמכות לאיגוד הסטטוטורי אלא זה מ

שנמצאות גם באשכול ואפשר להכיל אותם דרכינו. זה אומר שפקחים שיועסקו דרך האשכול 

יוכלו לבצע אכיפה סביבתית בשטחי העיר. הדבר הזה יאפשר מיקוד יותר נכון ומאמץ 

וזה משהו שמאוד בתופעה של ההשלכות וכמו שאני רואה אותו אני חושב שאנחנו צריכים, 

חשוב להדגיש בעיניי, לפעול בשיתוף פעולה מלא עם היחידה ברשות, מחלקת שפ"ע שעובדת 

בדבר הזה. זאת אומרת שזה לא משהו חיצוני שמתפרע פה בתוך היישוב בסדר? אלא אנחנו 

 -במשולש צפונינגבש ביחד את המדיניות. למשל, אני קצת התחלתי ללמוד את מה שקורה 

שם איגוד ערים של משולש צפוני אז אפשר להחליט על מדיניות אכיפה. לא יודע, בטירה, יש 

, אנחנו -שבהתחלה לפני שניתנים קנסות אז ניתנות התרעות ורק מי שיש לו כמה התרעות אז

נייצר מדיניות אכיפה ביחד, מוסכמת עם מחלקת שפ"ע ואותה נפעיל ובעצם אפשר להחליט 

ולת יבשה, אפשר אחר כך להרחיב אותה. אנחנו נבנה בפס -שהיא מתמקדת בנושא מסוים

ההסתייגות שלנו את זה ביחד עם הדרג המקצועי והגורמים שאמונים על אכיפה ברשות. 

בהתחלה משני דברים; א', מזה שהאשכול יבצע אכיפה רק ברהט ולקחת את נושא הייתה 

לקחת את הנושא האכיפה ולהפעיל אותו רק על הרהט זו גם הסיבה שבעבר גם לא רצינו 

הזה תחתינו. אבל, אני חשוב שבאופק יש שני דברים; אחד, את זה שכנראה תקום איזושהי 

ואנחנו לכשיוארך התוקף שלה וכולי אז נוכל  546מנהלת אכיפה אזורית מתוקף החלטה 

מבקשים שנסייע  הלקייבתוך האשכול וגם  הלקיילהסתנכרן עם זה . וב', יש לנו היום גם את 

אנחנו רוצים להיענות לצרכים  -ה. ומאחר וזה הגיע מתוך פנייה שלכם של הרשותבדבר הז

, אכיפה בעיניי זה עניין מרחבי, -שלכם ולסייע. כן ככל שיתקדם נרצה לראות איך הדבר הזה
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גם אם נגביר מאוד את האכיפה ברהט אז מי שיסבול מזה זה בני שמעון כי הכל יכול לצאת 

ת באופן ונלהתייחס אליו. אנחנו באים פה לע ורי וככה גם ננסההחוצה. אכיפה זה עניין אז

מאוד ממוקד על צורך שאתם העליתם ונעשה את זה ביחד אתכם. כן חשוב להגיד שמרגע 

 שיש מדיניות אכיפה אנחנו ניצמד אליה. זאת אומרת, שאם הכוונה עכשיו אחרי שכבר ניתנה

ילים להתערב שיקולים זרים וכל מיני אם מתח -אכיפה התרעה, וניתן קנס, והופעלה פעולת

בעיות אז אין טעם שנעשה את זה. המטרה היא לתת לכם כלי אכיפה אפקטיבי שיש לו את 

הכוח ואת היכולת להטיל את הסמכות ולפעול, ואם אחר כך אנחנו מחלישים אותו אז אפשר 

אבל אז  גם לא לקבל את ההחלטה וזה גם בסדר. אנחנו נעשה מדיניות אכיפה ביחד אתכם

 נצמד אליה. 

  מר סלימאן אלעתאיקה:

; בקשר לתקופה של האצלת סמכויות אז כמה זמן זה ואם אפשר יש לי שלוש שאלות אליך

חודשים, פחות משנה. השאלה השנייה היא בקשר  6לעשות את זה, בוא נגיד לניסיון של 

שית היא מאיפה הפקחים יהיו? הם יהיו מרהט או מחוץ לרהט? השאלה השלי -לפקחים

לסכום של הקנסות. אנחנו לא יכולים להטיל קנס על בן אדם שבא בלי דעתו או מדעתו סכום 

 אדיר. זהו. 

  אורי פינטו:

 אני רושם לי. 

  מר חסן אלנסאסרה:

מה יהיה מעמד מחלקת הפיקוח בעירייה בשפ"ע בעקבות כניסתכם לתפקיד, האם ינוטרלו, 

את ה... ותיאום אם ככה עכשיו לא עושים כלום? האם לא יהיה להם מה לעשות ואיך תעשה 

אילו רשויות מהמגזר היהודי הן באשכול ומתבצעת בהן אכיפה? או שזה רק לקיה ורהט 

 מבקשות את זה?

