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 15.3.2017 מתאריך המועצה ישיבת החלטות
 
 

 25.01.2017אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך  .1

 נערך דיון בסעיפים הספציפיים הבאים: טיוטת תקנון המועצה .2
 

 
 ב: כינוס ישיבות המועצה"סימן י

 אושר פה אחד – 25, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 26, סעיף 9עמ' 
אושר פה אחד, לאחר תיקון תחבירי של המשפט: "לפחות שליש" במקום  –)ב( 26יף , סע10עמ' 

 "שליש לפחות"
ימים, והורדת מילה "לפחות" במשפט  7אושר פה אחד לאחר הוספת  "עד"  – 27, סעיף 10עמ' 

 האחרון. 
 אושר פה אחד – 28, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 29, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ב( 29, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 29, סעיף 10עמ' 

)ד(: "ככל שיופיע בסדר היום סעיף "שונות", הסעיף יכיל הודעות עדכון בלבד 29אושר להוסיף סעיף 
 ולא הצעות להצבעה ו/או החלטה. 

אושר פה אחד, לאחר הוספת המשפט: "אם היו"ר לא יעלה את הנושא  –)א( 30, סעיף 10עמ' 
מחברי 6בה או בזאת שלאחריה, כאשר ישנה דרישה, לאותה ההצעה,  של לפחות בישיבה הקרו

 המועצה , יהיה חייב היו"ר לעלות את הנושא לסדר היום באחת משתי הישיבות הבאות". 
 אושר פה אחד –)ב( 30, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 30, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 31, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ב( 31, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 31, סעיף 11עמ' 
ימים" במקום  14אושר פה אחד, לאחר תיקון תחבירי של המשפט: "לפחות  –)ד( 31, סעיף 11עמ' 

 ימים לפחות". 14"
 

 ישיבות המועצה ניהול: "גסימן י

 אושר פה אחד –)א(32, סעיף 11עמ' 
 אושר פה אחד –)ב(32, סעיף 11עמ' 

 
 אושר בהצבעה –)א(33, סעיף 11עמ' 
 אושר בהצבעה –)ב(33, סעיף 11עמ' 
 אושר להשמיט את הסעיף  –( 1)34, סעיף 12עמ' 
 אושר להשמיט את הסעיף – (2)34, סעיף 12עמ' 
 אושר לאחר מחיקת "או לבקשת חבר המועצה" – (3)34, סעיף 12עמ' 
 אושר.  – (4)34, סעיף 12עמ' 
"ככל שנדרשת החלטה, יציע יו"ר המועצה הצעת -לאחר שינוי נוסח לאושר  –)א( 35, סעיף 12עמ' 

החלטה וינמק את הצעתו.  אם אין הסכמה לנוסח המוצע, רשאים חברי המועצה להציע נוסח אחר 
 תוך נימוק הצעתם. חברי המועצה יכריעו בהצבעה איזה נוסח יתקבל".

 ד" בסוף המשפט. המועצה בלב לחבריאושר לאחר הוספת " –)ב( 35, סעיף 12עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 35, סעיף 12עמ' 
 אושר לאחר הוספת "במצב של תיקו בהצבעה, יכריע היו"ר"  –)ד( 35, סעיף 12עמ' 
 אושר פה אחד –)ה( 35, סעיף 12עמ' 
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אושר לאחר מחיקת המילה " שהצביעו" במשפט האחרון ובמקומה הכנסת  –)א( 36, סעיף 12עמ' 
בתם ובלבד שסך המשיבים לא יפחת מעשרה. תוצאות ההצבעה השמית התיקון "ששלחו את תשו
 תהיינה גלויות במייל".

 אושר פה אחד –)ב( 36, סעיף 13עמ' 
 אושר לאחר הוספת "ויפורסם ככל החלטת המועצה אחרת" בסוף המשפט –)ג( 36, סעיף 13עמ' 
 אושר להשמיט את הסעיף – 37, סעיף 13עמ' 
 30%-ל 20%לאחר שינוי אחוז של חברי המועצה  מאושר  –)א(38, סעיף 13עמ' 
אושר לאחר מחיקת "ועל ידי שניים מחברי המועצה שזהותם תקבע על ידי  –)ב(38, סעיף 13עמ' 

 המועצה לאחר ההצבעה"
אושר לאחר מחיקת המילים "שליש מחבריה לפחות" ובמקומם ירשם  "רוב  – 39, סעיף 13עמ' 

 מחבריה". 
 
 
 

 לעבודה עם מעלי גירה קטנים מטעם האוניברסיטה העברית.  תכנית הסמכה אושרה .3
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המועצה לניסויים בבעלי חיים
15.3.2017 

 

 

 

5 

 :ישיבת המועצה פרוטוקול

 

 

תודה שבאתם. הסעיף הראשון, אישור הפרוטוקול,  שלום לכולם. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, האם הפרוטוקול מאושר, יש 25/01/2017ישיבת המועצה מיום 

 .חברי מועצה נוכחים? 10יש רק האם הערות? 

 לפי דעתי.,  12יש  :יעקב פולק 'פרופפרופ' 

מאשרים את הפרוטוקול, כולם ו או.קיי. מצוין, יש לנו קוורום. אז אנ יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

מסכימים? כן, פה אחד, הפרוטוקול אושר. ואנחנו חוזרים לדיון 

ס כינובטיוטת התקנון של המועצה. אנחנו מתחילים בסימן יב', 

, 9אבל פה יש איזה גרסה עם עמוד  10ישיבות המועצה. אצלי עמוד 

. לכולם יש? או.קיי. אז כהרגלנו, "ישיבות המועצה סכינו"ב "סימן י

 סכינונשמח לשמוע. אז  ,אני אתחיל להקריא ואם יש למישהו הערות

המועצה תתכנס לישיבות מן המניין שלוש פעמים בשנה "ישיבות. 

יבות שלא מן המניין לפי דרישת שליש מחברי לפחות, וכן ליש

. מישהו רוצה משהו אחר? "א' לחוק7המועצה, הכל כקבוע בסעיף 

 שלוש פעמים? או.קיי. אז אושר פה אחד. 

 . או.קיי. אושר. "מועדי ישיבות מן המניין יקבעו על ידי יו"ר המועצה" 

למועד מועדי ישיבות שלא מן המניין ייקבעו על ידי יו"ר המועצה, " 

ימים מיום שהוגשה לו דרישה בכתב, לקיים ישיבה  14-שלא יאוחר מ

כאמור בפירוט סדר היום המבוקש, בחתימתם של שליש לפחות 

 . "מחברי המועצה

 לפחות שליש. :יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 לפחות שליש, אז אפשר לתקן את העברית, בסדר, או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 כן הודעה אלקטרונית, לא ענייני דואר או דואר ישראל.זה גם  דובר:

צריך להוסיף את זה? שינוי מועד ישיבה. יו"ר המועצה רשאי לדחות  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

מועד ישיבה שנקבע תוך הצעת מספר מועדים חלופיים. הודעה על 

דחיית מועד הישיבה תינתן לחברים ככל האפשר שבעה ימים לפחות 

 לפני,

 אז זה שוב לפחות, לא? הלפחות לא, אירית שדה:ר ד"

 לפחות שבעה ימים, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אפשר לכתוב עד שבעה ימים לפני המועד הנדחה. :יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 או.קיי. עד שבעה ימים, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 צריך עורך לשוני לדבר הזה. אירית שדה:ד"ר 
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 תתקיימנההישיבות ", מקום הישיבות. 28זה טוב מאוד, זה מתאים.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ירושלים,, 39ברחוב ירמיהו במשרד הראשי של משרד הבריאות, 

 , או.קיי?"אם המועצה החליטה אחרת לפי הצעת יו"ר המועצהזולת 

שאלה סתם, מה זה המועצה החליטה אחרת? כשהמועצה מחליטה  אירית שדה:ד"ר 

 ,החלטת מועצה ריךאתה צאז 

 ולמשל, אז בפעם הבאה המועצה אומרת בוא מציעים באר שבע לא, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 נעשה ישיבה בבאר שבע,

 הצבעה ונחליט? ואז אתה תעשה אירית שדה:ד"ר 

קביעת סדר היום.  29.קיי. אז אישרנו פה אחד. כן, ככה אני מבין. או יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 . ב' כל,"ר המועצה יקבע את סדר יומה של הישיבהיו""א' 

 יש לי שאלה, ד"ר עתניאל דרור:

 כן. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

האם יש מצב שנגיד חבר או חברת מועצה רוצים איזשהו משהו ואתה  ד"ר עתניאל דרור:

אומר לא, לא, האם יש לנו בתור חברים וחברות איזושהי זכות להגיד 

שנה מדבר אתך או עם היו"ר על זה שאני רוצה רגע, אני כבר חצי 

 להעלות נושא, סליחה, 

אתה יכול לשנות אם  םא' בהמשך כן, ש30א', 30יש את זה בסעיף  דוברת:

 תרצה.

כל עניין שהועמד על סדר היום בישיבה ולא "או.קיי. אז זה א' ב',  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, או.קיי? "יבה שלאחריהמסתיים הדיון בו יועבר לסדר היום של היש

 זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. 

בישיבה שלא מן המניין, שכונסה לכדי שליש לפחות מחברי "ג',  

. כלומר, כן, אז צריך "המועצה, יהיה סדר היום כפי שיפורט בדרישה

 לתקן את העברית.

 אני רוצה להעיר משהו לסעיף שאין פה. :נגר יזיאי נברעו"ד עירין ע

 כן. יו"ר : - קב גופספרופ' יע

אני רוצה להוסיף שני דברים לסעיף, אולי זה מבחינת מובן מאליו,  :נגר יזיאי נברעו"ד עירין ע

אבל לאור ניסיון העבר, אני רוצה להוסיף שנושאים בסדר היום 

, יעלו רק נושאים של עדכונים ולא יועלו להצבעה, "שונות"בסעיף של 

 "שונות"מפרטים אותם. ב לא ושאין צורך להצביע עליהם אם אנחנ

 ,לא יהיו נושאים שיועלו להצבעה, אם יש נושאים שעולים להצבעה

. "שונות"צריך לפרט אותם מראש, אי אפשר לכלול אותם תחת סעיף 

שיש משהו כזה  ,אני רוצה להגיד לכם ,נועד לעדכון, נגיד "שונות"

טוקול וכזה, הגשנו בקשה, שכולם, זה דבר שאפשר לקרוא אותו בפרו
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הבא שגם אם אתה נעדר ואתה רק מתעדכן, זה לא דבר שצריך לקבל 

 החלטה.

עה צריך לפרט כלומר לתת לו אם יש משהו שדורש הצבאו.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 כותרת ולדון בו,

 להכין, לשים אותו בסדר היום ולשלוח את החומר, :דוברת 

על סדר היום לא  "שונות"ד'? בסעיף  את רוצה לנסח משפט לסעיף : ד"ר יהלומה גת

 יועלו,

, יכלול הדבר הודעות עדכון "שונות"ככל שיופיע בסדר היום סעיף  :נגר ייזיא ענברעו"ד עירין 

 בלבד ולא נושאים שיועלו להצבעה.

 אבל אם רוצים משהו להצבעה אז זה להצבעה, ?למה דובר:

 סליחה? :נגר ייזיא ענברעו"ד עירין 

  , לא הבנתי דובר:

 שיהיה מפורט בסדר היום. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ?לא מחטפים, שלא יהיו מחטפים, כן יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

צריך להתייעץ עם גורמים  זאלהצבעה אם זה נושא שמספיק חשוב  :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

כדי שלא יהיו אי הבנות  אחרים, צריכים לחשוב, צריכים חומרי רקע

 ק נושאים של,זה ר

 אז עירין, אני מקריאה את סעיף ד', : ד"ר יהלומה גת

סליחה, אולי אבל עירין אולי עדיף לא לכבול מראש את הסיפור של  :סלקטר  הגרעו"ד 

עדכונים ופשוט להתמקד בשלילה, בשלילה של ההצבעה? אולי, את 

 מבינה מה שאני אומרת?

  לא זה ולא זה, אבל,משהו אחר שהוא  :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

 ככה את לא כובלת את עצמך, :סלקטר  הגרעו"ד 

 לא, אבל זה בעיקר עדכון, היא צודקת. : ד"ר יהלומה גת

  מסכימה, מסכימה, אין בעיה. :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

 אז תנסחו. : ד"ר יהלומה גת

ה עליו הצבעה, , משהו שלא יהי-זה מכיל את כל ה אני לא יודעת אם :סלקטר  הגרעו"ד 

הוא דבר  "שונות"צריך להסביר שהאופי של הדבר הזה, של הסעיף 

 טכני של עדכונים לזה זה נועד.

ככל שיופיע בסדר היום סעיף "אז נכתוב למשל, אני מקריאה,  : ד"ר יהלומה גת

הודעות עדכון ולא הצעות  ,, הסעיף יכיל הודעות, למשל"שונות"

 ."להצבעה

 לא למשל, עדכון בלבד ולא נושאים שיובאו להצבעה. :ינגר ענבר אייזעו"ד עירין 

 כן, אבל היא אומרת להוריד את זה. : ד"ר יהלומה גת

  לא, אז, אולי רק לא יכיל נושאים,  :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 
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יש משהו שאת חוששת שהוא לא יתקבל בהכרעה בהצבעה במקום  :סלקטר  הגרעו"ד 

  ?"שונות"ב

שהם נושאים יותר  ,יכול להיות שזה נושאים שהם לא עדכונים :ר אייזינגר ענבעו"ד עירין 

לא יובאו להצבעה, זה גם בסדר, להגיד או.קיי. הם אבל  ,חשובים

אבל זה לא יובא להצבעה, זה יובא  ,שאנחנו מעלים את הנושא

 להצבעה בישיבה הבאה, בסדר,

ון מהותי בנושא שלא ידעתי אם את אומרת שמפריע לי גם שינוהל די :סלקטר  הגרעו"ד 

  אבל לא תהיה הצבעה, עצם קיום הדיון המהותי, ,עליו מראש

זה גם, זה גם, הרי אנחנו לפעמים יש דיון בבית משפט ואני לא יכולה  :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

להגיע, אז אני עושה חשבון ואני אומרת, אני שמה על כף המאזניים 

יבה. אבל אם אני אדע שזה נושא כמה זה דחוף לי לדחות את היש

אולי אני כן אבקש מבית משפט למשל לדחות את הדיון  ,מאוד מהותי

זה דברים אינפורמטיביים, זה  "שונות"שלי. אני חושבת שהמהות של 

 דברים שבדרך כלל היו"ר מעדכן אותם שהגיע,

  או משהו מקדמי או משהו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

מודיע שהוגשה עתירה לבית משפט, זה רק שלב ראשוני, אני אעדכן  :זינגר ענבר אייעו"ד עירין 

נחנו רק בשלב אתכם בישיבה הבאה. הוגשה בקשה לקרן מלגות, א

 תכם, לזה זה נועד.ראשוני אני אעדכן א

  אם אין הצבעה אז זה בסדר. זה לא בית משפט. :ד"ר קובי פישר 

 אם אנחנו ננהל דיון מהותי בנושאים שאני, אבל שוב, השאלה :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

 לא יצא מזה כלום. :ד"ר קובי פישר 

 בדרך כלל זה בעשר דקות האחרונות, איזה דיון מהותי אפשר לעשות? : סלרסד"ר דפנה 

 אז עדיין זה לא, ,אם לא תהיה הצבעה ,אבל גם אם יהיה דיון עקרוני : ד"ר זלינה בן גרשון

מסכים עם זה, אני חושב שאת צודקת, כי הדיון העקרוני  אני לא :ד"ר עתניאל דרור 

 מאוד ישפיע על איך נתייחס לזה בשלב הבא,

אם אתה מעלה איזה משהו,  "שונות"כן, אבל אתה לא יודע אף פעם ב : ססלרד"ר דפנה 

 עדכון ומגיע לדיון עקרוני, כאילו מה אנחנו,

 ,תהיאבל אני דווקא מסכים אבסדר בסדר, זה תמיד יכול לקרות,  :ד"ר עתניאל דרור 

שגם אם בדיון שאין הצבעה, אז יכול להיות שאנחנו נקיים פה דיון, 

כולנו כבר נהיה בראש של הדיון ואני לא הכנתי  ,בפעם הבאה שניפגש

 את החומר מראש,

 ."שונות"אז אין, אז בוא נחליט שאין  : ססלרד"ר דפנה 

 חנו, כשהיו"ר אומר אנ :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

 לא אבל, :סלרסד"ר דפנה 

  אז אם היו"ר אומר או.קיי. אנחנו ננהל דיון על זה בישיבה הבאה, :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 
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 ,-או.קיי. אז בוא נקריא את הסעיף ו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, הסעיף יכיל הודעות עדכון "שונות"ככל שיופיע בסדר היום סעיף  : ד"ר יהלומה גת

 ולא הצעות להצבעה או החלטה.בלבד 

זה לא גם משהו שבשבוע הבא או בפעם הבאה נקיים עליו  ,כלומר :ד"ר דורון שנער 

 הצבעה, זה משהו שלא דורש הצבעה.

 אז תעלה אותו לסדר היום. ,ואם אתה רוצה שיצביעו עליו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 .בפעם הבאה, לתת לזה כותרת, או.קיי :ד"ר דורון שנער 

סליחה, אני רק רוצה לשאול שאלה, ואני מתנצלת שאיחרתי יש  :סלקטר  הגרעו"ד 

חסימה בבר אילן. יש כאן נציג מהלשכה המשפטית של משרד 

 הבריאות?

 לא הגיע, הודיע שלא יגיע. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

עוץ וחקיקה, ואני שוב חייבת יאני ממשרד המשפטים, ממחלקת י :סלקטר  הגרעו"ד 

הביע את מורת רוחי מהעניין הזה, ואנחנו כותבים כאן נוסח ל

שמבחינתי כל עוד נציג של הלשכה המשפטית של משרד הבריאות, 

שמכיר את ההיבטים המשפטיים שמטופלים על ידי משרד הבריאות, 

הוא לא עובר על הנוסח הזה, אני לא שקטה ואני לא סומכת ידיי על 

 הנוסח הזה.