  ם:'מר עטא אבו מדיע

אורי שלום, אנחנו לא חוזרים על הדיון הקודם, אנחנו מתקדמים קדימה והערתי הרבה 

ותך שאלה; מישהו מקבל קנס ובסופו של דבר רוצה הערות בדיון הקודם. אני אשאל א
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מי התובע? התובע הוא תובע שלנו או שלכם? וגם לגבי גובה הקנסות,  -להמיר אותו למשפט

 זה במדיניות או שזה קבוע בחוקי עזר? ואם זה חוקי עזר אז חוקי עזר של מי. תודה. 

  מר יוסף אלרומילי:

בד? האם הוא עובד סביב השעון? האם יש שעות לגבי השעות, מהן השעות שהפיקוח שלכם עו

 ברוב הזמן פיקוח בכל ימי השבוע. מסוימות? והאם יש 

  אלקרינאוי: מחמדמר 

מה שאני הבנתי מההסבר שלך שאתם כוח עזר נוסף לרהט, או "תגבור". בהסברים שלך 

 אמרת שהעירייה ביקשה תקציב שכביכול יעבור אליכם ואתם תגייסו. אם הבנתי נכון.

 מהסימנים שאתה מסמן בראש אתה מאשר את מה שאני אומר. 

  אורי פינטו:

 כן. 

  אלקרינאוי: מחמדמר 

לפי דעתך לא יהיה קונפליקט בין הפקחים של עיריית רהט לבין הפקחים שלכם שאתם 

הולכים כביכול שאנחנו נסמיך או נרחיב את הסמכויות שלכם ברהט? זה דבר אחד. דבר שני, 

זר ואנחנו מכירים את הנושא הזה מקרוב; פקחים של המנהל או פקחים ... זה פיקוח 

 אחרים שיש לתושבים בעיה עם זה. תודה רבה. 

  אורי פינטו:

 לא הבנתי את החלק האחרון. 

  מר פאיז אבו צהבאן:

 גם אני לא הבנתי. תדלג, רמדאן. 

  אלקרינאוי: מחמדמר 

ו של עיריית רהט לבין הפקחים שלכם, לא משנה. האם לא יהיה קונפליקט בין הפקחים שלנ

יש לנו פקחים של המנהל ושל משרדים אחרים שאיתם יש  -והחלק השני של השאלה

 לתושבים בעיה.
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  סמי סהיבאן: עו"ד

רציתי לדעת מבחינה תקציבית האם העירייה משתתפת בתקציב מסוים של הפרויקט שלכם 

זה עובר לקופת העירייה או האם  -וגם הקנסות שאתם מטילים באכיפה שאתם עושים

 אליכם?

  מר פייצל אלהוזייל:

האם יש לכם ניסיון במגזר? דבר שני, מה  -אני רוצה לשאול שלוש שאלות; שאלה ראשונה

היתרונות שלכם? אם אנחנו במצוקה ואנחנו פונים אליכם, מה היתרונות שלכם על אנשי 

 ההתקשרות אתכם? אם אנחנו רוצים להפסיק את -המקצוע שלנו? ושאלה שלישית

  אורי פינטו:

אני אנסה לענות על הכל, רשמתי לי. קודם כל, בניסיון באכיפה אין לנו ניסיון באכיפה. כל 

מה שהאשכול עושה הוא עושה פעם ראשונה. יחד עם זאת, אנחנו עושים כבר לא מעט דברים 

תחומים של  בכל מה שקשור באיסוף פסולת, במתן שירות ישיר לתושבים, גם בווטרינריה,

חינוך ורווחה. אנחנו לוקחים אנשים מקצוע לכל דבר שאנחנו עושים ועוסקים בו. נושא 

האכיפה בהיבט הזה הוא תחום חדש ובין היתר מתבקש מאחר ואנחנו עוסקים לא מעט 

בטיפול בפסולת וגם בהתקשרות משותפת  של כל הרשויות של המרחב עם קבלני האיסוף. 

זת מעבירים לכל הרשויות של האשכול את הפסולת לדודאים וגם אנחנו היום בצורה מרוכ

הורדנו סביב זה עלויות של כניסה באתר. אז כל הפעילות הזאת היא מתבקשת, האכיפה היא 

סוג של רובד נוסף על פעילות שאנחנו עושים כבר היום בתחום של פסולת. הנושא של זמניות 

לים כדי לראות את התשובה הסופית אבל ואפשרות ללכת אחורה; אני מעלעל פה רגע במיי

, נכון להיום זה בכלל תקציב שאתם -להבנתי בכל רגע נתון אתם יכולים להחליט שאתם

תתנו. אתם יכולים להחליט שאתם רוצים להפסיק וזה בשליטה שלכם. בניגוד למוסדות 

 פיקוח אחרים שהזכרת, האשכול הוא של רהט. 

  מר פאיז אבו צהבאן:

 שלנו.  כאילו זה ספק
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  אורי פינטו:

זו זרועה ביצועית שלכם אפילו, זה לא ספק כי ספק אתה זורק עליו עבודה ואז אתה שואל 

רגע, מה הקשר שלי לפיקוח המקומי ולמחלקה כאן. זו זרועה ביצועית שלכם, זה יותר קרוב 

אני  מספק. אנחנו עובדים בשבילכם בהיבט הזה, אנחנו לא איזה גוף שיש לו אג'נדה אחרת.

נרתם לדבר הזה כי עיריית רהט החליטה שהיא רוצה להתמודד עם התופעה הקשה של 

אני  -השלכת פסולת בניין בשטחי הרשות שפוגעת באיכות חיי התושבים. אם זה המצב

הסיפור, בשביל זה מביאים אותנו לכאן. אני תכף אסתכל על זה סופי, אבל גם אתכם. זה 

לבקש שהדבר הזה ות להבנתי אפשר בישיבת מליאה בהיבט הפורמלי של האצלת הסמכוי

 יחזור. 

מאיפה הם יהיו. התהליך החוקי והנכון בכל דבר כזה הוא לפרסם מכרז  -זהות הפקחים

ולקבל את האנשים הכי טובים והכי מתאימים לתפקיד. אנחנו בוודאי נעשה את זה מאחר 

כרזים ובהגדרת התפקיד ובכל ויש פה משהו שהוא ייעודי לרהט. כמובן שמבחינתנו בוועדת מ

התהליך של איתור כוח האדם איש הקשר של העירייה יושב והוא חלק מוועדת הקבלה 

לגמרי. אבל אני לא יכול להגיד לך היום מה תהיה זהות האנשים ואם הם יהיו מרהט או לא. 

 אפשר בהגדרה, אני חושב, לתת אולי יתרון, 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

ניסיוני, הייתי בוועדת קבלת עובדים לפקחי בנייה והם קמו והלכו. אני רק אעיר לך שמ

"אל תעבוד". האישה הודיעה לי לא לעבוד. יש לכם בעיה לבוא ולעבוד  -האישה התקשרה

"העבודה אצל  -כאן באכיפה בנושא פיקוח דווקא אצלנו ברהט. תציין במודעה שלך

 הבדואים, עבודת אכיפה" ובוא נראה מי יגיש. 

  ינטו:אורי פ

בסדר, זה ברור כי זו המהות. אני אומר עוד הפעם שכרגע פעולת האכיפה הזאת היא ייעודית 

לרהט לאור הבקשה שהעליתם. היא לא אזורית, זו בקשה שאתם פניתם. סכומי הקנסות הן 

, אתם אימצתם את חוק אכיפה -חלק ממדיניות; להבנתי אנחנו נפעל  לפחות בהתחלה

  ים רק מתוקף חוקי עזר?סביבתית או שאתם פועל
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  מר פאיז אבו צהבאן:

 שקל.  730הקנסות שלנו 

  אורי פינטו:

כן אבל אימצתם גם את התוקף של אכיפה סביבתית? הפעולה של האכיפה היא רק מתוקף 

 חוקי עזר?

אוקי. אז א', לדעתי חלק גדול מהחשיבות של המדיניות שנייצר יחד זה כן לפעול מתוקף חוק 

בתית, ואם ככה אז אנחנו צריכים להשית את חוקי העזר שלכם אלינו ואז זה האכיפה הסבי

גם נוגע לסוגית התובע. הקנסות לטעמי צריכים להיות מוכנסים כדי לממן את היחידה 

משהו צריך לממן  –הזאת וגם על זה נוכל להחליט יחד. הכל שקוף בדבר הזה. היחידה הזאת 

ממשרד להגנת הסביבה לזה וזה יממן את זה אבל אותה. עכשיו תהיה לנו שנה של תקציב 

אנחנו צריכים להסתכל קדימה. בתפיסה שלי ההכנסות צריכות להיות בצד של ההוצאות. 

אם אנחנו בסוף מחזיקים את הפקחים, והרכב ואת כל ההפעלה של הדבר הזה, מתן שכר, 

ה בוודאי צריך גבייה וכולי אז ההכנסות צריכות לגשת לשם. אפשר לעשות על זה דיון וז

זה לא עוגן כלכלי;  -להיות שקוף. אני רק אגיד עוד רגע בסוגריים, כמו שאני מבין את זה

המטרה שלנו זה לא להכניס כסף, המטרה שלנו זה לאכוף ולטפל במפגע ובהיבט הזה אני 

חושב שכשנדבר על מדיניות צריך קודם כל להגדיר התרעות. בסוף אנחנו צריכים לשנות את 

ות של האנשים ואת ההרגלים שלהם. יש פה תהליך שצריך לעשות והוא צריך להיות ההתנהג

במקביל, לא יודע, למפגש עם בעלי העסקים שמתעסקים בזה בתחום ולהקמה של תחנת 

המעבר פה ברהט, אני מקווה. ואז זה יוכל אולי לתמרץ אותם להביא את הפסולת לאתר. 