 אז נסמן,  "ר :יו - פרופ' יעקב גופס

 אנחנו נצטרך עם אלה לעבור, :ענבר אייזינגר עו"ד עירין 

 של תקנון שאתם קובעים, ,למיטב הבנתי זו ישיבה שנייה :סלקטר  הגרעו"ד 

 שלישית,ישיבה  : ד"ר יהלומה גת

לפחות שנייה, רגע, שאתם קובעים תקנון שכובל את אופן הפעולה  :סלקטר  הגרעו"ד 

עוץ משפטי נלווה מעבר לנוכחות יואין לכם ישלכם להמשך הדרך, 

 שלנו שהיא לא,

 בואי תעזרי לנו עם משרד הבריאות, אולי אם זה יהיה, : ד"ר יהלומה גת

 היום זה הפעם היחידה שאני זוכר, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אני הייתי בישיבה הקודמת וגם אז לא היה נציג, :סלקטר  הגרעו"ד 

 לא, היה, היה, "ר :יו - פרופ' יעקב גופס

 , לא היה.נציג נכון, לא היה : ד"ר יהלומה גת

 אז, בדיוק, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 בישיבה כזו, :סלקטר  הגרעו"ד 

 )מדברים יחד(

 אני במקומכם לא הייתי מוותרת על זה, במקומכם. :סלקטר  הגרעו"ד 

 טוב, לא עשינו את זה מרצון. : ד"ר יהלומה גת
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אבל אנחנו נסמן את הדברים המיוחדים שאנחנו  ,אנחנו נתקדם יו"ר : - ופספרופ' יעקב ג

 מוסיפים לעיון של היועץ המשפטי שלנו,

ץ המשפטי ויעיאתה יכול להוסיף לתקנון שהיועץ המשפטי, נציג של ה :ד"ר קובי פישר 

 צריך להיות בישיבות,של משרד הבריאות 

 א בא והוא לא בא, אז מה?ומה זה יעזור? הוא אמר שהו : סלרסד"ר דפנה 

 אז שיבוא מישהו אחר. :ד"ר קובי פישר 

 בחייך. : סלרסד"ר דפנה 

, סעיף "העלאת נושאים לסדר היום".  30סעיף טוב, אנחנו ממשיכים.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

חבר מועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום למזכיר המועצה או "א'. 

 ."ימים לפני מועד הישיבה 20-למזכירת המועצה, לא יאוחר מ

 זה לא פותר לי את הבעיה. : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 . אז אתה יכול להוסיף.יקי.או : ד"ר יהלומה גת

 זה לא כתוב גם בצורה הגיונית. : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 או.קיי. הצעה לתיקון? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 זה מאוחר או לפני? 21ז מה זה אומר, א 20-לא יאוחר מ : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 או.קיי. אז בוא נשנה את ה, זה ניסוח לא יפה אני מסכים.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

יעקב, אני חוזר על השאלה שלי, אני חוזר על השאלה שלי שנגיד חבר  :ד"ר עתניאל דרור 

או חברת מועצה מגישים ואתה לא מעלה את זה לדיון, אני רוצה 

אנחנו מחליטים בתור מועצה, כמה פעמים חבר מועצה, וזה  לדעת מה

לא קרה לי, אני רק אומר כדי שזה יהיה סגור, מה הזכויות שלנו 

שאנחנו רוצים לדון בו ואתה לא מעלה  ,שבסופו של דבר יעלה נושא

 אותו, לא אתה היו"ר הבא זה לא משנה,

 רים?איך פותרים את זה במקומות אח יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 צריך שיהיה כמה חברים שיבקשו את זה.  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 כמה? :ד"ר עתניאל דרור 

 והיו"ר אומר לא לא לא, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אם יש מישהו מהחברים רוצים להעלות את זה אז יעלה. :לבסקי והרב אליעזר שנק

 האם זה כלול במה שכתוב? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא. : יהלומה גת ד"ר

אתה חושב  ,לא, זה לא נכון, בטח שיש לך זכות, בתור חבר מועצה :ד"ר עתניאל דרור 

 שיש נושא שחשוב להעלות אותו והיו"ר אף פעם לא מעלה אותו, 

 חשוב לעגן את זה, : ד"ר יהלומה גת

 שליש מהחברים, :לבסקי והרב אליעזר שנק
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, שהשליש היה לישיבה לא לתוכן של הישיבה. אז איך רוצים בתקנון :ד"ר עתניאל דרור 

שליש של חברי וחברות המועצה החליטו שיש נושא שצריך להעלות 

 אז חייבים להעלות אותו.

אז למה אתה צריך שליש? כל חבר מועצה הוא שווה לשני. אז לא  : סלרסד"ר דפנה 

 מספיק שאתה? למה אתה צריך שליש?

 זה בתור שאלה לא בתור,לא, אני מעלה את  :ד"ר עתניאל דרור 

 אז או.קיי. אבל, : סלרסד"ר דפנה 

מה המשמעות של סעיף א'? כתוב חבר מועצה רשאי להגיש הצעה  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 ? אז אתה מאמין,-לסדר היום למזכיר המועצה, נו ו

 ? יו"ר המועצה יקבע את סדר יומה, אז אני מעלה29-רגע, ומה כתוב ב :ד"ר עתניאל דרור 

 ויו"ר המועצה החליט שהוא לא מעלה.

 זה סדר היום, זה משהו אחר, מה, :לבסקי והרב אליעזר שנק

לא, זה שיתוף פעולה בין מזכיר המועצה ליו"ר. אם אתה מגיש לפחות  : ד"ר יהלומה גת

כלל, זאת הבנתי. אבל אם אתה רוצה לעגן את זה ייום לפני אז זה י 20

 ת מה שאתה אומר.אז אפשר להוסיף א ,ולהיות בטוח

יום זה חובה? כלומר אם מישהו מגיש במועד, הם חייבים,  20-ה יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 חייבים להגיש.

 אז אתה צריך לשנות את זה, רגע אז בסדר, : סלרסד"ר דפנה 

כי לך יש עוד  ,יום 20אני גם לא רוצה שזה יהיה חובה שלך אחרי  :ד"ר עתניאל דרור 

אבל אני רק רוצה שזה איך שהוא יהיה מעוגן, אם דברים להעלות, 

אני רוצה להעלות משהו והיו"ר לא רוצה לדון בזה ואני חושב 

 שהנושא חשוב, אני רק רוצה שיהיה מנגנון,

 או.קיי. אז בוא ננסח סעיף, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ם שליש מחברי יהיה כתוב, יושב הראש יעלה נושא לסדר היום, א : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 המועצה דורשים זאת.

בישיבה הזו בישיבה הבאה? כי אפשר להעלות את זה  ?באיזה ישיבה :ר אירית שדה "דד"ר 

 עוד שנתיים.

 או.קיי. בתוך שתי ישיבות, בסדר? : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

רגע, אבל אם לא שליש רק חבר מועצה, אין לו זכות גם לבקש משהו  : סלרסד"ר דפנה 

 היום? לסדר

 אחד לא.  : יעקב פולק 'פרופפרופ' 

 לכפות על היו"ר לכלול את זה, :ד"ר קובי פישר 

 יו"ר צריך לפעול גם באופן סביר. דובר:

החובה של  ימה ,חבר מועצה רשאי להגיש, או.קיי. ואז אם הוא מגיש יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 היו"ר לדון בנושא?
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אם אכן תקבעו כך, זה  ,חס, זה שצריך שלישמצופה ממך להתיי :סלקטר  הגרעו"ד 

שצריך שליש בשביל להעלות נושא, נועד להתמודד עם מצב שבו אתה 

 נגיד מסרב, אבל זה לא אומר שאתה חייב שליש כדי להעלות נושא. 

 אז אם ככה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

העלות נושא שיהיה יו"ר שיחליט על אג'נדה מסוימת ואני רוצה ל :ד"ר עתניאל דרור 

 לדיון, אז היו"ר לא יכול פשוט להשתיק אותי חמש שנים.

 לא, אבל בהיסטוריה פה לא היה מישהו שרצה להעלות סעיף, :דובר 

 אני חושב שיהיה כתוב שרשאי להגיש את זה לסדר היום, :ינד ייורם גוטפרופרופ' 

 גם אני, : ססלרד"ר דפנה 

אבל  ,ר למצוא לזה, זה יכול להיות בוועדה הבאהתפקידו של היו" :נד ייורם גוטפרויפרופ' 

 בזמן סביר.

 זה נשמע לך? -" זמן סביר" : ד"ר יהלומה גת

 ?"זמן סביר"מה זה  :דוברת 

זה בעייתי, יש לפחות שלוש ישיבות בשנה, נגיד יש לך כל כך הרבה  : סלרסד"ר דפנה 

דברים עליהם והוא ביקש אז מה אתה תגיד לו, אז יש לי מקום רק 

 בשנה הבאה? זה לא נשמע סביר,

אז הוא יגיד יש לי פה נושא שחבר העלה, אין לנו הרבה זמן לדון בזה,  :נד ייורם גוטפרויפרופ' 

 צריך,

 תוך שתי ישיבות יכול להיות סביר שתי ישיבות? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אם יש שליש שדורשים כן. :דובר 

רשים ישיבה מיוחדת חייבים להתכנס. אחד שדורש, לא, שליש שדו :נד ייורם גוטפרויפרופ' 

 אחד רוצה להעלות נושא,

אחד לא יכול להכריח את כולם לדון במה שהוא רוצה, אין מה לעשות  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 חבר'ה,

 הוא מעלה נושא והיו"ר חייב להתייחס לזה. :ינד ייורם גוטפרופרופ' 

 בל הוא לא חייב לדון בזה.הוא לא חייב, א :לבסקי והרב אליעזר שנק

 בסדר אז הוא יעלה ויגיד, אנחנו לא נתייחס, נצביע לא נתייחס וזהו. :דוברת 

 חבר אחד לא יכול להכריח את כולם לדון בעניין. :לבסקי והרב אליעזר שנק

 או.קיי. יהלומה צריך לנסח וזהו. : סלרסד"ר דפנה 

 ם אבל אני יכול להעלות נושא.תכאני לא יכול להכריח א :ינד ייורם גוטפרופרופ' 

אנשים כל אחד יעלה נושא אחד,  23אבל אתה יכול להעלות, אז אתה,  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 לא ידונו בשום דבר, בשום פורום זה לא ככה.

 אז בוא ננסח, את רוצה לנסח? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ה ששה חברים.שליש. אתה רוצה פחות משליש תעש :לבסקי והרב אליעזר שנק
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אני חושב שהיו"ר חייב להתייחס, אם אני מעלה, זה התפקיד שלי  :נד ייורם גוטפרויפרופ' 

 במועצה להעלות נושאים, בשביל זה אנחנו פה.

 זה סעיף א', זה סעיף א', יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

  היו"ר חייב להתייחס, :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 אם הוא נגדך והוא לא רוצה להתייחס עד מתי,לא, הוא יתייחס, רק  :דוברת 

  אז בשביל זה צריך לכתוב שהוא חייב להתייחס. :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 אבל לא להעלות את הנושא לסדר היום. :לבסקי והרב אליעזר שנק

  לא חייבים, אני מסכים, אבל כן חייבים להתייחס. :פרופ' יורם גוטפרויינד 

  תציעו שינוי למה שכתוב פה. ר :יו" - פרופ' יעקב גופס

להתייחס, הוא צריך לנמק לי למה הוא לא מעלה את זה אם הוא  :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 מחליט לא להעלות את זה, 

הוא יכול לנמק, מה הבעיה? הוא יכול להגיד לו אני חושב שזה לא  דובר :

 חשוב, זה גם נימוק.

 א צריך בישיבה להגיד, עתניאל,לא, אבל השאלה אם הו :ד"ר עתניאל דרור 

 )מדברים יחד(

ואז אתם תדעו שהוא אמר אני לא דן בזה, ואז יכול להיות שאתה  :ד"ר עתניאל דרור 

, בצורה הזו, לא לקיים דיון אבל בצורה Xתגיד רגע גם אני רוצה 

, אז רגע, Y-ב X-שהוא אומר, עתניאל ביקש שנדון בניסוי שנעשה ב

ול, ואז הוא אומר אני החלטתי לא לדון בזה, שנייה אחת, ואז הוא יכ

ואז אנחנו כולנו שמענו שיש בעיה שעתניאל ביקש שנדון והיו"ר אמר 

לא, ואז אולי יהיו שליש מהאנשים, כי ככה איך יהיה שליש לכל 

הדברים האלה? הרי הוא לא יבוא ויצלצל אליך ויגיד אתה בא 

 להצביע?

אפשר לתת את הרשימה של הנושאים שעלו עד למה? אפשר להצביע,  :ד"ר מישל בלאיש 

לישיבה, להגיד על זה א' אתם רוצים לדון, מצביעים, ב' אתם רוצים 

 לדון כן לא, 

זה דיקטטורה של הרוב פה, אני חושב שצריך, ואני במיוחד חושב על  :ד"ר דורון שנער 

הקבוצה המייצגת של אנשי נוח, שהם במיעוט מסוים והם לא במיעוט 

ו שחושבים אבל בכל אופן במיעוט וצריך לתת להם פתח כל כך כמ

 ,-להעלות נושאים לסדר היום ולהתייחס לזה בכבוד, ואפילו ש

אז בסדר, אז במקום שליש תוריד את המספר, אבל אל תשאיר את זה  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 באחד או שניים. אז תכתוב ששה. 

 ששה? :ד"ר דורון שנער 

 ששה. : לבסקיוהרב אליעזר שנק

 ששה ורבע, אני המשרד להגנת הסביבה.  : גב' גלי דוידסון
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 אז בואי ננסח.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 וכן לנסח את זה?אז מישהו מ : ד"ר יהלומה גת

חבר מועצה רשאי להגיש מועצה, הצעות לסדר היום למזכיר המועצה  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 שיבה זה א'. יום לפני מועד הי 20-לא יאוחר מ

 יו"ר, במידה וחבר מועצה, :לבסקי והרב אליעזר שנק

 שנייה, אז זה יהיה סימן, זה ב', נתחיל סעיף חדש, או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

כתוב אם זה דחוף, תמשיכי את, יו"ר יקבע את סדר יומה של  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 הישיבה,

 כתוב, זה כבר יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

בסדר, בהמשך לזה, במידה וישנה דרישה של ששה מחברי המועצה  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 להעלות נושא לסדר יומה של המועצה, יעשה כן יו"ר.

 מתי? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 תוך שתי ישיבות.  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 לא לא, זה המשך של סעיף א'.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא, המשך של סעיף א'. : שנקולבסקירב אליעזר ה

  ועדיין חבר מועצה רשאי להגיש בקשה. :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 וסביר להניח שיתייחסו אליו, רק אם יש לו אג'נדה לא להתייחס אז, :ר אירית שדה "ד

 אתה יכול להוסיף, יש לי, :לבסקי והרב אליעזר שנק

 שאתה צריך להעלות את זה בפני הועדה.צריך להציע,  :ד"ר עתניאל דרור 

צריך להעלות והוא צריך, הבנאדם שמציע צריך שיהיה לו את  :ד"ר דורון שנער 

 ,-האופציה להסביר למה הוא מציע ומה הוא רוצה ו

זה כבר עולה לסדר היום זה דיון, אפשר לעשות, יו"ר ידווח למועצה  :לבסקי והרב אליעזר שנק

 שלא נדונו.פעם בשנה על כל ההצעות 

 לא לא לא.  :ד"ר עתניאל דרור 

 אז בואו,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים ברקע(

 ההצעה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

מותר יהיה לו לנמק במשך לא יותר מחמש דקות, מה אתם אומרים  : ד"ר זלינה בן גרשון

 על זה? שמותר לנמק, חבר מועצה שהציע הצעה,

 זלינה שמישהו מבקש חמש דקות, :סקי לבוהרב אליעזר שנק

 אנחנו תקועים? לא, אז עוד פעם. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אם ישנה דרישה של ששה חברי  ,בהמשך לכך"אתה יכול שוב לנסח,  : ד"ר יהלומה גת

 ,"אז ,מועצה לאותה הצעה

הסמוכות,  יעלה היו"ר את הנושא לסדר היום באחת משתי הישיבות" :לבסקי והרב אליעזר שנק

 ."הבאות
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 זה יותר מדי דרקוני. :ד"ר דורון שנער 

 עלות.הלמה זה דרקוני? זה להפך, אתה מחייב אותו ל :לבסקי והרב אליעזר שנק

הוא צריך להעלות והבנאדם שרוצה להעלות צריך לתת פתחון פה  :ד"ר דורון שנער 

 שהוא יסביר למה ומה.