 עומד לבד.  כאילו זה צריך להיות מהלך משלים, זה לא

וגם פה, בהיבט הזה, אם בסוף תובע שלנו הולך ומפעיל בבית משפט וזה אז זה צריך להיכנס 

 אלינו. איפה שההוצאות צריכות להיות ההכנסות. אם יש שם,

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 מכוח מה התובע הוא שלך?
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  אורי פינטו:

 מתוקף זה שהאצלת אליי סמכות. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 האצלתי לפקח. אני 

  אורי פינטו:

הזה מתוקף  לא האצלת לפקח, האצלת לאשכול כאיגוד ואז כשהאשכול מעסיק פקח, לפקח

אז הפקח שלו יכול להפעיל את זה.  -ישות, יש סמכויות ברהט-זה שלאשכול כארגון, כ

היתרון, דרך אגב, זה למשל כשאנחנו עושים את זה בווטרינריה אז פקח של האשכול יכול 

 ת אכיפה ווטרינרית על כל הרשויות של האשכול. לת

  ם:'מר עטא אבו מדיע

אז אני ממשיך איתך באותו קו לגבי ההכנסות; בשנה הראשונה אפס הוצאות, הכל ממומן 

על ידי המדינה. כשיש הכנסות, אתה אמרת "לא כלכלי" אבל אנחנו מסתכלים על הכל גם 

ד. את הכסף הזה, מיליון שתיים, איך תעביר כלכלי וגם אכיפה. שירות וכלכלה הולכים ביח

 לי?

  אורי פינטו:

 מה זה מיליון שתיים?

  ם:'מר עטא אבו מדיע

זה  700קנסות כפול  1,000-מיליון מקנסות, אתה עלול להגיע ל 2נניח שאתה תרוויח 

700,000 . 

  אורי פינטו:

ואם רוצים אפשר גם אז אני אומר כבר שההכנסות לצד ההוצאות יהיו שקופים גם לעירייה, 

להציג אותם פה בדו"חות ולקבל החלטות משותפות על איך העודפים מהקנסות הגדולים 

לאן הם ילכו. אני חושב שאם מייצרים יחידה כזאת אז צריך לדאוג לקיימות שלה לאורך 

 זמן. 
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  ד אבו בלאל:'מר מאג

 השאיפה שלנו היא שלא יהיו קנסות קודם כל. 

  אורי פינטו:

 אני מסכים. 

  ד אבו בלאל:'מר מאג

אנחנו רוצים שאנשים יתעשתו ויבינו שהם מלכלכים את היישוב שלהם ואז לא יהיה עוד 

 צורך בכלל. 

  אורי פינטו:

 אני מסכים ואני חושב שגם מה שדיברנו באכיפה ובמדיניות, 

  מר סמי סהיבאן:

 ל התקציב?אני עדיין לא שמעתי תשובה בעניין התקצוב; על מי יהיה נט

  אורי פינטו:

מפורט לאן הוא הולך ₪  670,000עיריית רהט ביקשה מהמשרד להגנת הסביבה תקציב של 

והכל, שנתי, מתוך הסטה מתקציב שכבר קיים לטיפול במפגעים. דרך אגב, זו לא הסטה כי 

 זה עדיין טיפול במפגעים, זה פשוט במקום לטפל בהם בזה שכל הזמן ננקה, ננקה, ננקה וכל

נטפל בהם בזה שנפעיל יותר אכיפה ונוכחות בשטח. אני לא עברתי עדיין על  -פעם זה יחזור

כל השאלות שלכם אז אני עונה על זה בהדרגה ולכן גם עוד לא הגעתי לשאלה שלך. ודרך אגב 

זה עוד לא אושר; זאת אומרת, המשרד שמח ובירך על הבקשה, הוועדה שלהם תדון בזה 

ציבי אין לזה יכולת קיום. לאשכול אין יכולת היום לשים את הסכום ואם אין לזה מקור תק

הזה ולהגיד שבואו נעשה אכיפה, וגם אין סיבה שהוא יעשה את זה רק ברהט. התנאי לזה 

שזה יקרה זה שהמשרד יאשר את התקציב הזה. זה מאפשר לנו שנה של עבודה וגם לבחון 

ל אז צריך לדאוג להמשך; לאשכול אין את אם רוצים להמשיך או לא, באיזה אופן וכולי. אב

המשאבים לעשות את זה והיחידה צריכה לבנות את עצמה. ואם מחר נגיע למסקנה, לא 

יודע, שצריך רכב שטח ולא רכב שאין לו ארבע על ארבע? אז הניהול הפיננסי, לצורך העניין, 

שקופים לגמרי אני מסכים שהם צריכים להיות  -של ההכנסות וההוצאות של היחידה הזאת
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לעירייה ולקבלת ההחלטות אם יהיו הכנסות. אני אומר עוד הפעם, אני לא רואה בזה, ואני 

גם מציע כמו שנאמר כאן לא לראות בזה מקור הכנסה. לא בשביל זה אנחנו עושים את זה. 

אנחנו עושים את זה כדי שתהיה עיר יותר נקייה עם יותר איכות חיים לתושבים. ואם בסוף 

יושב קנס אז יושב קנס, אבל אני חושב שיש בתוך מדיניות האכיפה שנייצר כמה  של זה

 תחנות בדרך. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

איך תיתן שירות לבירור קנס? תושבים שלנו ילכו אליכם? אנחנו רוצים שהבירור קנס, למשל 

ע לי בשנה. אנשים הולכים ובאים אליכם, התובע נמצא? תצי 400-500-אתה נניח תפנה ל

 הצעה איך תנהל את העניינים מכאן, שיהיה בירור קנס כאן, מפגש כאן. 

  אורי פינטו:

 זה יכול להיות כאן, אין בעיה שזה יהיה כאן. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 אנחנו לא רוצים לנסוע לאף אחד. 

  אורי פינטו:

 אין בעיה, זה יכול להיות כאן, אנחנו נמצאים פה. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 אז לא אמרת את זה. 

  אורי פינטו:

 אז אני ממשיך רגע לענות. 

  מר חסן אלנסאסרה:

 משרד צריך שיהיה פה.

    عطا أبو مديغم:

 شو قلت حسن؟

   حسن النصاصرة:

 משרד צריך פה. לא?
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    عطا أبو مديغم:

 اا يا زلمة. ما يخلي الناس يمشوا رايحين جايين عند العالم. ببهدلونا.

  אורי פינטו:

זה מביא אותנו רגע לשאלה של היחס ליחידה הקיימת שעובדת ועושה דברים, וכמו כל 

תושבים שהיא  70,000יחידה רשותית וכמו כל יחידה עירונית, בטח ובטח של עיר של 

יש פה לא מעט אתגרים ליחידה הזאת ועומדים בה. הקשר שלנו עם  -מאתגרת בפני עצמה

רי שאיתו אנחנו עובדים. זה לא מחליף אותו. אם הכל אגף שפ"ע הוא מבחינתנו השותף העיק

היה עובד לא היו פונים אלינו, זה לא מחליף אותו בשום דרך אלא זה מוסיף עליו; זה נותן לו 

עוד כלי שהיום מכל מיני סיבות יכול להיות שהוא מוגבל בלהפעיל אותו, לחצים, זה מאוד 

עם אחד, לא המציאו את זה ברהט, יש  קשה. ובתוך כל יישוב שיש בו היכרות של כל אחד

קשיים של אכיפה ובמועצות אזוריות ובעוד מקומות, והרבה פעמים הפתרון זה להביא גורם 

אכיפה מבחוץ או אפילו, דרך אגב, לא בן היישוב. יכול להיות שזה גם הפתרון שלכם וזה מה 

זה לא במקום, זה  שייתן את הערך המוסף בכניסה של הפעילות של האשכול. זה לא מחליף,

בתיאום מלא וזה חשוב להגיד כמו כל דבר שאנחנו עושים. גם עכשיו כשאנחנו מתחילים 

 לפנות פסולת ברהט זה בתיאום מלא מלא  עם מחלקת שפ"ע ומי שעומד בראשה. 

זו חלוקת  -עכשיו החלוקה של היחס שאתה שואל בין הפקחים הקיימים לפקחים שלנו

ש עוד הרבה פיקוח, יש פיקוח על בתי עסק, פיקוח על מפגעי עבודה. בתוך אגב שפ"ע י

פסולת, על רעש, על מזון. אנחנו לא מתעסקים בזה. אם אני מבין נכון אנחנו רוצים כרגע 

למקד את המאמץ המשותף שלנו סביב התופעה של השכלת פסולת יבשה, גושית, ובזה אנחנו 

ולפעול בה וזה משחרר אולי  מתעסקים. יש מספיק דברים אחרים למחלקה לעסוק בה

באיזשהו מקום את הפקחים הקיימים להתעסק בדברים האלה, בדומה למה שעשינו 

 בווטרינריה. 

, לא פיקוח ייהודיות; אני חוזר ואומר שאנחנו לא מפעילים פיקוח ברשויות יהודיותרשויות 

מש רשויות ושם סביבתי. אנחנו כן למשל היום מפעילים שירות ווטרינרי אזורי שחברות בו ח

הפקחים מפעילים בנושא ווטרינריה סמכויות אכיפה שיועברו לאשכול במליאות כמו שאתם 
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עושים עכשיו בנושא סביבה. אז זה למשל משהו שקיים. בנושא אכיפה סביבתית לא קיימת 

 פעילות כזאת של האשכול והיום זה הדבר הראשון. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 אצל היהודים למה לא?

  י פינטו:אור

 היו מתים אבל אין להם תקציב. מי יממן את זה?

  ם:'מר עטא אבו מדיע

 יש הרבה קיבוצים באשכול, יש הרבה לכלוך, לא רק אצל הערבים כאילו הם המלכלכים. 

  אורי פינטו:

אף אחד לא טוען שרק הערבים מלכלכים ואני חושב שבסוף זו סוגייה של משאבים. לכם יש 

לכם את המשאב אני לא הייתי יכול לעשות את זה. אני לא יכול לעשות משאב ואם לא היה 

 את זה לבד. 