 אנחנו לא נשתיק אנשים. בסדר, זה נשמע, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא כל מי שיעלה לדיון, מה הוא ירוץ מאדם לאדם? :ד"ר דורון שנער 

זה לא דיקטטורה, אין לי ספק שאם יש מישהו שיש לו נושא להעלות,  : יעקב-רית כהןוד"ר א

 ויש לנו שיושב פה יעקב, הוא באמת,

 לא קשור ליעקב, דובר :

ר כאן כרגע לא נותן ביטוי למה שאת אמרת לא, אבל ההסדר שנאמ :סלקטר  הגרעו"ד 

עכשיו. לקבוע ישיבה שלא מן המניין שמתכנסת ולקבוע לזה לפחות 

שליש, זה, על זה, רגע, לזה יש הגיון אבל לתת לבנאדם לחבר פה 

במועצה, לבקש להעלות נושא, שכאן הוא יצטרך לפחות ששה אנשים 

 ,-כדי ש

 לא, מה פתאום, :ד"ר קובי פישר 

 זה במידה והיו"ר לא רוצה. יו"ר : - עקב גופספרופ' י

במקרה ולא נענה וזה חשוב לו, הוא הסביר עתניאל לא הקשבת,  :ד"ר קובי פישר 

 שהוא חושב שהיו"ר מתנכל לו ולא מעלה,

 לא, לא מתנכל לי, :ד"ר עתניאל דרור 

 אז זה לא כמו שזה נוסח, זה צריך לעבור, :סלקטר  הגרעו"ד 

 לא יודע, מתעלם, :ד"ר קובי פישר 

 בואו אנחנו, בוא נקרא עוד פעם, ואם יש תוספות בוא נוסיף, או.קיי. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

היא צודקת, הוא אמר בהמשך לכך ולמעשה צריך להביא את  : ד"ר יהלומה גת

במידה והיו"ר לא יעלה את הנושא, אם ישנה דרישה של "הקישור, 

עה, יעלה היו"ר את הנושא לסדר ששה חברי מועצה לפחות לאותה הצ

 . יהיה חייב היו"ר."היום באחת משתי הישיבות

זאת אומרת זה בסעיף ג', להצמיד את הששה חברים לסעיף ג' אין  :סלקטר  הגרעו"ד 

 בעיה, אין בעיות, זה לא מה שעלה,

 כן כן, נכון, צודקת, זו כוונת המשורר, :ד"ר קובי פישר 

 ונה אז,אם זו הכו :סלקטר  הגרעו"ד 

 את יכולה לעדכן לבד, לא צריך, :דובר

 אז עלתה כאן טענה שזה לא סביר. :סלקטר  הגרעו"ד 

 בוא נקריא את הנוסח האחרון.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ברור שרוב הבקשות יענו. : דובר

 אני מסכימה אתך שזה ברור. :סלקטר  הגרעו"ד 
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 יהלומה בבקשה ואז נצביע. בוא נשמע עוד פעם יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

חבר מועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום למזכיר המועצה, לא " : ד"ר יהלומה גת

ימים לפני מועד הישיבה. במידה והיו"ר לא יעלה את  20-יאוחר מ

או בזו ", או בזו שלאחריה? "הנושא לסדר היום בישיבה הקרובה

שה חברי כאשר ישנה דרישה של ש", מה שהוצע כאן, "שלאחריה

מועצה לפחות לאותה הצעה, יהיה חייב היו"ר להעלות את הנושא 

 ."לסדר היום באחת משתי הישיבות הבאות

הצעה "בסדר, אז יש הסכמה, כולם מסכימים? טוב, סעיף ב',  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

להעלאת נושא לסדר היום, אשר מפאת דחיפותה לא ניתן היה 

טן א' לעיל, תוגש בהקדם האפשרי להגישה במועד האמור בסעיף ק

למזכיר המועצה, יו"ר המועצה יחליט אם להורות על החלטה בסדר 

 . יש משהו מאוד דחוף אפשר לבקש וסביר."היום

 יש התייחסות לאימיילים, לדיונים באימיילים?  :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 .התקנון בהמשך ,יש : ד"ר יהלומה גת

 אם יש נושאים דחופים אולי יכול להיות שזה הפתרון. כי :פרופ' יורם גוטפרויינד 

 יש את זה, יש את זה לדעתי. :ד"ר קובי פישר 

זימון של ". א' "המגיש הצעה לסדר היום יוכל להסירה בכל עת"ג'  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ימים  30חברי המועצה לישיבת המועצה ישלח על ידי מזכיר המועצה 

לישיבה, לכתובת הדואר האלקטרוני עליה  לפחות לפני המועד שנקבע

, או.קיי. בסדר. ב', "לתקנון 1הודיעו חברי המועצה כמפורט בסעיף 

זימון של גורמים נוספים לישיבת המועצה שאינם חברי מועצה, "

 "(1א')32ישלח על ידי מזכיר המועצה וזאת בהתאם להוראת סעיף 

 אני לא יודע מה זה, 

 ,התקנון זה בהמשך : ד"ר יהלומה גת

כל נמען "זה בהמשך. גורמים נוספים, כלומר לא חברי מועצה. ג',  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

יתבקש לאשר את קבלת הזימון, זימון חברי המועצה באמצעות 

. כמו שאנחנו "הדואר האלקטרוני יתועד וישמר אצל מזכיר המועצה

 כלל החומר"עושים כל פעם, מבקשים את אישורכם להגיע. ד', 

הנלווים המתייחסים לנושאים שבסדר היום יועברו לחברי המועצה 

 . לפחות, או.קיי."ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה 14

 ימים. 14לפחות  : ד"ר יהלומה גת

מניין " 32סעיף , "ניהול ישיבות המועצה"ג "או.קיי. אושר. סימן י יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ה הן סגורות וישתתפו בהם רק חברי ישיבות המועצ", 1. א'.,חוקי

 ,"המועצה. בנוסף לאמור
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, ,וחברי צוות מטה המועצה" אני מציעה להוסיף לחברי המועצה רגע, : ד"ר יהלומה גת

 ני כןהוא מפורט לפש ,, צוות המטה-מקובל? למעשה כל ההאם 

היועץ  , ריות המפקחות, שתים, המזכירה, הרופאות הווטרינבתקנון

 המדעית. תהמדעי והמנהל

 לא, ואם יש אורחים? סליחה, :ר אירית שדה "ד

במשפט  1סעיף  בהמשך אורחים הם הגורמים הנוספים שמוזכרים : ד"ר יהלומה גת

ישתתפו בהם רק "? הראשוןבמשפט  אפשר להוסיףהאם אז  הבא. 

 אושר.? או.קיי. ,חברי המועצה וחברי צוות המטה

 היועץ המשפטי. :ר אירית שדה "ד

 היועץ המשפטי הוא חבר במטה, של משרד הבריאות. יו"ר : - עקב גופספרופ' י

 בסדר, בהמשך אפשר יהיה בצוות המטה. ,שם לא, זה לא מוגדר : ד"ר יהלומה גת

 . להוסיפו

ישיבות המועצה הם סגורות ישתתפו בהם "שמותר לו להיות. או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

סף לאמור בהתאם לצורך ובאישור רק חברי מועצה וחברי המטה. בנו

יו"ר המועצה, ניתן יהיה לזמן לישיבה גורמים נוספים אשר נדרשים 

 ."אד הוק לעניין מסוים בישיבה מסוימת

 זה בסדר? הגראני חושבת שכאן זה נותן מענה ליועץ המשפטי.  : ד"ר יהלומה גת

 אני מחפשת בחוק, :סלקטר  הגרעו"ד 

 ?ad hocא מישהו או מישהי היועץ המשפטי הו ,רגע דובר :

כן, אנחנו לא מזמנים אותם תמיד, למשל הגר הצביעה על הצורך  : ד"ר יהלומה גת

 ,תקנוןלזמן אותם בנושא ההאקוטי 

 בגלל התקנון, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

הדרכה וכאלה, אין להם כל כך מה  ינושא ,אני יודעת ,אבל כשיש : ד"ר יהלומה גת

 לתרום.

 או.קיי? אז בסדר, יו"ר : - גופס פרופ' יעקב

 אז הם יזומנו. : ד"ר יהלומה גת

המניין החוקי ", 2 סעיף לא צריך לשנות בהקשר הזה, או.קיי. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, "בישיבות המועצה הוא רוב חברי המועצה, ובהם יו"ר המועצה

 או.קיי? רוב.

 אושר? : ד"ר יהלומה גת

 חשוב, זה סעיף חשוב. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 עוד שאלה אחת. :ד"ר עתניאל דרור 

 כן. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

נגיד היום אנחנו באים וככה כולנו כאן ויש עשרה אנשים אז אנחנו  :ד"ר עתניאל דרור 

 מתפזרים?
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 ,התקנון תכף כתוב, כתוב בהמשך : ד"ר יהלומה גת

 שהו כזה.לא, יש חצי שעה, מ יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הנה הנה, זה בהמשך. : ד"ר יהלומה גת

 בהמשך, אבל אני פה תקוע. :ד"ר עתניאל דרור 

 אתה צודק. : ד"ר יהלומה גת

משנפתחה הישיבה במניין חוקי, ניתן לקיים את ", 3א. סעיף ,אוקי יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

המשך הישיבה כדין בכל מספר נוכחים, ובלבד שבעת קבלת 

. אם מישהו "חו עשרה חברים לפחות ובהם יו"ר המועצהההחלטות נכ

מספר את הדנים ומישהו יוצא, אין  ,יוצא באמצע או משהו כזה, דנים

זה, אבל להצבעה צריך להיות עשרה חברים לפחות. אז הסעיף ה

לא היה מניין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, ", 4 סעיףאושר. 

ברה מחצית השעה רשאי יו"ר המועצה לדחותה בחצי שעה. ע

האמורה, ניתן לקיים את המשך הישיבה כדין בכל מספר נוכחים 

ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו עשרה חברים לפחות ובהם יו"ר 

. ועדיין לכל החלטה, לכל הצבעה, צריכים שיהיו עשרה "המועצה

 חברים. 

 אני חושבת שזה טוב. : ד"ר יהלומה גת

 .חברים לפחות צריך עשרה ,עאם צריך להצבי : יעקב פולק 'פרופ

 להצבעה צריך עשרה. :ד"ר דורון שנער 

 .בלי עשרה לפחות לא יהיה תוקף להצבעה : יעקב פולק 'פרופ

 אני מבין. ,לא, אני מבין :ד"ר דורון שנער 

לא הגיוני שנצביע על משהו עם פחות מעשרה חברים. או.קיי. אז  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 .אושר פה אחד 4סעיף 

אבל יש שאלה, אולי יש לזה מענה לפני או אחרי, אם זה נושא שאתה  :יעקב-רית כהןוד"ר א

רואה בו חשוב, דחוף, קריטי, וכן חשוב לך לקבל את חוות הדעת או 

הצבעתם של שאר חברי המועצה, אין לך אפשרות לעשות את זה 

 כהצבעה דיגיטלית?

 יש, יש שמה בהמשך לדעתי.  :ד"ר קובי פישר 

 הצבעה דיגיטלית תכף, יו"ר : - פ' יעקב גופספרו

 יש התייחסות לכל זה. : דובר

זה חשוב להכניס אפשרות כזאת. או.קיי.  ,מקווה שנגיע לסעיף אם לא יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

על אף האמור בסעיף קטן א', מניין חוקי לקביעת כללים "ב', סעיף 

 ."חוקב' ל7כ בסעיף  , כקבועיהיה רוב חברי המועצה

 בסדר, זה הגיוני. : דובר

 קביעת כללים זה אומר מה, התקנון? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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 כללים כמו תקנון.  :ד"ר קובי פישר 

 או.קיי. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לפחות.  ולא עשרה המועצהרוב חברי  המניין החוקי הואאז שמה  : ד"ר יהלומה גת

 ל, זה כללים. לא, אבל זה כל :ד"ר קובי פישר 

 ב' לחוק.7טוב, זה לפי סעיף  : ד"ר יהלומה גת

רשות "א' סעיף . "סדר הדיונים" 33סעיף סעיף ב' אושר פה אחד? כן.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם לדבר, אלא אם כן 

עניק ראה יו"ר המועצה כי מתקיים מקרה יוצא דופן, שבו יש צורך לה

. בעצם הכל "את רשות הדיבור שלא על פי סדר בקשתם של החברים

 הולך.

 סעיף מצחיק. : דוברת

משרד משפטית בבין הלשכה הזה אחרי ארבע שנים של דיונים  : ד"ר יהלומה גת

אפשר  . הגיעו לסעיפים האלה ,משרד המשפטיםלבין בריאות ה

 להוריד אם זה לא נראה.

 צריך לוותר, זה סעיף מגוחך.אני חושב ש :ד"ר קובי פישר 

 אפשר לבטל את הסעיף הזה. דובר :

 זה באמת לא לעניין, זה לא לעניין, תוריד אותו. :ד"ר קובי פישר 

אבל אם יש מישהו שרוצה לדבר ולא נותנים לו לדבר? כמו שדיברת  דוברת :

 קודם,

 אפשר להשאיר שיהיה בסדר. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 שאר?יזה מפריע אם זה י : ד"ר יהלומה גת

 זה מגוחך. ,לא, צריך להוריד את זה :ד"ר קובי פישר 

 אתה רוצה שנעשה על זה הצבעה עכשיו? : ד"ר יהלומה גת

אני לא אכפת לי, אני לא חבר מועצה אבל זה מגוחך הסעיף הזה. אני  :ד"ר קובי פישר 

 חושב שצריך להוריד את זה.

להוריד? מי בעד להוריד? מי רוצה להוריד? מי רוצה מי רוצה  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 להשאיר?

 רגע רגע רגע, : ד"ר יהלומה גת

 , נלך בדרך החיובית, מי מסכים להשאיר את הסעיף, סעיף א'? . הרוב יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אבל אני חושב שצריך  ,הנושא לסדר הבקשה הוא באמת לא חשוב דובר :

 הדיבור.להיות משהו כתוב על רשות 

 אני גם חושב שצריך להשאיר את זה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 שמעתם את השיקול שאירם אמר, : ד"ר יהלומה גת

אז זה הצעה לסדר כלשהו, לפי  צריך הצעה לסדר כלשהו, או.קיי? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הדיון הדברים משתנים. או.קיי. אז הסעיף הזה נשאר.
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 וגמרנו. בריםהדו"ר יקבע את סדר הי :ר אירית שדה "ד

 זה מה שכתוב. : ד"ר יהלומה גת

בסדר. סדר בקשה, אפשר לעשות סדר ישיבה לפי, לעשות, נשאיר את  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לחבר המועצה שהעלה הצעה תינתן האפשרות ,זה, נשאיר. סעיף ב', 

את להציגה ולהשיב על דברי חברי מועצה אחרים. חבר מועצה יציג 

דבריו כאמור במשך לא יותר מחמש דקות לגבי נושא שעל סדר היום, 

אולם יו"ר המועצה רשאי להקציב לדובר זמן נוסף לדיבור, ובלבד 

 . "הארכה לגבי אותו נושא בכלשלא יעלה על עשר דקות, 

 זה בעצם סוגר את הסעיף ההוא. :ר אירית שדה "ד

דקות,  12דקות אז אפשר גם לתת  12אם צריך  כן, מגבילים בזמן, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אבל צריך להיות איזה אמות מידה.

 יהיה לנו מישהו שיהיה עם שעון או שאנחנו, :ר אירית שדה "ד

 או.קיי. אז סעיף ב' אתה מתנגד, כן. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ו דיונים אני מתנגד, הסעיפים האלה באמת שטויות, בשביל מה? ניהלנ :פרופ' מיכה לשם 

' כמעט, ולא היה מי שדיבר או עשה פיליבסטר, מה 94-כאן משך, מ

 אנחנו צריכים את כל הדברים האלה?

 שאם יהיה דבר כזה שיהיה לנו סעיף להגיד, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 עכשיו נזכרת? אבל זה, :פרופ' מיכה לשם 

 סדר,יש מר ככלל זה נועד למנוע התנכלות, זה או : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 יש סדר כלשהו ויש זמן כלשהו. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 בשביל זה יש יו"ר,  :פרופ' מיכה לשם 

 אבל אנחנו רוצים לבדוק, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

אני אבקש עוד עשר דקות. באמת, הפרוטוקול  אפשר לדבר? או.קיי. :פרופ' מיכה לשם 

לעניינים בו דברים בעלי משמעות  הזה הוא ארוך, צריכים להיות

שלנו. ולא איך לנהל דיונים, אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יודעים 

איך לעשות את זה, לא צריך להעמיס על מסמכים אין סוף אריכות. 

אני מתנגד לסעיף הקודם, ההצבעה היתה  .אז אני מתנגד לסעיף הזה

פים כאלה לא , אני לא יודע מה יקבע היו"ר אבל באמת סעי3נגד  3

מתאימים, הם לא לעניין. אנחנו לא בגן ילדים או בבית משפט או 

 משהו, שכל מילה שלנו צריכה להיות מדוקדקת,

אז אפשר אולי להעלות להצבעה שוב אם בכלל להסתכל על הסעיפים  : ד"ר יהלומה גת

 של סדר הדיונים אולי אפשר להוריד את שניהם, לפי הצבעה.

 זלינה בבקשה. ו"ר :י - פרופ' יעקב גופס

תראו, היו זמנים שבעיקר חברי נוער טענו שלא ניתן להם פתחון פה,  : ד"ר זלינה בן גרשון

שאנחנו נציגים רבים והם מעטים ולא ניתן להם פתחון פה. וישבתי, 
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מכיוון שהפרוטוקולים עוד לא היו ממוחשבים וזה והכל היה בנייר, 

שורות של הפרוטוקול היו מה 40%-ישבתי וספרתי שורות, וראיתי ש

דברים שלהם, אז בצורה כזאת יכולתי להגיד או יכולנו להגיד שנתנו 

להם לדבר. וכשנוצר מצב כזה, יש הרבה חברים וכל אחד רוצה להגיד 

משהו, והוא מייצג עמדה או גוף והוא צריך להתבטא, אז שיהיה 

 זה.משהו בפרוטוקול, שנותן מקרה קיצוני שנותן אפשרות לעצור את 

 אבל יש ליו"ר במה להיאחז, או.קיי. כן, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אתה לא שמעת מה שזלינה אמרה? :ד"ר קובי פישר 

 כן. ,אני הקשבתי :פרופ' מיכה לשם 

לא הקשבת, הסעיף הכללי זה ניהול ישיבות מועצה. מה שקורה בתוך  : דובר

גיוני. עכשיו, יש המועצה בזמן כל התהליך, צריך להיות בנוי מובנה וה

נטייה לחלק מהחברים כאן להרבות בדיבור, להרבות בדיבור. גם 

בכנסת מגבילים ולא נותנים מעבר לתחום מסוים, אנחנו לא בגן אבל 

אנחנו הרבה פעמים מתנהגים כמו ילדים קטנים. כל אחד חושב 

שצריך לשמוע את כל מה שהוא אומר, ולהעלות את כל האפשרויות 

דמה שיכסו את כל הדברים, ואי אפשר ככה לנהל הקיימות עלי א

עסק. אז מה רע להגביל בחמש דקות? אתה חושב ורוצה להביע את 

תביע בחמש דקות, אני אביע בחמש דקות, אהוד  ,מה שאתה אומר

יביע בחמש דקות, וכל אחד בחמש דקות וזהו, מה הסיפור? לא 

ציג את מה סותמים כאן שום פה. שאדם יוכל להתארגן ולדעת איך לה

 שהוא אומר בזמן נתון, וזהו.

 בצורה תמציתית. :פרופ' מיכה לשם 

 נכון,  :דובר

 אז תרשום את זה ככה. :פרופ' מיכה לשם 

 לא נראה לי סיבה להתעכב, בוא נמשיך. : ד"ר יהלומה גת

 רצית משהו? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הוא רוצה להצביע. : ד"ר יהלומה גת

א' להצביע ולהוריד כמובן, אבל הרושם שלי זלינה עד אני חושב ש : דובר

 היום שאנחנו סבלנו לא מסתימת פיות אלא מפתחון פה.