שעות פיקוח; ההנחה שלי, וזה גם קשור למדיניות האכיפה, זה לא שעות העבודה הרגילות 

 , בסדר? אלה יהיו מבצעים מיוחדים גם בשעות לא שגרתיות וגם עם פעולות יזומות

 בלילה, תצפיות.  2:00

אה את זה וצריך לראות שאנחנו עין בעין, אבל זה בפירוש לא יחידה שעובדת ככה אני רו

זה  רגיל וזה עוד אחד מהיתרונות כי זה לא בתוך שעות הקבלת קהל של מחלקת שפע בסדר? 

 לגבי שעות. לגבי הקונפליקט דיברנו כבר. 

  מר טלאל אלקרינאוי:

, יש החלטת ממשלה והחלטת שר אני רוצה להזכיר לכולם, כולל לך אורי והחשב שנמצא פה

הפנים שהקים אותה גדעון סער שהיה שר הפנים שמדברת על איגוד עירוני ליישובים 

מיליון שקל, כולל גם זה שהתאגיד הזה יתנהל על ידי רשויות  5-הבדואים מתוקצב ב

בדואיות ואנחנו גם בחרנו בזמנו את הדירקטוריון והנציגים שלנו בתאגיד הזה. אבל מאחר 

ם ראינו בזה בעצם הכרזת מלחמה נגד יבדואיהיה שהתאגיד הזה יטפל רק ביישובים וה

 מיליון שקל,  5היישובים היהודיים וכל ראשי הרשויות התנגדו לזה בתוקף. למרות שיש בזה 
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  אורי פינטו:

 יותר. 

  מר טלאל אלקרינאוי:

ת היישובים אפילו יותר. ואמרנו שאנחנו לא מוכנים שיקום כזה תאגיד רק לצבוע א

...,  -הבדואים שהם פרזיטים, הם משליכי פסולת והם לא מוכנים לזה. כל ראשי הרשויות

, אבו עיש, רהט, כולנו התנגדנו לזה בתוקף כי זה לא יכול להיות דבר כזה. רביעהסאלם אבו 

ורה לקום אמרנו שאתם לא תקנו אותנו בכסף והיחידה הסביבתית הזאת הייתה בעצם אמ

מנכ"ל, וצוות עובדים ותהיה מתוקצבת באופן מלא על ידי  פנים, יהיה להתחת משרד ה

הקמת  -לזה ואז התחלנו תהליך אחר, תהליך של המשרד להגנת הסביבההמדינה. התנגדנו 

יחידה סביבתית בכל יישוב. ואתה זוכר את מריה ממשרד הפנים שהגיעה ואמרו נעביר את 

זה לא עובר לאשכול. תנו לנו יחידה סביבתית  ואני אמרתי שבשום פנים ואופן ,זה לאשכול

משלנו. היו לנו בעבר יחידות סביבתיות, בואו נעביר את התקציב לעיריית רהט שהיא תפעיל 

 24יחידה סביבתית עם העובדים שלה, היא תקלוט עובדים מאיפה שהיא רוצה שיעבדו 

ם התנגדו בעצם שעות, לא משנה, היחידה הסביבתית הזאת תעבוד תחת העירייה. ואז ה

 ואמרו שזה לא,

  אורי פינטו: 

 שיש אשכול, נכון. היום מאחדים את היחידות הסביבתיות עם האשכולות. 

  אלקרינאוי:מר טלאל 

עכשיו לבוא ולהאציל ואז כל הרשויות הבדואיות ביקשו להחזיר את היחידות הסביבתיות. 

לא קל וגם לא נראה טוב. אם סמכות רק עבור יישובים בדואים אצלך זה לא פשוט, זה גם 

מיליון  3.8של  2397 החלטת ממשלההמדינה המשרד לאיכות הסביבה יש להם תקציב שזה 

שקל ועוד סכום, רוצים את זה? בבקשה, בואו נקים יחידה סביבתית ברהט תחת הריבונות 

שלנו, תחת הסמכות שלנו, תחת עיריית רהט יחידה סביבתית שהיא תאכוף את החוק והיא 

יה במסגרת התקציב של עיריית רהט. ממילא אומר אורי בצדק שבני שמעון לא יממן את תה

היחידה הזאת, ואופקים לא יממן את היחידה הזאת ונתיבות לא תממן את היחידה הזאת. 
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מי שממן את היחידה הזאת זו עיריית רהט, המשרד לאיכות הסביבה והקנסות שיגבו אותם. 

ת את זה רק לרהט וצריך ללכת בכיוון של הקמת יחידה אני חושב שזה מוקדם מדי לעשו

סביבתית, או החזרת היחידה הסביבתית שהייתה קיימת ברהט עם התקציבים שלה ולקלוט 

 את העובדים שלה. זו העמדה שלי. 