אז בואו נצביע, אנחנו מבינים את הנושא. אז בוא נצביע, מי בעד? מי  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

שארו כמו שהם? יבעד סעיף א' וב' בסדר דיונים, מי בעד שהסעיפים י

, הסעיפים הם, להשאיר אותם כמו "סדר דיונים"ף א' וב' או.קיי. סעי

נצביע  וספרת? בוא ,א' ב'. או.קיי. מי רוצה להסיר? בסדר 33שהם. 

עוד פעם, נצביע עוד פעם, מי שבעד להשאיר. מי בעד להשאיר? פשוט 

 נמנע( 1נגד/ 4בעד/ 8)אנחנו סופרים. 
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 )מדברים ברקע(

 בעד להסיר את הסעיפים האלה? עכשיו, מי  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 חכו תראו את הסעיף הבא. : ד"ר יהלומה גת

 מי נמנע? אז מה התוצאה? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 נמנע. 1-נגד ו 4בעד להשאיר,  8 : ססלרד"ר דפנה 

 שמיניות מורידים. 4אז זה  : יעקב פולק 'פרופ

, 34 סעיף הסעיפים גם א' וגם ב'. או.קיי. אז אנחנו משאירים את יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, 1 סעיף ראש המועצה רשאי,יושב . "סמכויות יו"ר המועצה"

, יש פה איזה, על "להפסיק חבר מועצה שעבר הזמן שהותר לו לדבר"

 פי,

 לא צריך את זה כי זה כבר מובנה בסעיף, אפשר לוותר על זה, :ד"ר קובי פישר 

מי בעד להוריד? מי  כימים להוריד את הסעיף הזה?האם אנשים מס יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

בעד להוריד? סופרים סופרים סופרים, או.קיי. מי בעד להשאיר את 

 ? 1הסעיף, סעיף 

 השאלה מה אתה תעשה אם בנאדם לא יפסיק לדבר? : יעקב פולק 'פרופ

 יעקב. , בסעיף הזה,לא משנה עכשיו : ד"ר יהלומה גת

 זה כתוב כבר למעלה, חמש דקות עשר דקות. אבל יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אם הוא לא יפסיק לדבר לא יהיה "תראה מה כתוב בסעיף הבא,  : ד"ר יהלומה גת

 קריאה מהירה.מ, יש לך תשובות על הכל. זה "כתוב בפרוטוקול

 ? 2מי נמנע? או.קיי. אין נמנעים,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 בדיוק באותו הזמן. ,אותו דברלא שמעו אותי, אמרנו בדיוק  :דוברת 

 או.קיי. אז מה ההצבעה, כמה יצא לנו? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 נמנעו. 2בעד לאשר,  1בעד להוריד,  6 : ד"ר יהלומה גת

 .1או.קיי. אז אנחנו מורידים את הסעיף, סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים ברקע(

את רישום דברי חבר המועצה בפרוטוקול, אם המשיך  להפסיק", 2 יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

. אני גם חושב שזה 33"לדבר אחרי שיו"ר הפסיק אותו לפי סעיף 

 משהו,

 זה דווקא זה טוב, שהוא ידע שאי אפשר, שכבר לא יהיה תיעוד.  :ד"ר קובי פישר 

 נו די באמת, אנחנו כל כך הרבה שנים מתנהלים במועצה בסדר.  : ד"ר יהלומה גת

, מי 2האם להשאיר את הסעיף? מי בעד להשאיר את הסעיף? סעיף  יו"ר : - ופ' יעקב גופספר

להפסיק את רישום דברי החבר,  2בעד להשאיר את הסעיף? סעיף 

 דברי חבר המועצה אם המשיך לדבר אחרי שיו"ר הפסיק אותו.
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י שלא אם אתה לא יכול להפסיק אותי אז אתה חושב שאכפת ל : שנקולבסקיהרב אליעזר 

תרשום? אם אישרתם את הסעיפים הקודמים תשאיר גם את זה. אם 

 יו"ר חייב לתת לדבר אז זכותו להפסיק מי שחורג.

זה כבר, במה שנשאר כבר "אין בילט", עכשיו זה דברים באמת  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 מיותרים,

 ר מישהו מלדבר. זה לא "אין בילט" אתה עכשיו לא תוכל לעצו : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 למה לא? בסעיף הקודם, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 תנסה לעצור. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 בסעיף א', יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ולפני זה הוא יכל לירות בך, : דובר

זה הסמכות האלמנטרית של יו"ר בכל פורום, זה להעלות את  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

ום, לקבוע את סדר הדוברים ולהגיד אדוני שמענו הנושאים לסדר הי

אותך בנימוס, בבקשה תסתכל על השעון, תסיים. תוסיף בנימוס.  אם 

 אתה משאיר את הסעיף הקודם תשאיר גם את זה.

 אבל אנחנו הורדנו את הקודם. הורדנו. :ד"ר עתניאל דרור 

דקות ואתה רשאי  5קובע  הקודם נותן את כל הסמכויות, כי אתה יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 דקות, אתה לא צריך סעיף נוסף.  5להפסיק את הבנאדם אחרי 

 כל הסעיפים האלה מיותרים. דובר :

 מיותרים, מיותרים. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני חושבת שאנחנו צריכים, הפסקת התיעוד הוא בעייתי מהרבה  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

למועצה יש אינטרס שמה שהוא אמר יתועד סיבות, אבל אני חושבת ש

, לך תדע אחר כך מה יגידו, אחר כך יגידו בעצם כן אנחנו כן בהקלטה

רוצים להמשיך את ההקלטה. הדברים שנאמרים צריכים להיות 

 מתועדים, לכל הצדדים יש אינטרס בזה,

 ולא נתחיל לשגע את האדון שרושם, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

במיוחד אם תגיד בדברים שלא יוקלטו דברים שנרצה שהם יוקלטו  : אייזינגר עירין ענברעו"ד 

 אז אחר כך יהיה לנו בעיה.

להפסיק את רישום דברי חבר המועצה  2אז אני, בוא נצביע, סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 וכו', מי בעד להשאיר את הסעיף הזה? 

 ום.כלומר להפסיק את הריש -להשאיר :עו"ד הגר סלקטר 

כן, מה שכתוב, להשאיר את המלל, אחרי שהיו"ר הפסיק אותו,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 למחוק,

 זה סנקציה, כמו שהשוטר יצלם אותך בשביל האלבום בבית.  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 ,-האם להשאיר את ה יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא יופיע, בפרוטוקול זה לא יופיע, :ד"ר קובי פישר 
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 האם יש מישהו שרוצה להשאיר? אפס אנשים.  : ד"ר יהלומה גת

הוא הדרקוני  3סעיף  . זה מקשה אחת,  4, 3 ,2 ,1סעיפים תראה,  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

ביותר שאתה יכול לזרוק אותי מהחדר, אז אם אתה יכול לזרוק אותי 

  מהחדר אז למה אתה לא יכול לעצור אותי מלדבר? זה מה שכתוב פה.

 )מדברים יחד(

 סעיף. ,אז בואו בכל זאת נלך סעיף יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים ברקע(

 לא, אבל במיוחד שמפריעים )לא ברור( :ר אירית שדה "ד

 או.קיי. אז בואו נצביע שוב.  ,טוב יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 י כולם מדבריםכ -בפרוטוקול כל הדיבורים האלה רשום זה לא יהיה  : ד"ר יהלומה גת

 במקביל. ,ביחד

 זה קרה, זה קרה בעבר? :עו"ד הגר סלקטר 

 בטח שזה קרה, : יעקב פולק 'פרופ

 ואיך התמודדתם עם זה אז בזמן אמת? :עו"ד הגר סלקטר 

 לא התמודדו, : יעקב פולק 'פרופ

 לא התמודדתם? :עו"ד הגר סלקטר 

 יך לדבר,אבל גם תקנון לא יעזור, אדם שימש : יעקב פולק 'פרופ

 ומה היו ההשלכות, :עו"ד הגר סלקטר 

 אפשר לזרוק את התקנון הזה, כולנו יודעים, : יעקב פולק 'פרופ

היו"ר הוא זה שבסופו של דבר קובע מה הולך להיות ומה לא הולך  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 להיות, יש תמיכה של הקהל.

 מה שיהיה,זה נשמע שבכל מקרה הוא לא יודע  :עו"ד הגר סלקטר 

, מי בעד להשאיר 2או.קיי. אז בואו נצביע, חברים, בואו נצביע, סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, 11בעד, מי נגד? מי רוצה למחוק את הסעיף הזה?  1? 2את סעיף מס' 

הוסר. עכשיו מספר  2 יש מישהו שנמנע? אין נמנעים, או.קיי. הסעיף

של יו"ר המועצה או  להתרות בחבר מועצה המפריע לדעתו", 3

לבקשת חבר המועצה, למהלך תקין של הישיבה. לא שמע חבר 

המועצה לשלוש התראות בישיבה אחת, רשאי יו"ר המועצה לדרוש 

מאותו חבר מועצה לצאת מהישיבה, החבר רשאי להיכנס לישיבה 

 0בעד להשאירו,  1 בעד הסרת הסעיף 11). "לצורך הצבעה בלבד

 נמנעו(

 לא ברור, מה זאת אומרת? :ד"ר דורון שנער 

 אפשר להוציא בנאדם אבל הוא יכול להיכנס להצבעה. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 יו"ר המועצה, :ד"ר דורון שנער 

 אתה יכול לזרוק אותו. ,להשתיק אותו : יעקב-רית כהןוד"ר א
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לא מבין  לא, אני אומר שיש לי בעיה אחרת, אולי הבעיה שלי שאני יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

טוב עברית. להתרות בחבר המועצה המפריע לדעתו של יו"ר המועצה, 

עד כאן ברור לי, אבל או לבקשת חבר מועצה, אם חבר מועצה מבקש 

 אז אני, זה עילה להתרות במישהו? זה שיקול של יו"ר המועצה.

 זה צריך לעבור דרך היו"ר, אם בכלל זה צריך לעבור דרך היו"ר. :ד"ר דורון שנער 

 בדיוק, אז למה חבר מועצה? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הרעיון הוא שהחבר יכול להגיד ליו"ר תשמע הוא מגזים. :ר אירית שדה "ד

 אז שהוא, מה זה? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אז אולי הוא לא ראה את זה בעצמו, אז אני יכולה להגיד לו, :ר אירית שדה "ד

 את יכולה להגיד את זה, אז יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 זה מה שכתוב פה. :ר אירית שדה "ד

אם אני מבקש שלא מוצא חן בעיניי, שלוש פעמים אני מבקש ממנו  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אירית מפריעה לי, מה?

 אבל אתה אדם רציני לא תגיד סתם. :ד"ר דורון שנער 

שונות שנעזרו בהם )שני(  ועצותצריך לבדוק את זה, יש תקנונים של מ :עו"ד הגר סלקטר 

 , צריך לבדוק. כשכתבו את טיוטת התקנון שעליה אתם עוברים עכשיו

 מה? חבר כנסת יכול להגיד ליו"ר תוציא אותו? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אבל להצבעה הוא חייב להחזיר אותו. : ד"ר זלינה בן גרשון

ן, שבאמת היו"ר אם מישהו מפריע יכול להיות שזה לא חלק מהתקנו :ד"ר עתניאל דרור 

לי אז לא חלק מהתקנון, אני אומר יעקב תסתכל, דורון מפריע כל 

 הזמן. סתם לדוגמה. 

 אני בעד גם שיוציאו אותו אחרי שהוא, :ר אירית שדה "ד

 כן, לא אבל אני אומר שלא עם התקנון, היו"ר יכול להוציא, :ד"ר עתניאל דרור 

 ל הסעיף?כ יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לא, החלק שגם חבר פונה אליך כי זה יקרה, אני אגיד לך שמע הוא  :ד"ר עתניאל דרור 

 מפריע,

 , להוריד את התוספת הזאת. "או לבקשת חבר מועצה"להוריד  : ד"ר יהלומה גת

 יכולה להיות מהמון סיבות, או.קיי. אז חברים, אז אנחנו מורידים,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אם דפנה תגיד את זה היא לא חברה, :יאל דרור ד"ר עתנ

להתרות בחבר מועצה המפריע "או.קיי. אז אנחנו קוראים שוב,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, "או לבקשת חבר מועצה"מוחקים  "לדעתו של יו"ר המועצה

, כמו שכתוב עד הסוף. אז ,למהלך התקין של הישיבה"וממשיכים, 

, כולם ,או לבקשת חבר מועצה"אנחנו מוחקים את הקטע של 

 אושר.עם המחיקה,  3סעיף מסכימים? מסכימים? פה אחד. או.קיי. 
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ליתן רשות דיבור לכל מי שהוזמן לישיבה, אשר איננו חבר ", 4 סעיף 

 . "ב'33מועצה בהתאם לאמור בסעיף 

 לא מה, הוא לא חייב לתת, אבל הוא לא חייב לתת לו, :ד"ר קובי פישר 

 אי אפשר לחייב אותו לדבר אבל, יו"ר : - ספרופ' יעקב גופ

למעלה כתוב  אומרים שהוא חייב לתת.לא    . יש לו סמכות לתת : ד"ר יהלומה גת

 רשאי: המועצה שיו"ר

חייב לתת, כן, זה ברור, לא חייב אותך, שאתה מזמין מישהו או  :ד"ר עתניאל דרור 

ור, זה מישהי שבטוח האנשים האלה, אתה חייב לתת להם זכות דיב

 מה שכתוב פה,

 פה כתוב שהוא חייב, :ד"ר קובי פישר 

, יש לו סמכות לתת, לא "היו"ר סמכויות"  34בסעיף  לא, אבל כתוב : ד"ר יהלומה גת

 כתוב שהוא חייב. 

  :)מדברים יחד(

 מי כתב את הנוסח? דובר:

 ,הלשכה המשפטית של משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים : ד"ר יהלומה גת

 ך ארבע שנים.במש

, יו"ר המועצה רשאי לתת רשות 4או.קיי. אז אנחנו מוסיפים בסעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 דיבור?

 ,"רשאי" היו"רכבר נכתב שלמעלה  בסמכויות  . לא : ד"ר יהלומה גת

יו"ר "בכותר, סמכויות יו"ר המועצה, כתוב:  34-רשום לך, הרי ב :עו"ד הגר סלקטר 

 ,3, 2, 1יברנו , ד"המועצה רשאי

 מיותר, 4אז סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לא שהוא מיותר, הוא גם ככה הוא קיים כהרשאה עבורך והוא  :עו"ד הגר סלקטר 

 מסמיך אותך לאפשר או לא לאפשר.

 אז צריך או לא? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

יו"ר ", אז יו"ר המועצה, אם אני קוראת את זה בצורה שלמה :עו"ד הגר סלקטר 

, כלומר "המועצה רשאי ליתן רשות דיבור לכל מי שהוזמן לישיבה

 אתה רשאי ולא חייב.

 , יש מי שמתנגד? 4או.קיי. אז אנחנו משאירים את סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 3אני לא מתנגד אבל אני רוצה לבקש משהו. אחרי שאת סעיף  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

, אני מבקש אם זה בא בחשבון, אולי נחשוב עוד 4השארנו ואת סעיף 

להשאיר אותו. הצבענו להוריד אותו אבל אולי  1הפעם על סעיף 

 נחשוב עוד פעם. 

 צריך להוסיף בתקנון, האם מותר,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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, רואים אותו כמקשה , לגבי הסמכויות34 לא לא, אבל זה אותו סעיף : ד"ר יהלומה גת

 צודק. זראליעאחת, 

 או.קיי. אז אתה רוצה לנמק קצת יותר ואז נעלה את תגובתך? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, 1רגע רגע, אני חושב, אני אגיד לך, אני חושב שכשקראנו את סעיף  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

היות שכולנו אנשים מנומסים אמרנו מה פתאום להפסיק לדבר, אבל 

ק אותו החוצה, אז להפסיק לדבר זה אחרי שראינו שהוא יכול לזרו

 סנקציה די קטנה. אני חושב שאפשר לחשוב מחשבה שנייה, 

 טוב, אז בוא נצביע האם, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לא, הטעם שבעבורו, כי פשוט זה היה מיותר בעקבות זה שכבר היה  :גלי דוידסון גב' 

 כתוב שיש לו, שלא יעלה על חמש דקות.

 זה לא מיותר, לא, אבל שיהיה שלוש ולא יהיה אחד, זה לא מיותר, : ולבסקישנקהרב אליעזר 

 כי איך הוא יתריע אם הוא לא אמר, :גלי דוידסון גב' 

 בדיוק, אז זה חייב להיות אחד. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 לא אבל הוא אמר לחמש דקות, הוא לא אמר שהוא, :ד"ר יוסי קאליפא 

 בוא נצביע עוד פעם, מי בעד להשאיר את, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

רגע רגע, אני רוצה הבהרה כאן מהייעוץ המשפטי. זה חמש דקות  :פרופ' מיכה לשם 

 מצטבר או חמש דקות,

 )מדברים ברקע(

מחלישים את יו"ר  ,אני בכלל חושב שכל הסעיפים האלה, לפי דעתי :ד"ר מישל בלאיש 

וא מחליט איזה סנקציות הוא מנהל את הישיבה, ה ,המועצה. יש יו"ר

 במקום, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? 

 בשביל מה יש יו"ר? :ד"ר קובי פישר 

 בכל זאת צריך להיות גבולות גזרה, אני בעד להשאיר. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אין פה משהו, יש פה עניין של כוח של יו"ר שרוצים לאזן, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

אבל זה נורא מחליש אותו, זה מחליש אותו, הוא לא יכול לעשות שום  :"ר מישל בלאיש ד

דבר. הוא יו"ר הוא מחליט, ברגע שהוא מחליט הוא מחליט מה שהוא 

 עושה.

אבל אנחנו, זה לא מפעל של אבא שלו, אלא זה מועצה ציבורית, ולכן  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

, ולכן אין פה שאלה של חוקי או לא ןאזלגם את הכוח של היו"ר צריך 

 חוקי, יש פה שאלה של כללים שאנחנו,

אני לא אמרתי חוקי, אני שואל איזה מועצה את מכירה בארץ או  :ד"ר מישל בלאיש 

 בעולם שיש תקנון כזה?