  אורי פינטו:

לדעתי יש תקציב להקמת איגוד אכיפה רק לרשויות  546צודק טלאל, בתוך החלטה 

ד הפנים הקים את האשכולות וראה שניתן גם בחקיקה להאציל הבדואיות. אחרי שמשר

להם סמכויות אז הוא עצר את זה ואמר "בואו ניתן לאשכולות את מה שהאיגוד היה אמור 

לעשות". יש בזה יתרון כי האשכולות הם של הרשויות; זה לא איזה איגוד נפרד, השליטה 

דיון אצלנו, אשכול נגב מזרחי לקח  בתוך האשכולות היא של הרשויות. ואז אנחנו עשינו גם

על עצמו את הקידום של הדבר הזה ואנחנו אמרנו, מאחר וגם אז רהט הייתה הרשות 

הבדואית היחידה באזור והיום יש לנו כבר גם את לקיה, ואמרנו שאנחנו לא רוצים לייצר רק 

, יש ברשות אחת ורק ברשות בדואית את האכיפה. מאז ההחלטה הזאת לא לגמרי התקדמה

מיליון שקל לדבר הזה ועוד רגע היא לא בתוקף. ובאמת בחלק הסופי צריך  40שם לדעתי 

לרשויות הבדואיות שאמורים  ממשלהלהיות תקציב משמעותי לאכיפה מתוקף החלטת 

להיות מועברים לאשכול לביצוע הדבר הזה. אם אתם רוצים להקים יחידה סביבתית זו גם 

של המשרד להגנת הסביבה היא לא הכיוון הזה, המדיניות אפשרות. אני חושב שהמדיניות 

של המשרד זה להגיד שהקמנו אשכולות שישרתו את הרשויות ונעשה את זה דרך שם, וגם 

את היחידה הסביבתית של הרשויות היהודיות מדברים עכשיו על לחבר תחת האשכולות 

ניים, לראות מה יקרה עם וליצור גוף אזורי אחד. אני כן חושב שכן אפשר, אולי כנוסחת בי

התקציב ... וכולי. אם אתם רוצים פתרון מידי, עכשיו, לתופעה שאתם מתמודדים איתה 

עושים הוא לא חייב להיות לנצח. אנחנו  -שהיא קשה ואתם רוצים את הסיוע הזה נקודתית

לידי ביטוי בשטח בעוד  הלכם בעיה שכמעט באופן יומיומי בא משהו מאוד נקודתי שפותר

 הוא שלכם.  -וד דברים. זה כלי שלכם ואם אתם רוצים להפעיל אותו או לאוע
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  ם:'מר עטא אבו מדיע

קודם כל טלאל, הזכרת את התאגיד ואני דיברתי על התאגיד גם בישיבה הקודמת. התאגיד 

 אושר במליאת העיר, גם אתה חבר דירקטוריון מטעמנו אז בזמנו, 

    אורי פינטו:

 ד. לא, זה לא אותו תאגי

  ם:'מר עטא אבו מדיע

אני מדבר על התאגיד של הבדואים לגבי איכות הסביבה. וישבנו במחוז והיה מההתחלה 

ברור שזה לבדואים. זה לא בגלל שזה לבדואים זה התפרק, זה התפרק בגלל סיבות אחרות 

שלא ניכנס לזה. אבל אני בא ואומר שאני שם מול עיני את טובת היישוב, איכות החיים של 

היישוב והפלונטר שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, אנחנו רוצים את התרופה הזו אבל לא 

מהרופא הזה. אז מה שאני מציע, הרי יש פקחים לאיכות הסביבה והם יכולים להיכנס בלי 

רשות שלנו של המשרד לאיכות הסביבה. יש את המשטרה הירוקה שיכולים להיכנס בלי 

כך: הרי אם תעשו את היחידה, ניקח את ההצעה של טלאל רשות שלנו. מה שאני מציע זה 

 בואו נעשה את היחידה כאן.  -עם ההצעה שלי ונעשה אותה מיקס כזה

    אורי פינטו:

 היחידה היא כאן. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

לא, הם כאן מבחינת העבודה אבל אני מדבר על המשרדים. בואו נעשה את היחידה כאן, היא 

ועיריית רהט ושפ"ע, זו הכותרת שלה, זה הרכב שלה, וזה תחת פיקוד אשכול נגב מערבי 

 מנהל שפ"ע שלנו שהוא עושה את המדיניות של כל העבודה. 

    אורי פינטו:

 היחידה היא כאן. 

  ם:'מר עטא אבו מדיע

אז חבר'ה, אם היא כאן אז אני לא מבין; הרי גם יועץ ראש העיר הוא כאן אבל המשכורת 

אחר כמה שנים. גם לא כל העובדים שאנחנו קלטנו כאן הם ישירות שלנו. כל הייתה ממישהו 
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עוד וזה טוב לציבור אז בואו ניקח את זה חצי שנה, חצי שנה אחרי זה נבדוק את הנושא. לא 

להדוף כל הצעה שהיא טובה. לפי דעתי אם היחידה היא כאן, העבודה היא כאן, הכתובת 

 ע שיהיה כאן וזהו. תודה. אפשר אולי לדבר על התוב -היא כאן

  מר פאיז אבו צהבאן:

אוקי אז אני מסכם. אתם יודעים כמה העירייה משלמת עבור פינוי פסולת שקבלנים מביאים 

מחוץ לרהט? אנחנו לא מדברים על תושבי רהט. אני בעצמי לפני שבוע תפסתי בחור מרהט 

את זה בשכונה שתיים. . רצה לפרוק 14:00שהביא פסולת מחוץ לרהט באמצע היום בשעה 

שקל אבל זה מקרה בודד. העירייה משלמת הרבה  730-אני קראתי לפקחים, קנסנו אותו ב

כסף עבור עבריינים, אני אומר שזה עבריין מי שמביא פסולת מחוץ לעיר ומפרק אותה בתוך 

 העיר זו חוצפה אם אין לנו כלים אכיפתיים לאכוף אותם. זה ממש עבריינים. לכן אני אומר

הזאת היא באחריות שלנו, בסמכות שלנו וגם בהאצלת סמכות של ראש העיר ככה: היחידה 

או של מועצת העיר. אנחנו יכולים לתת לה ארכה של שלושה חודשים, שישה חודשים 

 300,000שקל או  700,000והמדיניות של הקנסות זה שלנו. אתה לא תיתן פה קנסות לש 

של עיריית רהט ועל פי החוקים של משרד הפנים. לכן, שקל. אלו קנסות על פי חוקי העזר 

 אני מבקש ניסיון של שלושה חודשים לאשר האצלת סמכות ליחידה הזאת. מי בעד? 

 חברים בעד 12 

 אין מתנגדים

 חברים נמנעים 6

  מר פאיז אבו צהבאן:

 תודה רבה. 

  אורי פינטו:

 בהצלחה, חג שמח. 

  מר פאיז אבו צהבאן:

 ,1231דר היום. יש בסעיף אחד עוד תב"ר אנחנו חוזרים לס
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  מר יוסף אלרומילי:

אני רק רגע יכול להתייחס לגבי הנושא הזה של הפסולת? אני במקרה אתמול נסעתי אחרי 

עקבתי אחריהן, שתי שתי משאיות שנכנסו פה לתוך רהט. למה עכשיו הצבעתי בעד? אני 

י אחריהם. נכנסו בין שכונה שתיים שהגיעו מאזור המרכז, נכנסו לתוך רהט ועקבת משאיות

לשכונה שלוש לאחד המקומות שם ויצאו אחרי חצי שעה ריקים. אני רוצה לומר כרגע על 

אזור תל אביב. -חבר'ה, היום רהט נמצאת כחממה לפסולת גושית של אזור המרכז -המיקום

הקבלנים זה מה שיש לי לומר. אני אומר לכם שאני עקבתי אחריהם. יכול להיות שאני אחד 

שישלם פה את המחיר אבל אין לי בעיה עם זה. אני רוצה לומר לכם שרהט נהייתה חממה 

של פסולת של כל אזור המרכז וזה לא יעלה הדבר הזה וצריך לומר את האמת. יהיה מה 

 שיהיה. 

  מר פאיז אבו צהבאן:

 12הכל  שקל, זה בסך 4,800,000הקמת מבנה מרכז הצעירים, בסך הכל  1231אוקי. תב"ר 

 מסכימים? מיליון שקל המימון הוא משרד השיכון. 

  כולם משיבים.

 כן, מסכימים. 

  מר פאיז אבו צהבאן:

  לגבי השתתפות העירייה.  2019 04מישיבת המליאה מספר  7תיקון סעיף מספר 

 هذا. סעיףهذا رقم الـ 

קט". הסעיף הסעיף התקציבי כאן ששמו "השתתפות העירייה במימון פרוי  תקציבי סעיף

إال غير نصلح الـ אז משרד הפנים לא אישר את ההגדלה.  18122بدل ما نكتب , 1812נרשם 

 . הסעיף התקציבי
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  מר פאיז אבו צהבאן:

 וי גזבר העירייה לדירקטור בעידן הנגב. אניראישור מינוי ראיד אלק

    כולם משיבים

 מסכימים.

  מר פאיז אבו צהבאן:

 יבה מן המניין ומתחיל ישיבה חדשה, מליאה לא מן המניין. אז אני נועל את היש

 

 ***הישיבה נעילת  ***
        

 14:41:35שעה                                                        
 
 
 
 

________        ____________ 
 פאיז אבו צהבאן                      עלי אבו אלחסן
                                                     ראש העירייה                            מזכיר העירייה

                                             
 תפוצה:

  מבקר המדינה ,
 במשרד הפנים,  הממונה על המחוז,

 חברי העירייה, 
 גזבר העירייה, 

 , עירייהלהיועץ המשפטי 
 דובר העירייה, 

 עירייה, בקר המ
 הנהלת חשבונות, 

 חשב מלווה.
   

 

 