 א' בכנסת יש, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 סת זה נבחרי הציבור. אנחנו לא בכנסת, אנחנו לא בכנסת, הכנ :ד"ר מישל בלאיש 

 על פי בקשת, בוא נקשיב, בוא נקשיב, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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, במובן 1מייתר לנו את סעיף  3אני רוצה להגיד משהו, בעצם סעיף  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

הזה שברור שיש בסעיף הקודם לכל אחד חמש דקות, ואחר כך אחר 

ות בו, מה זאת אומרת? הוא שאומר, שהיו"ר יכול להתר 3כך סעיף 

חורג מהזמן, הוא אומר לו פעם אחת אתה חורג מהזמן, פעם שנייה 

מייתר את  3אתה חורג מהזמן, פעם שלישית ועכשיו בעצם סעיף 

 מובנית כבר הסמכות שלו להפסיק אותו. 3, כי בתוך סעיף 1סעיף 

עזר. נצביע עכשיו האם ולכן אנחנו נצביע שוב על פי בקשת אלי יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, מי בעד? או.קיי. בסדר, רשום? מי בעד למחוק 1להשאיר את סעיף 

 נמנעים.  2? נמנעים? 1את סעיף 

 .נמנעים 2, נגד 6  , בעד 6  התוצאה היא, אז  : ד"ר יהלומה גת

 מה כתוב בתקנון כשיש מספר שווה? : יעקב פולק 'פרופ

יש לזה בסיס משפטי, אם אפשר  אז אולי הייעוץ המשפטי יחליט אם :דוברת 

 או,  1בלי  3את 

 המשפטי. הייעוץעם זמן ארוך, ואז זה ייקח לנו  : ד"ר יהלומה גת

 אז מה?  ,וקיאם יש ת יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אז היו"ר מכריע. :ד"ר קובי פישר 

 אתה מחליט. :ד"ר דורון שנער 

 גד?אתה מפעיל שיקול דעת, אתה היית נ : ד"ר יהלומה גת

 אני רציתי למחוק כן. אז אנחנו, אם הסמכות ניתנת לי אז אני,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים יחד(

נמחק. או.קיי. עכשיו  1טוב, אם הסמכות ניתנת לי אז סעיף מס'  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, סעיף "קבלת החלטות בישיבת המועצה", 35סעיף אנחנו ממשיכים ל

של כל נושא על סדר היום, יציע יו"ר המועצה הצעת בסוף דיון "א'. 

 כולם סעיף א'? מה?  35. כן. "החלטה וינמק את הצעתו

 א' זה נושא מאוד משמעותי.35זה מאוד משמעותי.  :ד"ר דורון שנער 

 בוא נקרא בעיון. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא הצעת החלטה, את הנוסח, :ד"ר קובי פישר 

  "הצעת החלטה המועצה , יציע יו"רכל נושא של בסוף דיון "וסח, הנ : ד"ר יהלומה גת

 מצביעים על זה, הנוסח, הוא מציע את הנוסח לא את ההצעה.  :ד"ר קובי פישר 

 או.קיי. בסוף, עוד פעם, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ,"בסוף דיון של כל נושא" : ד"ר יהלומה גת

 ין נוסח כנגד נוסח.זה אומר, מה שזה אומר שא :ד"ר קובי פישר 

או.קיי. הוספנו נוסח ההחלטה וינמק את הצעתו. אם אין הסכמה  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לנוסח הצעת ההחלטה המוצעת על ידו, רשאים חברי המועצה להציע 
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נוסח אחר, תוך נימוק הצעתם והוא שיועלה להצבעה על ידי יו"ר 

 המועצה, וזה מה שקורה,

ר, לא, זה משהו מהותי, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני בסד :ד"ר דורון שנער 

רוצה להציע הצעה נגדית או נוסח אחר, ואז אומרים מי בעד הנוסח 

 של יעקב ומי בעד הנוסח של שלמה. 

 אז זה בסדר, הסעיף הזה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

מועצה, ורק אם לא, עכשיו יש "דיפולט" ברירת מחדל שזה של יו"ר ה :ד"ר דורון שנער 

היא מתקבלת, לא, בכל נושא דיון אתה מסכם אותו, אתה מעלה 

ורק אם היא לא מתקבלת יש זכות לאחרים להציע נוסח חליפי,  הצעה

 זה מאוד מהותי.

 איך אחרת? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אחרת שכל אחד, שיכולים להעלות הצעות נגדיות. :ד"ר דורון שנער 

 לא, אז אתה מסכים למה שכתוב? ו"ר :י - פרופ' יעקב גופס

 אני מסכים, אני מסכים אבל, :ד"ר דורון שנער 

 אז יש מישהו שרוצה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הסעיף הזה משובש בעברית. דובר :

 אתה רוצה לתקן משהו? : ד"ר יהלומה גת

 מבקשים ממישהו מחברי המועצה להציע נוסח אחר,  : ד"ר זלינה בן גרשון

יש פה שתי אפשרויות לפירוש מבחינת הנוסח, מה? לא אני רוצה  :עתניאל דרור  ד"ר

 להבין פה,

 הסעיף יהלומה, הצבעה, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

בוודאי, אז אנחנו נוסיף את זה, הצבעה תיעשה בהרמת יד אליעזר, זה  : ד"ר יהלומה גת

ברגע . ברור ש"ההצבעה תיעשה בהרמת יד"בהמשך. סעיף ב' ההמשך, 

 שהיו"ר יעלה נוסח להצבעה אחר כך תהיה הצבעה.

 סעיף א' כבר מחייב את היו"ר כל נושא לסכם בהצבעה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אם זה הצעת החלטה אז כן.  : ד"ר יהלומה גת

אולי צריך להוסיף בסוף דיון של כל נושא על סדר היום הדורש  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 החלטה,

לא לא, כתוב, יציע יו"ר המועצה נוסח להצעת החלטה וינמק את  : מה גתד"ר יהלו

הצעתו. אם אין הסכמה לנוסח הצעת ההחלטה המוצע על ידו, רשאים 

חברי המועצה להציע נוסח אחר תוך נימוק הצעתם, והוא מה 

 שיועלה, הנוסח ההוא יעלה להצבעה על ידי יו"ר המועצה,

 ה לא,לא לא, ז : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 לא? : ד"ר יהלומה גת

 מחייב שההצעה האלטרנטיבית הוא זה שיעלה,  : שנקולבסקיהרב אליעזר 
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 גם לא כל דיון מסתיים בהחלטה. : ד"ר זלינה בן גרשון

 או.קיי. אז אתה רוצה לנסח? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 יש לכם ניסוח טוב יותר? : ד"ר יהלומה גת

 דיון, אם נדרשת הצבעה, יעלה יו"ר, היו"ר נוסח להצבעה. אם ה : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 נוסח להחלטת הצבעה? : ד"ר יהלומה גת

 נוסח החלטה וינמק את הצעתו, זה מה שכתוב. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ,-עכשיו, ואם אין הסכמה לנוסח, אז יש את ה :ד"ר עתניאל דרור 

 יזה נוסח להצביע.אז הם רשאים ויעשו הצבעה על א :ר אירית שדה "ד

 או ניתן להוסיף, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 פה אתה צריך מספר, אתה מבין? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 צריך להוסיף את המילה גם זה הכל, :גד שני 

 איפה גדי, איפה גם? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לה, בלי , וגם הוא שיעלה, בשורה האחרונה גם הוא יע-מתחיל בהוא ש :גד שני 

 השם, גם הנוסח השני יעלה להצבעה, זה לעומת זה. 

הרעיון הוא שאם אין הסכמה על הנוסח עושים הצבעה על הנוסח  : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 ואחרי זה מצביעים על ההחלטה הסופית.

 נכון, נכון. : ד"ר יהלומה גת

 אם אין הסכמה אחרי הדיון אז, : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 אז יצביעו על הנוסח ולאחר מכן יצביעו על ההחלטה עצמה. :רית שדה ר אי"ד

אבל בוא נעשה את זה מסודר אם ככה. מישהו אחד שיקרא ושיציע  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 נוסח חדש.

הנוסח האחר, זה מה שמוסכם בסוף , כלומר  "שיועלה והוא זה"אז  : ד"ר יהלומה גת

 המשפט.

א, צריך למחוק את זה, לא, צריך למחוק, נכון, צריך להגיד לא ל :ד"ר עתניאל דרור 

 שתהיה הצבעה על איזה נוסח נצביע. 

 אתה רוצה להקריא את זה מלכתחילה ונראה את ההיגיון? : ד"ר יהלומה גת

 להקריא לאט. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 צריך למחוק. "עלהווהוא שי"המשפט הזה  :ד"ר עתניאל דרור 

 רנטי.ושיהיה משפט קוה ,מההתחלה עד הסוףלהקריא ך צרי : ד"ר יהלומה גת

רשאים חברי המועצה להציע נוסח אחר תוך נימוק הצעתם, נקודה,  :ד"ר עתניאל דרור 

ואז תהיה הצבעה מקבילה על הנוסח, איזה נוסח עולה להצבעה, 

 עלה להצבעה. ולהחלטה של המועצה. הוא שי

. נקודה ,"להציע נוסח אחר תוך נימוק הצעתםרשאים חברי המועצה " : ד"ר יהלומה גת

 תמשיך בבקשה.

 חברי הוועדה יצביעו, :ר אירית שדה "ד
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 חברי המועצה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 עלה להצבעה.וחברי המועצה יצביעו איזה נוסח י :ר אירית שדה "ד

 חברי המועצה יכריעו בהצבעה איזה נוסח יעלה להצבעה. : ד"ר זלינה בן גרשון

אפשר משהו להגיד? סגרת את זה. מאחר ואנחנו לא ילדים קטנים  : יעקב פולק 'פרופ

כמו שכולם אומרים כל הזמן, אז אני מניח שהיו"ר יגמור את הדיון 

 בנוסח שהוא ינסח, שנובע ממה שדיברנו לפני זה. הוא לא, 

 כן, אבל בוא נסגור את הדברים, אני, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אנשים, כן, אם כל אחד יציע  23רגע, חכה חכה, חכה, עכשיו, יש פה  : פולק יעקב 'פרופ

 נוסח שלו אנחנו לא נצא מזה, 

 אבל זה לא קורה, :ד"ר קובי פישר 

לא קורה, או צריך מספר כמו שהוא אומר או שצריך, הרי אחרי  : יעקב פולק 'פרופ

ז היו"ר שהנוסח של היו"ר יוצג נדבר, נגיד נציע את זה נשנה פה, וא

 יציע נוסח מתוקן ועל זה נצביע וזהו.

במעט שאני כאן אני גם הכרתי יושבי ראש שלא עשו דיון כל כך  :ר אירית שדה "ד

 מסודר כמו שאתה אומר. 

 שכבר היו הצבעות על נוסח, גם זה אני זוכר, היו הצבעות על נוסח. : יורם גוטפרויינד  'פרופ

ת זה? בוא נראה, אז בוא נקריא עוד פעם ומי שרוצה להוסיף יש לנו א יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 במקום ונתקן. 

בסוף דיון של כל נושא על סדר היום, יציע יו"ר המועצה נוסח להצעת  : ד"ר יהלומה גת

 החלטה וינמק את הצעתו.

 לא לא, לא לכל דיון, אם נדרשת החלטה, כך מתחיל הסעיף. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אבל היו כאן הדעות חלוקות. ,כן : ד"ר יהלומה גת

 את לא יכולה על כל סעיף להצביע.  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 דיון יכול להיות, אם צריך, :ד"ר קובי פישר 

 אם נדרשת הכרעה, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

בנושאים אפילו לא כתוב על סדר היום, בנושאים הדורשים הכרעה,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 יו"ר המועצה, יציע

 יש לך דוגמה לדיון על נושא, : יעקב פולק 'פרופ

 הדעות כאן חלוקות אני לא יודעת, : ד"ר יהלומה גת

 לא כל נושא נקיים הצבעה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אליעזר, בנושא הדורש הכרעה, בנושא, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 רשת החלטה יציע יו"ר המועצה הצעת,אם נדרשת החלטה, אם נד : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 , או.קיי,-ככל ש יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 וינמק את הצעתו. רשאים חמשה חברים, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 לא לא לא,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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 רגע, מאיפה זה? :ד"ר עתניאל דרור 

 שלושה, כל אחד, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 לא, הרבה פעמים יו"ר מבקש דווקא ממישהו להציע הצעה. : ד"ר זלינה בן גרשון

 אז זה שלו. ,שיבקש : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 עושים סינתזה של ההצעה, לא נתחיל, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא צריך לפרט פה. : ד"ר זלינה בן גרשון

צבעה, יו"ר יעלה או.קיי. רשאים חברי המועצה להציע נוסח אחר לה : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 גם את הנוסח הזה להצבעה. 

 לא להצבעה, נוסח הצעת החלטה, :ד"ר קובי פישר 

 כן. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 עצם זה שאומרים הצעת החלטה אז ברור שזה נוסח מוצע. :עו"ד הגר סלקטר 

 בסדר, או.קיי. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 נחנו, איפה אנחנו?אז או.קיי. איך א יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

רנטי ואת יכולה לתת לנו משהו קוההאם  ,שפטניתהגר, בתור מ : ד"ר יהלומה גת

 שאפשר יהיה להצביע עליו?

 לי זה נראה בסדר אם יהיה כתוב ככל שנדרשת החלטה. :עו"ד הגר סלקטר 

 אולי תקריאי את המשפט מההתחלה עד הסוף. : ד"ר יהלומה גת

 נכתוב אותו.ו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אני דווקא לא רוצה לשלוף מהשרוול, אני לא רוצה, :עו"ד הגר סלקטר 

 זה יותר טוב ממה שאנחנו שולפים. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

יכול להיות ואני חייבת לציין שבין לבין באמת ביררתי וראיתי שכתבו  :עו"ד הגר סלקטר 

ות ציבוריות. את התקנון שלכם על סמך תקנונים רבים זהים של מועצ

אז רק תדעו. זה יכול להיות מטריד בהיבטים אחרים אבל תדעו לכם 

 שיש עוד תקנונים כאלה.

 קחו אותנו כדוגמה. יבעתיד י יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים יחד(

 בוא נשמע בוא נשמע, ככל שנדרשת החלטה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

צעת החלטה כנגד הצעת, פשוט במקום, במקום יציע יו"ר המועצה ה :עו"ד הגר סלקטר 

בסוף דיון של כל נושא על סדר היום אפשר לכתוב, ככל שנדרשת 

 החלטה.

 או בלי נוסח? "יציע יו"ר המועצה נוסח הצעת החלטה"או.קיי.  : ד"ר יהלומה גת

 הצעת החלטה, :עו"ד הגר סלקטר 

 ."הצעת החלטה וינמק את הצעתו" : ד"ר יהלומה גת

 זו הצעה אחרת. ,אם זה נוסח אחר :סלקטר  עו"ד הגר
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אם אין הסכמה לנוסח הצעת ההחלטה המוצע על ידו, רשאים חברי  : ד"ר יהלומה גת

 המועצה להציע נוסח אחר תוך נימוק הצעתם.

 נקודה, זהו, סוף פסוק. :ד"ר קובי פישר 

 סעיף הבא אני מתנגד. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

שנייה, אז סעיף א', סעיף א' כפי שנוסח עכשיו וכולם שמעתם, אלא  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אם אתם רוצים שנקריא את זה עוד פעם? האם נקבל אותו עם 

 התיקונים?

 חייבים להצביע לפי מה שאמרו החברים פה?  :ר אירית שדה "ד

 החלק האחרון, : יעקב פולק 'פרופ

 ק.הוא נמחק, והוא שיעלה זה נמחתראי  :ר אירית שדה "ד

בסדר, אבל הם יציעו לו אותה, ואז מה? אם מצביעים על שניהם זה  :ר אירית שדה "ד

 צריך להיות כתוב פה, לא?

 לא צריך להיות כתוב, אם נניח הציע יו"ר הצעה, : ד"ר זלינה בן גרשון

 צריך להיות תוך נימוק הצעתם וזה יועלה להצבעה. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 צריך לכתוב את זה.לא  :ד"ר קובי פישר 

טוב, אז לא צריך לכתוב, או.קיי. אז קיבלנו את סעיף א'. או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 סעיף ב', הצבעה תיעשה בהרמת יד,

זה נורא נורא מיושן, מבזבז המון המון זמן, היום עושים או ככה או  :פרופ' מיכה לשם 

הצבעות, וגם ככה, אתה יכול לספור במכה אחת לא לעשות שתי 

הסעיף אחרי זה סעיף ד' מדבר על קולות ולא על אצבע או הצבעה אז 

זה גם לא מתאים, אם אנחנו הולכים על הדקדוק המשפטי, נכון? יד 

 זה לא קול. 

 לא,  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 ככה זה מקובל, ככה מצביעים, :גלי דוידסון גב' 

, מה שמקובל אנחנו לא הולכים לפי מה מקובל אנחנו רוצים לרשום :פרופ' מיכה לשם 

 שמקובל,

 סופר את קולות המצביעים, איך אתה סופר אותם? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 או.קיי. אז, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 תצביע אם בהרמת יד או באגודל. :דוברת 

ת את סעיף מישהו רוצה לשנות את סעיף ב', האם מישהו רוצה לשנו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ב'? מי לא רוצה לשנות את סעיף ב'? בהרמת יד, כן. 

תר, מאה שנה אתם יודעים שמדברים על השמעת דברים בגלי הא   : ד"ר זלינה בן גרשון

 )לא ברור( אז גם פה. -אחרי ש

 טוב אז סעיף ב' נשאר. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא כתוב מי זכאי להצביע. : יעקב פולק 'פרופ
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 חבר מועצה,  יו"ר : - עקב גופספרופ' י

 זה כתוב בחוק, זה כתוב בחוק. : ססלרד"ר דפנה 

 איפה כתוב? : יעקב פולק 'פרופ

 )מדברים יחד(

בוא נמשיך חברים, ג', בשעת ההצבעה ימנה מזכיר המועצה את  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

קולות המצביעים, ימנה סליחה, ימנה מזכיר המועצה את קולות 

ים, בעד ונגד וקולות הנמנעים, או.קיי? מקובל? ד', אושר, ג' המצביע

אושר. ד' יוה"ר יודיע על תוצאות ההצבעה על פי מניין הקולות. אנחנו 

יודעים את זה. אושר. ה', לבקשת חבר מועצה ירשם בפרוטוקול אופן 

 הצבעתו,

 גדתי.אם מישהו רוצה שיגידו אני התנגדתי, יהיה כתוב אני התנ :ר אירית שדה "ד

זה מתומלל, זה  ,כתביזה ממילא נכתב. לא אבל מי שרוצה שי יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 מתומלל.

 רק מי שרוצה. :ר אירית שדה "ד

 הוא אומר את זה לפרוטוקול וזה נשמע. : ד"ר יהלומה גת

 זה מתומלל בפרוטוקול. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 Xאמר שאני יוא אומר, אני מבקש שילא, לבקשת חבר מועצה, ה : ד"ר יהלומה גת

Y.נמנע, אז זה נשמע בפרוטוקול, זה מתומלל 

ואנחנו שוברים שיא  36מה רצית? או.קיי. אנחנו הגענו לסעיף  ,אירית יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 , או.קיי?"מועצהבקבלת החלטות ללא התכנסות "גינס אני חושב. 

לתי על איזה משהו שבאמת צריכים לתת עליו אני שא .שנייה לפני כן :גלי דוידסון גב' 

קו, שזה היה יאת הדעת לאו דווקא עכשיו, לגבי מה קורה אם יש ת

איזה סיטואציה שעכשיו, אנחנו צריכים לבדוק את זה, לחשוב על זה 

 איך להכניס את זה, 

שב יואפשר להחליט, שהיו"ר יכריע, היה מניין שווה יכריע קולו של : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 . היה המניין שווה,הראש

 )מדברים יחד(

 אז אני אומרת שכדאי לראות, :גלי דוידסון גב' 

 מה את חושבת? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 )מדברים יחד(

 אז אנחנו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 יעקב העלה פה איזה נקודה, :ד"ר יוסי קאליפא 

 כן, יעקב, בוא בוא נשמע, או.קיי. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

יעקב העלה פה איזה נקודה, יש פה חברי מועצה, יש פה יועץ יש פה  :ד"ר יוסי קאליפא 

 זה, מי רשאי להצביע זה רשום?
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 'פרופ, רק חברי מועצה. הוא צודק. הוא צודק בתקנון זה לא רשום : ד"ר יהלומה גת

 צריך להוסיף. זה לא רשום יעקב פולק

 לא כתוב. ,קאבל יעקב צוד :ד"ר יוסי קאליפא 

 איפה אפשר להוסיף את זה באיזה סעיף? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 (,1בג'.א') :ד"ר יוסי קאליפא 

 בהצבעה, בוא, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא בהצבעה, בחברי המועצה, :ד"ר קובי פישר 

 בקבלת החלטות, : יעקב פולק 'פרופ

 איזה סעיף זה? : ד"ר יהלומה גת

 בהתחלה, :א ד"ר יוסי קאליפ

 )מדברים יחד(

 סמכויות חבר המועצה, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 לא זה צריך להיות בהתחלה, סמכויות חבר המועצה. :ד"ר יוסי קאליפא 

 ג'.35 : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 לא צריך שם, סעיף ג', ההגדרה של חבר מועצה, :ד"ר יוסי קאליפא 

 ויכוח.ואת זה ונגמור את הבואו נוסיף  :ד"ר דורון שנער 

 למה להכניס שם? :ד"ר קובי פישר 

 לא כתוב בשום מקום, :ד"ר דורון שנער 

 הבעיה שזה סמכות רק שלו, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 ברור, :ד"ר יוסי קאליפא 

 זאת אומרת זה לא סמכויות שלו, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 ישהו לא אומר שאין לאדם אחר סמכויות,זה שסמכויות של מ :עו"ד הגר סלקטר 

 אני מתנגד, אני לא רוצה להצביע. :ד"ר קובי פישר 

 .של המועצה מדברים רק על החברים : ד"ר יהלומה גת

אתה לא חייב להצביע, גם מה זאת אומרת, אם חבר מועצה לא  :עו"ד הגר סלקטר 

 מצביע,

 אני לא חבר מועצה, :ד"ר קובי פישר 

אני יודעת שאתה לא חבר, לא, אתה נתת את זה כדוגמה, אתה בעצם  :עו"ד הגר סלקטר 

 יד, שאתה מדגיש שחלה חובה על חבר מועצה להצביע,גרוצה לה

 אפשר להימנע, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ב צריך להכניס את זה, שזה כינוס ישיבות "אני חושבת שבסימן י :ר אירית שדה "ד

שרק חברי מועצה הם אלו המועצה, ולהכניס משהו שם בכינוס 

 שמצביעים.

 זה אנחנו יודעים, : ד"ר יהלומה גת

 קבלת החלטות זה הכל. :ד"ר קובי פישר 
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 ההצבעה תיעשה על ידי חברי המועצה בלבד. : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 ההצבעה תיעשה בהרמת יד על ידי חבר מועצה בלבד. :עו"ד הגר סלקטר 

 ר, נוסיף לסעיף ב',בסד יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ."מועצה בלבדה יההצבעה תיעשה בהרמת יד לחברסעיף ב, " : ד"ר יהלומה גת

 כאילו שלא ידענו את זה. : ססלרד"ר דפנה 

בסדר, הדברים צריכים להיות כתובים. סעיף ב' עם התוספת של חברי  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

' אנחנו נוסיף, בד נמנעו( 0נגד/ 1בעד/ 12) המועצה מצביעים אושר.

היו"ר יודיע על תוצאות "בד', אנחנו מאבדים קצת ריכוז, סעיף ד' 

 ההצבעה על פי מניין הקולות ואז,

במידה ומניין הקולות בעד ונגד יהיה שווה, היו"ר רשאי להכריע.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 יכריע קולו של היו"ר.

 התוספת מקובלת? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ,-ד' אושר להוסיף במידה ו35סעיף  : הלומה גתד"ר י

הלאה. סעיף ה', לבקשת חבר מועצה ירשם בפרוטוקול אופן הצבענו,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, במועצה"קבלת החלטות ללא התכנסות ", 36 סעיףאישרנו, קיבלנו.

אבל גם זה  ,חשוב. גם אחרים חשוביםשהוא זה סעיף שאני חושב 

המועצה צורך בקבלת החלטה דחופה של המועצה,  ראה יו"ר"חשוב. 

או צורך בקבלת החלטה שלא בישיבתה, רשאי הוא להורות למזכיר 

המועצה לפנות בכתב אל חברי המועצה ולבקש את עמדתם להצעת 

ההחלטה. נוסח הצעת ההחלטה ישלח לכתובות הדואר האלקטרוני 

משה לכלל חברי המועצה. לא התקבלה תשובה מחבר מועצה תוך ח

משלושה  יפחתימים או בתוך המועד שקבע היו"ר במועצה, אשר לא

ימים ממועד מסירת נוסח ההצעה, תאושר ההצעה אם תמכו בה רוב 

 ."חברי המועצה שהצביעו

 הצביעו כאן ששלחו תשובה בכתב באימייל, שיהיה ברור. כי,צריך,  :ר אירית שדה "ד

 עוד משהו.אבל אני מבקש להוסיף  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 ?-ש ,שנייה שנייה, בוא נסגור את העניין שהצביעו, במקום הצביעו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ששלחו תשובתם במייל חוזר, :ר אירית שדה "ד

 ששלחו תשובתם, : ד"ר יהלומה גת

 בכתב, בכתב. כן, האם זה, רק שלושה החזירו תשובה, האם זה נחשב, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 כתוב רוב חברי המועצה. : הלומה גתד"ר י

 שהצביעו. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 רוב אלה שהצביעו. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 השאלה אם הולכים פה מינימום מסודר, כי אם, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 לכללים את צריכה מינימום, :ד"ר קובי פישר 
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 צריכים מינימום, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 שלא יפחת נגיד משליש מחברי המועצה? : ד"ר יהלומה גת

 הכוונה היא, יש, אמרנו שיש מינימום של עשרה, :ר אירית שדה "ד

 אמרת שאת רוצה עשרה, עשרה בדיוק,  :ד"ר קובי פישר 

 צריך להוסיף גם פה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 דבר, אז לכן יכול להיות שיש מקום לציין אותו :ר אירית שדה "ד

 סך כל המצביעים לא יפחת מעשרה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 צריך להפנות לסעיף, :ר אירית שדה "ד

 להוסיף פה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ובלבד שסך כל המצביעים לא יפחת מעשרה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 .שנייה שנייה, אז הוספנו שלפחות עשרה יצביעו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לא יפחת מעשרה. אני רוצה להוסיף משהו לעניין הצבעה דיגיטלית.  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

תראו, כשיושבים כולם אז כולם יודעים מה כולם הצביעו. בהצבעה 

דיגיטלית אתה לא יודע מי נתן תשובה איך, צריך להוסיף כאן 

 שההצבעה, לא, אני רוצה לדעת מה אתה הצבעת. 

 אולי זה חשאי, :ד"ר יוסי קאליפא 

 אין לנו פה הצבעות חשאיות. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 זה לא חשאי, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אין לנו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ,-אז צריך ש : שנקולבסקיהרב אליעזר 

אבל גם יש לך בעיה, אם אתה תצביע לפניי אני אדע מה אתה הצבעת  :ר אירית שדה "ד

פעל לפי זה ואתה לא תדע מה אני אצביע, אז אולי צריך ואני אולי א

 באיזה טופס דוק שכולם רואים או משהו.

תי לפנים אל ירגע רגע, את יכולה לשנות, באמת נכון, אין תחליף אמ : שנקולבסקיהרב אליעזר 

פנים, אבל הדיגיטלי הוא למקרים שצריך דחוף. אז זה בסדר, אז 

י יודע מה אמרת, הנקודה שאני מתפשרים שאם את תצביעי קודם אנ

יכול לשנות את דעתי. אבל זה שאני אדע מה אמרת, זה צריך להיות 

 שקוף. צריך להוסיף איזושהי שורה שההצבעה תהיה,

 מי שלא אישר לכולם הצבעה תבטלי את ה, לא תבטלי, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ביעים פה, תקנו אותי לא אבל רק צריך לשים לב שהרי כשאתם מצ :עו"ד הגר סלקטר 

אם אני טועה, אתם מצביעים פה ואתם יודעים מה עמדתו של כל 

אחד באופן סופי מרגע ההצבעה, מרגע ההצבעה, לא, למה? אתה לא 

יודע, אתה לא יודע, בעצם, כשמצביעים פה ברגע שמרימים את היד 

כולם רואים מי הצביע למי אבל לא לפני, ולכן אם זה יהיה לכולם אז 

, זאת אומרת מי שלא השיב יוכל, ולכן אפשר אם זה חשוב באמת
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לכם, לבקש שתוצאות ההצבעה יפורסמו אחר כך אם זה חשוב לכם, 

 אבל נראה לי שמראש,

 לא במחויב, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 תוצאות ההצבעה יהיו גלויות במייל. : ד"ר יהלומה גת

 אז מה שציינה, :עו"ד הגר סלקטר 

 שההצבעה תהיה שמי, שמי, : ולבסקישנקהרב אליעזר 

 מגבשת את עמדתה לפי מה שהיא רוצה שאתה מצביע. :עו"ד הגר סלקטר 

 אז אני אשנה את דעתי. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אני לא יודעת, אתם משנים את דעתכם? לא יודעת. :עו"ד הגר סלקטר 

 אם אני נורא רוצה? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 גלויות עם השם. הןש "דד ליין" ובסופו של התהליך התוצאות י : ד"ר יהלומה גת

אני רוצה להוסיף רק, שכשמעלים את ההצבעה להצבעה, לצרף את  : יעקב-רית כהןוד"ר א

כל החומר הרלוונטי, מקום לחוות דעת, משהו שייתן לנו את הכלים 

לקבל את ההחלטה שהיא לא מוטית. יו"ר שיש לו דעה מאוד מגובשת 

הוא יכול להציג אותה בצורה מסוימת ואנחנו נהיה עם דעה על משהו 

 מוטית.

 כן בבקשה. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הוא היה לפניי, :ד"ר קובי פישר 

יש עוד שני דברים שצריך ליתן את הדעת בהצבעה אלקטרונית. אחד  : יורם גוטפרויינד  'פרופ

ה לא מחודד שהוא מאוד מאוד חשוב, כי ז "דד ליין"זה הנושא של ה

פה כל כך, כתוב עד חמשה ימים אבל מתי אתה חותך ומחליט 

כי אחרת שמכאן, מאוד חשוב לציין את זה, ה"דד ליין" צריך להיות 

אנשים יתלוננו. והנושא השני האם נותנים זמן לדיון באימייל, כי זה 

גם נקודה מאוד חשובה, זאת אומרת אנשים ירצו לשכנע אחרים או 

 ים פה,לתת, כמו שעוש

 היו לנו מקרים ששלחו תוספות של כל מיני, :ר אירית שדה "ד

 ,זה בתוך ה"דד ליין" יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 עושים את זה רק אם זה דחוף. : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 בגלל זה הימים כדי שיהיה דיון. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ם לכתוב את דעתם,ניתן אפשרות לאנשי : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 אבל זה לא צריך רשות, עושים את זה.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

באמת רציתי זאת אומרת אני תוהה, בוא נשאל ככה, כמה פעמים  :ד"ר עתניאל דרור 

היה צריך לקבל שאני אדע פרקטי, החלטה דחופה שלמעשה עוקפת 

עתי הדיון כמו שכבר אמרו כאן את הדיון שלנו, כי לדעתי הדיון, לד

מאוד מהותי ואני לא יודע אם בכלל זה נראה לי שתהיה החלטה 
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שהיא דחופה וגם עקרונית, דחוף אז זה אומר שזה גם עקרוני, כי 

אתה אומר אני חייב לקבל החלטה במשהו עקרוני ואז בדיוק במקרה 

 הזה,

 זה לא נכון, זה לא נכון, : דובר

ל להיות כל כך דחוף שאי אפשר לקיים על זה אז מה, רגע, אז מה יכו :ד"ר עתניאל דרור 

 דיון?

 יש הליך משפטי או משהו, צריך לתת תשובה, : דובר

כמו שהיה חיסון, משרד הבריאות רצה להזריק לסוסים חיסון, אתה  : יעקב פולק 'פרופ

זוכר? לא צריך היה לדון על זה בכלל, והעבירו את זה והתחילו 

ח, יום לפני פסח, יומיים לפני להתפלסף. אז להגיד שצריך לפני פס

פסח מתברר שצריך להכין מנה גדולה של איזה "אונסיון" ויש מקום 

אחד רק שעושה את זה, בשבילו לבזבז שלושה שבועות עד שזה יצא 

צריכים להודיע להם היום שיאשרו את זה. אפשר לעשות כל מיני 

 "סנריו" בגלל הזה המילה דחופה, 

 זה המועצה מחליטה? : דובר

 היא בעייתית. כן כן זה היה, : יעקב פולק 'פרופ

 לבדיקה לבדיקה, כי הבדיקה מחייבת החלטת מועצה.  : דובר

 אולי במקרה שאין דיון אין זה, :פרופ' מיכה לשם 

 אתה נתון בסד של זמנים, אתה לא יכול, נושא שבדיוק אתה לא יכול, : דובר

 חקיקה,ועדת ועולה הצעה לסדר ב : ד"ר זלינה בן גרשון

רגע, אבל על זה אנחנו לא נקיים דיון? תראי מה שאת אומרת, רק  :ד"ר עתניאל דרור 

שנייה, אני רואה את האימייל אחרי יומיים ויש דיון, דורון אומר 

 משהו אחד אני אומר משהו אחר, אתה אומר משהו,

 בגלל זה יש חמשה ימים, לכן זה לא דחוף. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 האפשרויות הם לא, אם זה לא היה דחוף, : נה בן גרשוןד"ר זלי

 בואו נתכנס, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 גם אם אין קוורום, ,אני מציע :ד"ר עתניאל דרור 

לשנות האם יש לא, אמרו שבלבד שסך המצביעים לא יפחת מעשרה,  : ד"ר יהלומה גת

, "הובלבד שסך המצביעים לא יפחת מעשר"את זה? התוספת היתה 

 אתה רוצה לשנות את זה?

סך המצביעים זה כולל, קוורום זה עשרה, מה הקוורום של  ,לא :ד"ר קובי פישר 

 המועצה?

 . לפחותעשרה צריך החלטה? להחלטה קבלת ל : ד"ר יהלומה גת

 שתים עשרה.  :ד"ר קובי פישר 

 אבל לכללים צריך, ,להצבעה עשרה :פרופ' מיכה לשם 
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 את זה לפני חצי שעה.קראנו  : ד"ר יהלומה גת

 לא יודע, אז בואו נחזור לסעיף שלנו, מה השינוי המהותי? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

תאושר ההצעה אם תמכו בה רוב חברי המועצה "כל התוספת היתה ש : ד"ר יהלומה גת

ששלחו תשובתם, ובלבד שסך המצביעים לא יפחת מעשרה. תוצאות 

אם אתם רוצים להוסיף ה. "לההצבעה השמית תהיינה גלויות במיי

 עוד משהו,

כן, זה בהחלט אני חושב שזה הדגש חשוב, שיהיה זמן, זאת אומרת  :ד"ר עתניאל דרור 

דיון על ידי חברי וחברות המועצה. שבתוך החמשה ימים האלה יתנהל 

אני לא יודע כי כתוב תצביע, יש חמשה ימים להצביע זה מה שכתוב 

 פה.

 כיר את הישראלים ככאלה,ואתה מ : ד"ר יהלומה גת

 אין לי פה תקנון, לא, אין בעיה,  :ד"ר עתניאל דרור 

 כתוב לבקש את עמדתם להצעת ההחלטה, לבקש את עמדתם זה דיון. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 כן אבל, : ד"ר יהלומה גת

בדיוק, זה דיון, אני לא חושב שצריך לחייב את המילה מייל מכיוון  :פרופ' מיכה לשם 

 שיש היום הרבה מאוד צורות שבהם אפשר לדון. 

 משהו שיהיה כתוב. שיהיה כתוב. לא לא, כתוב.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים יחד(

או.קיי. אז הוספנו את התוספת, שמעתם את יהלומה, אושר? אושר.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ין החלטה דין החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה כד"או.קיי. סעיף ב', 

, או.קיי? כלומר אותו תוקף, יש אותו "שהתקבלה בישיבת המועצה

 תוקף, או.קיי? כן.

אני רוצה לשאול משהו שעלה פעם פה וזה אם פונים ליו"ר של  : יעקב פולק 'פרופ

המועצה לקבל תגובה על איזשהו אירוע שקרה, זה קרה, אירוע 

 שקרה,

 למה זה קשור פה? :עו"ד הגר סלקטר 

היו"ר  לא, כי זה לקבל החלטה ללא התכנסות המועצה, ואז טענו נגד : עקב פולקי 'פרופ

ברקוביה, למה אתה פרסמת משהו בלי שדיברת לפני כן עם הקודם, 

המועצה? אז זה לא בדיוק דחוף או לא דחוף, אבל כשקורה למישהו 

משהו שמופיע בכל התקשורת ופונים ליו"ר הוועדה לניסויים בבעלי 

ריך להגיב, אז הוא יכול להגיד ככה, אני לא יכול להגיד, חיים והוא צ

אני לא יכול להגיד שום דבר עד שאני לא אשאל את כולם, רגע זה 

 ככה, זה מה שתענו נגדו אז,

 זה התפקיד שלו, :ד"ר קובי פישר 

 לא, אתה לא זוכר בישיבה, : ד"ר זלינה בן גרשון
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 עצה.היו"ר מייצג את המו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 נכון, ובגלל זה לא היה צריך להעלות את הנושא הזה בכלל. : יעקב פולק 'פרופ

 בסדר. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

זאת אומרת ליו"ר המועצה יש זכות להגיב על איזשהו אירוע שקשור  : יעקב פולק 'פרופ

 בפעילויות של המועצה בלי,

 ול להגיד משהו שנגד החלטות המועצה.זה נכון, אבל הוא לא יכ יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

זה נכון אבל אין, זה משהו אחר אבל, כשברקוביה עשה את זה אז  : יעקב פולק 'פרופ

 היה דיון כאן על זה, אז השאלה היא מה עושים,

 ומה היתה התוצאה של הדיון? שמותר לו, שמותר לו להגיב, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 3וב בשום מקום, זה לא כתוב בשום מקום כזה דבר.לא, לא כת : יעקב פולק 'פרופ

 אולי נעשה על זה דיון מיוחד בהזדמנות אחרת? :ד"ר קובי פישר 

 למה זה דיון מיוחד? זה החלטה דחופה שהוא צריך לקבל. : יעקב פולק 'פרופ

 בישיבה הקודמת זה היה, היא אמרה שאתה יכול להחליט לבד, :ד"ר קובי פישר 

יטפל בכל עניין שמופנה למועצה בנוגע "ה' סעיף ד',  בסימןהנה  :ר אירית שדה "ד

 ,"הוראת החוק בהחלטותר בבעלי חיים, ובלבד שאינו חורג מלמחק

 נו אז מה זה חורג או לא חורג? : יעקב פולק 'פרופ

 לא, לא חורג, לא חורג, :ד"ר קובי פישר 

 לא חורג, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

פו של דבר הם התלוננו על הנושא הזה, אבל הוא אמר את שלו גם בסו :ד"ר קובי פישר 

 ואנחנו הסכמנו עם מה שהוא אמר, מה הבעיה? בשביל זה הוא יו"ר.

 סעיף ג', יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 )מדברים ברקע(

 על אחריותו כנציג המועצה או כאיש נציג, :ד"ר קובי פישר 

 לא, כחבר המועצה,  : יעקב פולק 'פרופ

 אסור על פי חוק, אסור לגלות ידיעה בלי הסכמה של היו"ר. :דובר 

 זה לא ידיעה זה על פי, : ד"ר זלינה בן גרשון

 )מדברים יחד(

פרוטוקול שיציין את ההחלטות שנתקבלו, לרבות ההחלטה "ג', סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

על ידי מזכיר המועצה, ייחתם בידי יו"ר  ייערךשלא להתכנס, 

. אני לא כל כך הבנתי, "ויועבר לידיעת חברי המועצה המועצה

 פרוטוקול שיציין את החלטות,

 ההחלטה הזאת שלא התכנסנו בשבילה, שתהיה מסודרת, :ר אירית שדה "ד

 או.קיי. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני רוצה להוסיף פה בסיפא, שלא רק שיועבר לידיעת חברי המועצה  :ר אירית שדה "ד

 אתר, כמו כל החלטה אחרת של המועצה.אלא יושם ב
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 ויועלה לאתר המועצה. : ד"ר יהלומה גת

 כל החלטה. :ד"ר עתניאל דרור 

 ויפורסם כמו כל החלטה. :ר אירית שדה "ד

 אבל אז גם אני אוסיף לזה, שגם האימיילים שנחליף בדיון, ,כן :ד"ר עתניאל דרור 

 לא, זה הצבעה, :ר אירית שדה "ד

לא לא, שיהיה דיון דרך האימייל וזה חלק מהפרוטוקול, שהוא  : ד"ר עתניאל דרור

 יפרסם תמיד, הפרוטוקול לא מתפרסם,

 אבל אנחנו לא נוכל לשלוט בזה, באימיילים שעפים ממקום למקום, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אם יבקש חבר, אם מישהו חבר מסוים יבקש שבהחלטה ירשם גם, :ר אירית שדה "ד

 דעתו הספציפית, יו"ר : - ופספרופ' יעקב ג

אז זה יפורסם, כי יפורסמו רק התוצאות, ואם מישהו ירצה לפרסם  :ר אירית שדה "ד

 גם את עמדתו אז,

רגע, אבל אני שואל שאלה, יש פה פרוטוקול של כל מה שאנחנו  :ד"ר עתניאל דרור 

אומרים? אז אם אני כותב את זה כחלק מדיון אימיילי כי אני לא 

תך, אז האם זה לא חלק מהפרוטוקול? לא הבנתי מה ייפגש איכול לה

 ההבדל.

אז אני אגיד לך מה ההבדל, עכשיו שעשו הצבעה והיו שבעה מול  :ר אירית שדה "ד

שלושה, לא כתבו מי השבעה ומי השלושה אלא אם מישהו רצה. ואם 

 אתה מפרסם במיילים מי אמר מה אתה פה,

ה שאת עושה עכשיו, את עכשיו מתומללת ומי אמר אבל זה בדיוק מ :ד"ר עתניאל דרור 

 מה,

 לא, אבל לא כתוב מה אני הצבעתי בהצעה. :ר אירית שדה "ד

 לא, בסדר, אני לא, :ד"ר עתניאל דרור 

 הוא מדבר על משהו אחר, לא על סוג ההצבעה אלא על הנימוקים, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 לא על ההצבעה? :ר אירית שדה "ד

 יחד( )מדברים

 אבל יש המון אימיילים, יהיו הרבה אימיילים. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אני מציע שנוותר על זה. :ר אירית שדה "ד

 החלטה תפורסם על פי הנימוקים.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אבל כאן מדובר על פרוטוקול שיציין את ההחלטות  .אני מבינה : ד"ר יהלומה גת

רוצה שיהיה פרוטוקול שיציין את כל הדיון,  שנתקבלו, עכשיו אתה

 אם זה נחוץ,ההשאלה 

 ש עכשיו, עכשיו יש דיון,כמו שי :ד"ר עתניאל דרור 

 זה בלתי אפשרי, זה לא יהיה, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 זה מקרה חריג, זה לא מתכנסים פה, אין מי שמתמלל, לא לא לא, :ד"ר דורון שנער 
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 ל,יש גבו : ד"ר יהלומה גת

 טוב בואו, אנחנו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אפשר להצביע על זה, : ד"ר יהלומה גת

לשמר, יהיה מתועד אצלנו גם אם זה, ולהשאיר את זה ככל שחבר  :ר אירית שדה "ד

ירצה שבטוח יפורסם, אבל צריך להבין שהאימיילים האלה יתועדו, 

 זה כן.

 לא יפורסם באתר המועצה.המיילים נשמרים, אבל זה  : ד"ר יהלומה גת

טוב, בואו נקרא את הנוסח של להוסיף את ההחלטה באתר של  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 המועצה.

פרוטוקול שיציין את "אז השארנו את זה בנוסח המצומצם,  : ד"ר יהלומה גת

לרבות ההחלטה שלא ", לא את כל הדיונים, "ההחלטות שהתקבלו

חתם על ידי יו"ר המועצה, ימועצה, ילהתכנס, יערך על ידי מזכיר ה

. ,ויועבר לידיעת חברי המועצה, ויפורסם ככל החלטת מועצה אחרת

 הו' לפני כן מיותרת וזהו.

או.קיי. מסכימים, מקבלים? או.קיי. טוב, יש דילמה קשה, רבע לשש,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ר תכנית ואז להגיע לסימן יד', יש לנו אישו 37אפשר לגמור את סעיף 

זה לא, אין פה הרבה. השאלה אם  . הסמכה, וגם שונות זה ייקח דקה

 ואז נצביע, 37אתם מוכנים שנסגור את סעיף 

 תסגור. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

ז בואו, אף אחד לא צריך לתפוס אוטובוס או משהו לסגור? או.קיי. א יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

קבלת החלטות, וזאת ללא יכולת ", 37 סעיף כזה? או.קיי. אז בואו,

בנסיבות ". "לתקנון 31לכנס ישיבה או לקיים את המנגנון בסעיף 

חריגות ביותר, בהם יש צורך בקבלת החלטה דחופה, בלא יכולת לכנס 

לתקנון, ולא ניתן  36ישיבה או לערוך את המנגנון הקבוע בסעיף 

 להמתין למענה של חברי המועצה, רשאים יו"ר המועצה והמטה

החלטות המועצה והתקנון, ובלבד  ,לפעול בהתאם להוראות החוק

 . גם פוסט, גם אחרי."שיידעו את המועצה על כך בהקדם האפשרי

אפשר לקבל דוגמאות? כי זה משהו באמת חריג, אפשר לקבל איזה  :גלי דוידסון גב' 

 דוגמאות? 

הרעלה, זה גם מופיע דוגמה שמופיעה, לפעמים נניח שיש מקרה של  : ד"ר זלינה בן גרשון

בחוק, נניח שיש מקרה של הרעלה, ואחד הדרכים שבהם בודקים 

 האם האדם הזה נפטר מהרעלה, היא לבדוק את זה על בעל חיים.

 אבל זה יש לך את בריאות הציבור, זה לא, : ססלרד"ר דפנה 

 נכון, אבל, : ד"ר זלינה בן גרשון

 אות הציבור.זה יש לך הגנה לפני זה בברי : ססלרד"ר דפנה 
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 אבל אז ההחלטה היא של יו"ר המועצה, : ד"ר זלינה בן גרשון

 נכון, לא, אבל בסדר, זה לא לזה זלינה, זה לדברים, זה יש לך. : ססלרד"ר דפנה 

 זה סעיף חריג ביותר. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

וס טוס זה כמו החלטה של המועצה, מה הסטטטלפני זה כתבנו הס :ד"ר עתניאל דרור 

 של זה? האם זה כמו החלטה של מועצה?

לא, אפשר להגיד, יש צורך בקבלת החלטה דחופה, או.קיי? אז ברגע  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 שהיו"ר מחליט אז צריך להתפרסם.

 זאת אומרת שזה סטטוס כמו של החלטת מועצה. :ד"ר עתניאל דרור 

 או.קיי. : ד"ר יהלומה גת

 או.קיי. :יו"ר  - פרופ' יעקב גופס

אבל לדעתי צריך לציין ליד זה כשאתה מפרסם את זה, שזה התקבל  :ד"ר עתניאל דרור 

 באופן שהמועצה לא היתה שותפה.

 או.קיי. אז בסדר, אז צריך להוסיף את הנוסח הזה של התקנון, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לתקנון.  37ף לא, אתה תגיד ההחלטה התקבלה לפי סעי : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

כן, זאת אומרת כדי להדגיש שזו החלטה שהיא סופר חריגה  :ד"ר עתניאל דרור 

 שתתפרסם.

או.קיי. במטה לפעול בהתאם להוראות החוק, החלטות המועצה  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

בתקנון בלבד שידיעת המועצה תהיה בהקדם האפשרי על פי סעיף זה 

 . 37או על פי סעיף 

 נגיד שאתה לוקח החלטה על פי הסעיף הזה, :פישר ד"ר קובי 

 או.קיי. ההחלטה תפורסם, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 .37אז ההחלטה, אתה תגיד אני לקחתי החלטה לפי סעיף  :ד"ר קובי פישר 

 השאלה שלי אם אי אפשר לעשות משאל טלפוני בין, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 חמשה ימים, אולי,-דם זה שלושההסעיף הקו :ד"ר יוסי קאליפא 

 לא, אבל אני אומרת היום שלכל אחד יש טלפון נייד, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 אנשים. 23אבל זה  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 זה לא יעבוד. ,של הזה whats-up-עם ה :ד"ר יוסי קאליפא 

 )מדברים ברקע(

 . 37ף שתפורסם עם ציון סעי יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

תוספת לאותו סעיף אם זה חיוני  ,לפרוטוקול ,נציע בבקשה בקול רם : ד"ר יהלומה גת

 אחרת זה יהיה באוויר. רגע. . ואז כולם ישמעו

 בבית משפט הוא צריך לתת תשובה תוך שעה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

ר כזה, זה לא מקרה אין שום דבר שצריך לתת משהו תוך שעה, אין דב : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 מציל חיים.

 זה חריג ביותר, זה חריג ביותר, לא יכולים לצפות. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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 אני לא חושב שצריך בכלל את הסעיף הזה. :דובר 

 אתה רוצה להוסיף? ,עתניאל ,רגע : ד"ר יהלומה גת

 ,-בוא נשמע את הנוסח הסופי ו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ככל שהתקבלה החלטה לפי הסעיף הזה צריך לציין את זה, :רור ד"ר עתניאל ד

 אז עוד פעם, כפי, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא, כמו שהסעיף, :ד"ר קובי פישר 

 לא בסיפורים, במשפט. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

כמו שכתוב לא נוסיף כלום ואז אתה מוסיף אחרי זה, ככל שהתקבלה  :ד"ר קובי פישר 

, יצוין בהחלטה שההחלטה התקבלה לפי 37לפי סעיף החלטה 

 הסמכות שבסעיף.

 לא, לא, זה נשמע מאוד מסורבל. : ד"ר יהלומה גת

 זה מסורבל, צריך שמישהו שהוא משפטן, :ד"ר קובי פישר 

 תעשי את זה קצר,  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 פרסום ההחלטה, : ד"ר יהלומה גת

 .37ההחלטה תציין את סעיף  פרסום יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 פרסום החלטה לפי סעיף זה, : ד"ר יהלומה גת

 בפרסום ההחלטה יצוין, תצוין עובדה זו, :ד"ר עתניאל דרור 

 יצוין סעיף זה. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 פרסום החלטה לפי סעיף זה,  : ד"ר יהלומה גת

ההחלטה. בפרסום ההחלטה בפרסום יצוין הסעיף שעל פיו התקבלה  :ד"ר עתניאל דרור 

 יצוין, כן,

 ,37סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

כן, אני חושב שזה חשוב, כי המועצה לא היתה מעורבת, אבל אתם לא  :ד"ר עתניאל דרור 

כתבתם, אני כבר הערתי את זה לפני שנייה שצריך לציין במפורש שיש 

רוצות. לזה סטטוס כמו החלטת מועצה, אם זה מה שאנחנו רוצים ו

 רגע רגע, אני לא מבין,

 לא כל החלטה היא החלטת מועצה. :ד"ר קובי פישר 

 רגע בסדר, אז איזה סטטוס יש לזה בבקשה? :ד"ר עתניאל דרור 

לא, יש לזה סטטוס של החלטת מועצה, יש לזה סטטוס כי כתוב,  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 כתוב, ולא ניתן, 

 ס של החלטה שלנו או לא,יש לזה סטטו :ד"ר עתניאל דרור 

בדיוק, ולא ניתן להמתין למענה של חברי המועצה אז עושים משהו  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אחר. אבל אם כן היה אפשר אז היה סטטוס של מועצה, של החלטת 

 מועצה.
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אבל מה זה? זה תגובה לנושא, ירית חץ גמרנו, זה יצא, גמרנו. זה  :ד"ר יוסי קאליפא 

 ,-תגובה ל

אבל האם זו, האם יש לזה סטטוס של החלטת מועצה אני רוצה  :ד"ר עתניאל דרור 

 להבין, או לא ואז צריך להחליט סטטוס,

זה לא החלטת מועצה, זה החלטת יו"ר וזה לא צריך להיות החלטת  :ד"ר דורון שנער 

מועצה, זה איזשהו אקט ניהולי של היו"ר, יש סימן ה' יו"ר המועצה, 

 כויות שלו שמה וזה לא בהחלטת מועצה.יש לו את הסמ

ניתן להמתין למענה של לא במידה שאני אגיד לך מה הבעיה שלי,  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

חברי המועצה. יש שתי אפשרויות, או שאי אפשר לכנס או חמשה 

ימים, אין שום דבר באמצע? אי אפשר להעביר מייל ולהגיד או.קיי. 

מחר? זאת אומרת מה שאני מפחדת זה לא אנחנו צריכים להגיב עד 

, למה זה נועד? אנחנו רוצים, ששמא מבינים המקרים הרגילים שכולנו

 זה ינוצל חס וחלילה,

 לעקוף, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 מה? למשל? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

איזושהי יצא מצב שצריך שאתם תתנו דוגמאות לזה, אני מפחדת,  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

עמדה של המועצה לבית המשפט, ומאיזושהי סיבה זה הגיע ליו"ר 

 המועצה רק יום לפני הדיון. 

 קורה. : שנקולבסקיהרב אליעזר 

בגלל איזושהי תקלה בין הגורמים או בגלל שהוא שכח או בגלל  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

דברים האלה, אז אפשרות אחת זה שהוא יכתוב לבית המשפט 

חה קרתה תקלה אני מבקש ארכה להגיש את העמדה שלי בעוד סלי

שה ימים, ואפשרות אחרת הוא יגיד רגע, אני יכול להגיד שזה יחמ

 החלטה דחופה, אני צריך, הוא ינצל לרעה את הסמכות שניתנה לו,

 למה לנצל לרעה? : שנקולבסקיהרב אליעזר 

אם זה לא מקרה מציל חיים אז אין שום, בגלל שאם אתה, כי אם, כי  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 רגע, אז אין סיבה, אין סיבה, אני רוצה למנוע מצב,

 הוא לא אומר משהו שלא החלטת, :ד"ר קובי פישר 

 שתינתן עמדת מועצה על ידי היו"ר בלבד בלי שאנחנו, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

ייב להיות בכל מנגנון, אז כתוב, עירין זה שסתום, שסתום ביטחון ח : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 חריג ביותר, דחוף, די. זה דחוף מאוד.

 )מדברים יחד(

 אני רוצה להסביר למה הסעיף הזה, : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 )מדברים יחד(

 עירין עירין, אנחנו לא, אנחנו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס
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 שלפני ישיבה או שתי ישיבות, למה הסעיף הזה מיותר? מכיוון : יורם גוטפרויינד  'פרופ

 הוא לא מיותר, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

תקשיב רגע, דיברנו על זה ודנו והגדרנו את סמכויות יו"ר המועצה.  : יורם גוטפרויינד  'פרופ

תחזרו אחורה, יו"ר המועצה מייצג אותנו בכל מיני מקרים חריגים, 

מה צריך עוד פעם יש פה איזה ששה סעיפים שדנו עליהם המון זמן, ול

 לכתוב פה, כי הרי זה כפילות מוחלטת,

 רגע, על איזה סעיף אתה מדבר? : ד"ר יהלומה גת

יטפל בכל עניין שמופנה "כתוב, בסעיף ד' . "יו"ר המועצה " סימן ה' ב : יורם גוטפרויינד  'פרופ

למועצה בנוגע למחקר בבעלי חיים, ובלבד שאינו חורג מהוראות 

מייצג את המועצה בהתאם לחוק והחלטות "כתוב בסעיף ו' . "החוק

 , מה ההבדל בין זה לבין הסעיף הזה?"המועצה

או.קיי. בואו נשמע עוד הערה ונצביע, נצביע על להשאיר או לבטל או  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לשנות.

גלי, את אמרת שזה אף פעם לא היה נושא חריג כזה וגם עירין אמרת  :ד"ר יוסי קאליפא 

ף פעם לא היה נושא כזה חריג. כי אנחנו מדברים על לניסויים שא

בבעלי חיים, ניסוי בבעלי חיים, אין פה דבר שמציל חיים, מקסימום 

מציל חיות. אז המקסימום של חריג פה הוא מה? לא, אף פעם לא 

 נקלענו למצב חריג בצורה כזאת,

 אז למה צריך את זה? אם חלילה זה נעשה, :גלי דוידסון גב' 

 אני עכשיו מדבר. ,עירין :ד"ר דורון שנער 

 או.קיי. דורון. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

הסעיף הזה שאנחנו מדברים עליו מתייחס לישיבות המועצה ומטה  :ד"ר דורון שנער 

המועצה וניהול ישיבות המועצה. הפעולות שמתוארות פה זה חלק 

לו סמכויות  ה' כמו שאמר נכון יורם, סמכויות היו"ר, יש מסימן

מסוימות לטפל בזה, דנו בזה ארוכות. אני לא רוצה שזה יתקבל 

כאיזושהי החלטת מועצה. זה לא החלטת מועצה, זה סמכות יו"ר. לא 

 שייך,

 זה לא החלטה חדשה בכל מקרה, לא יכול להיות, ,נכון :ד"ר קובי פישר 

 אז בוא נצביע, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ,..."קבלת החלטות ללא יכולת"כותרת הסעיף זה  : ינגרעירין ענבר אייזעו"ד 

 זה לא קבלת החלטות זה סמכות היו"ר, :ד"ר דורון שנער 

 זה ככה, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 אז צריך לשנות את הסעיף, : ד"ר יהלומה גת

 בתוך קבלת החלטות תשני פעילות, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 לך, זה מופיע,אז מופיע  :גלי דוידסון גב' 
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 )מדברים יחד(

בוא נצביע, האם להשאיר את ה, מי בעד להשאיר את הסעיף? או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, מי בעד להסיר את הסעיף הזה? להסיר, להשמיד, 37 סעיףאף אחד?

 הצבעה חשאית, אין דבר כזה. א', 38להרוג, לאבד. נמנעים? זלינה. 

 1, נמנעים;10, להוריד את הסעיף;0;37עיף להשאיר את ס תוצאות הצבעה:

 אני רק לא מבין, סליחה רגע, : יעקב פולק 'פרופ

 כן, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 דן במשהו דחוף, נכון? 37 : יעקב פולק 'פרופ

 אבל יש דחיפות ויש דחיפות. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ?37מה ההבדל בין זה לבין  : יעקב פולק 'פרופ

לא לא, אם יש מה להתייעץ, אם יש מה להתייעץ שיו"ר, יש מה  יו"ר : - עקב גופספרופ' י

 להתייעץ צריך להתייעץ. 

 .38 סעיףעכשיו : ד"ר יהלומה גת

במקרה שלפחות ", 38תי? י, א', במקרה, כולם א"הצבעה חשאית" 38 יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ערך יא תמחברי המועצה הנוכחים דורשים הצבעה חשאית, הי 20%

באמצעות הצבעה בפתקים זהים, שבהם מקום לסימון בעד או נגד 

 כמה אנשים? 20%,. מה זה "והם יוכנסו לקופסת קלפי

 מה זה? למה הצבעה חשאית? :ד"ר דורון שנער 

 אם יש עשרה אז זה שניים. :ד"ר אלונה קונובלנקו 

עכשיו רוצה להצביע  למה לא? למה לא? נגיד שאני מפחד, נגיד שאני :ד"ר עתניאל דרור 

בציבור כעושה סבל לבעלי חיים, ואני פוחד שישרפו לי  שמשהו שנתפ

 את הבית והאוטו. 

 אז אל תהיה חבר המועצה, :ד"ר דורון שנער 

לא משנה, אני לא סומך על האחרים, אני רוצה שיהיה, אז אם אני  :ד"ר עתניאל דרור 

 הנוהל. משוגעים אז זה 20%משוגע יחיד בעיה, אבל אם יש 

 אני נגד. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות חשאיות.  :ד"ר דורון שנער 

 זה שני אנשים. 20% ,זה קצת מוגזם אולי :ד"ר עתניאל דרור 

 אז כמה?  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אני נגד.  :ד"ר דורון שנער 

 .40%נגיד  :ד"ר עתניאל דרור 

, חשאיתמשאירים את הסעיף של סודיות, של הצבעה בהנחה שאנחנו יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 או.קיי? 20%במקום  30%האם שליש במקום, 

 אני נגד מוחלט. :ד"ר דורון שנער 

או.קיי. אז בוא נצביע קודם האם להשאיר את הסעיף הזה, או קודם  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ונמנעים?  10, מי נגד?1כל, האם למחוק את הסעיף הזה, מי בעד? 
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נמנעים. אז עכשיו האם, אז עכשיו  2 ?נמנע מי נמנעים? כל היתר נגד, 

-, האם לשנות מ38 הצבעה, אנחנו משאירים את סעיףלפי תוצאות ה

? 30%? חברים שמבקשים הצבעה חשאית. מי בעד שיהיה 30%-ל 20%

 נמנעו( 2נגד/ 2בעד/ 7) מישהו סופר? 30%

 כן, שבעה. : ד"ר יהלומה גת

 2נמנעים? כמה . 2בעד  ? 20%שאר ימי בעד שי .כן, היא סופרת יו"ר : - ספרופ' יעקב גופ

 30%במקרה של לפחות "שינוי ה. אז הסעיף התקבל עם יםנמנע

. טוב, אנחנו "מחברי המועצה הנוכחים דורשים הצבעה חשאית

ספירת הקולות תתבצע על ידי מזכיר המועצה ועל "עוברים לסעיף ב', 

שזהותם תקבע על ידי המועצה לאחר  ידי שניים מחברי המועצה

 . "הצבעה

 אבל יש לכם פה קופסת קלפי?  :ר אירית שדה "ד

 זה מספיק ברור איך לקבוע את שני האנשים שיהיו? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אתה צריך לעשות הצבעה לבחור את האנשים שיסתכלו עם המזכירה, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 את זה פה בזה, שיפתחו :ד"ר קובי פישר 

 היו"ר יבקש מתנדבים, זה הכל. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני חושבת שאפשר לסמוך על מזכיר המועצה ודי, זה כל כך מסורבל,  : ד"ר יהלומה גת

 זה נשמע מגוחך.

 מזכיר המועצה,. : ססלרד"ר דפנה 

ע של שניים מחברי מזכיר המועצה, או.קיי? אושר, הורדנו את הקט יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 המועצה. אז סעיף,

 רבותי. ,סעיף אחרון : ד"ר יהלומה גת

יו"ר המועצה או לפי הצעה של שליש מחבריה ". "דיון חוזר", 39סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

לפחות, יוכלו להגיש בקשה מנומקת לדיון חוזר על החלטה 

 םהיוהיו"ר יידרש להעלותה מחדש לסדר ושהתקבלה במועצה 

 .במועצה"

 )מדברים ברקע(

 אז בוא נשמע את ההסתייגויות, כן, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני חושב שהיו"ר לא יידרש אלא היו"ר ישקול האם להעלותה מחדש  :ד"ר יוסי קאליפא 

או שיהיה דיון האם להעלותה מחדש, כי אני חושב שזה יכול להיות 

 מאוד בעייתי.

 ה מקל בגלגלים?ז יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

זה יכול להיות מאוד בעייתי כי זה דיונים חוזרים וחוזרים ושליש, אם  :ד"ר יוסי קאליפא 

 היתה החלטה, אם היתה החלטה,
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צודק, ואם יהיה תמיד שליש שמתנגד, כל ישיבה יגיד אני רוצה לחזור  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 על ההחלטה.

 ,50או.קיי.  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני כן רוצה לתקן כמה דברים, אחד אני לא מדבר על אחוז החסימה  :ד"ר עתניאל דרור 

אבל באמת שאלות פשוטות, א' האם יש על זה התיישנות, לפני 

שנתיים התקבלה החלטה ועכשיו אני רוצה לחזור עליה או אני לא 

רוצה לחזור עליה, וכמה פעמים אפשר לשנות החלטה, כי חייבים פה 

 עצמנו, כי אם אנחנו יכולים לחזור לפתוח לפתוח לפתוח, לסייג את

 ,50%אז תעשה  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 וכמה שנים אחורנית? :ד"ר עתניאל דרור 

 כמה שאתה רוצה, העולם מתקדם, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 ,50%לא אני,  :ד"ר עתניאל דרור 

 מחצית מחבריה, מחצית מחבריה, : ד"ר יהלומה גת

זה יותר ממחצית, כי אני אגיד לך למה, כי צריך שיהיה רוב כדי ללכת  :תניאל דרור ד"ר ע

 ולעתור על החלטה של הרוב.

 לא אבל אתה יכול להציע תיקון לנוהל של, :ד"ר קובי פישר 

יוכלו להחזיר אחורנית  50%-כן, לא, מה שאני אומר שלא נראה לי ש :ד"ר עתניאל דרור 

 ב.של הרו 50%החלטה של מעל 

למה? יש החלטות מועצה, יש החלטות שהתקבלו בעשרה ורק ששה  :ר אירית שדה "ד

 אנשים היו בעד. 

 רוב מחברי המועצה, : שנקולבסקיהרב אליעזר 

 אז רוב מחבריה? : ד"ר יהלומה גת

 לי נראה שרוב חבריה, :ד"ר עתניאל דרור 

 אז בואו נצביע על זה. : ד"ר יהלומה גת

 כן כן. "ר :יו - פרופ' יעקב גופס

 רוב מחברי המועצה.  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

אנחנו לא מדברים על החלטה, אנחנו מדברים על בקשה לדיון, ולכן  :פרופ' מיכה לשם 

 זה נראה לי סביר. 30%

 אבל שמעת את הנימוק,  :ד"ר יוסי קאליפא 

 זה לא החלטה, זה בקשה לדיון חוזר, :פרופ' מיכה לשם 

אז  66%-שההצבעה תעבור ב 30%-אבל שמעת את הנימוק, כל פעם ש :ד"ר יוסי קאליפא 

השליש שלא מרוצה יעלה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו 

 לא נוכל לעבוד ככה.

טוב, אז בואו נצביע, או אחרי חמש שנים, חמש שנים, כי אנחנו אף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

ם נשנה את ההצעה של שליש, פעם, לא, בוא נכתוב רוב, או.קיי? הא
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. מי בעד?, מי "רוב מחבריה"לפי הצעה של במקום שליש יהיה כתוב 

 נגד.  3בעד,  9תוצאות ההצבעה: נגד? 

 מי בעד להשאיר את הנוסח, : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

 בשליש, מי בעד שליש?  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 הוא יציע ואתה תגיד לא.  :פרופ' מיכה לשם 

 הוא נדרש, הוא חייב, הוא יגיד אני רוצה לדון בזה, :ד"ר עתניאל דרור 

. ד"ר "רוב מחבריהעם השינוי "לפי הצעה של  התקבל 39סעיף  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 בזה סיימנו. : יהלומה גת

 רגע רגע, כן, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

יהיה מעשי כבר  39חושב שסעיף  יעקב תרשום בפרוטוקול, אני : שנקולבסקיהרב אליעזר 

בישיבה הבאה, יבקשו לחזור על החלטות שהתקבלו היום, אני מבקש 

 ליישם אותו מעכשיו. 

א' קביעת מועדי ישיבה דיברנו על זה בישיבה 26אני מבקשת, בסעיף  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

אבל אני אשמח שזה יהיה גם,  ,הקודמת וכבר זה בוצע על ידי ג'ניה

יקבעו המועדים, שלושה מועדים לשנה   הנס לתקנון, שבתחילת שניכ

 הקרובה ככל הניתן או בכפוף לשינויים או משהו כזה.

 המזכירהיעקב נתן את ההצעה הזאת.  ג'ניה?  ,זאת יעקב עשה : ד"ר יהלומה גת

 העבירה את המייל.

 תי.ג'ניה תיאמה, ג'ניה תיאמה, ואני לא התנגד יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

, כמובן שזה יהיה נתון לשינויים אבל ככל אפשריאז אני, ככל שזה  : עירין ענבר אייזינגרעו"ד 

שאפשר שהמועדים יקבעו בתחילת השנה הקלנדרית לשנה הקרובה, 

 זה יחסוך לנו.

אז נוסיף את הנושא של, או.קיי. אז קודם כל אני חושב שהתקדמנו  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אני  ,בישיבה הבאה את  הדיון בנושא התקנון סייםיפה, ואולי נ

בסדר היום, אישור  3עכשיו סעיף מקווה מאוד. אז זה בעניין התקנון. 

האוניברסיטה העברית. קטנים,  הריכנית הסמכה לעבודה עם מעלי גת

יש למישהו משהו להוסיף או אם לא אז אנחנו נצביע לקבל או לא 

 ,-י לא רואה שיש מי ש, את הקורס, או.קיי? אנ-לקבל את ה

 כי שבוע הבא אנחנו יכולים,תצביעו בעד  :פרופ' מיכה לשם 

 אז אנחנו, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 לא, אבל הם התחילו את הקורס, : ד"ר יהלומה גת

 אז תכנית ההסמכה אושר, יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 אושרה פה אחד?התכנית  האםאבל  ,לא : ד"ר יהלומה גת

אושרה פה אחד. אז אישרנו את הקורס. שונות. קובי שונות. צילמתי  יו"ר : - יעקב גופספרופ' 

 המדעי בכתב העת -כמה עותקים של מאמר שהופיע 
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 “The New England Journal of Medicine”  

, על שימוש בבעלי חיים בבתי ספר לרפואה בארה"ב או כשבועייםלפני 

ספר לרפואה, אני לא מדבר על בעצם על אי שימוש בבעלי חיים בבית 

מחקר, מדובר על הוראה בבתי ספר לרפואה. מעניין וזה טרנד, זה 

הולך ישנה מגמה של הפחתה,  טרנד, ואני חושב שגם בארץ, גם בארץ

 ופוחת.

 אפשר לשלוח את זה במייל? דובר :

 יש לך צילום בחוץ. יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 ה במייל.ג'ניה תשלח את ז : ד"ר יהלומה גת

או.קיי. ג'ניה תשלח, כן, או.קיי. ודבר אחרון, יהלומה רוצה למסור  יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 משהו לגבי גרנטים לחלופות.

מכיוון שהזמן כבר הוא מעבר למה שהוקצב, אני רק רוצה לומר  : ד"ר יהלומה גת

שוועדת השיפוט של החלופות התכנסה ונבחרו המענקים, ואם תרצו 

אני חושבת שבישיבה הבאה אני אפרט מיהם הזוכים ומהם פירוט 

 שמות המחקרים.

 כן כן, אנחנו נרצה. :ר אירית שדה "ד

בסדר. אנחנו נעלה את זה גם לאתר כמובן. רק אתמול יצאו מכתבי  : ד"ר יהלומה גת

 לאתר. , מאוחר יותר,, אנחנו נעלה את זההזכייה במענקים

 גש רק עוד חודשיים פלוס.כן אבל אנחנו ניפ :ר אירית שדה "ד

זה יועלה לאתר, ג'ניה תשלח לכם את הקישור לאתר. מכיוון שזלינה  : ד"ר יהלומה גת

עוד דקה. אושרו ארבעה מענקים, זה יגזול רוצה לדעת אז אני אפרט, 

והרביעי בגובה של תשעים  ₪שלושה בגובה של מאה ארבעים אלף 

 ,₪אלף 

 בקשות? מתוך כמה יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

אם אתם רוצים  ,הזוכיםשמות שהתחרו.  מחקר הצעות 12מתוך  : שנקולבסקיהרב אליעזר 

פירוט יתר אני יכולה גם לפרט על זה. הזוכים הם פרופ' רונית שגיא 

מאוניברסיטת תל אביב, שמציעה שיטה חלופית לניסויים בבעלי 

חיים לבדיקת הפוטנציאל האלרגני של תרופות, היא זכתה במאה 

אנדוקרינולוגיה  ,לשנה אחת, פרופ' פליפה מלמד ₪ארבעים אלף 

בטכניון, זכתה למענק גם של מאה ארבעים אלף, היא חוקרת 

וונה גנטית, היא תבדוק את האפקטים והכ   אפיגנטיקה

האנדוקרינולוגים, את השחרור של ההורמונים במערכת של תרבית. 

יטה העברית, הזוכה השלישי הוא פרופ' קובי נחמיאס מהאוניברס

, אם אתם זוכרים שבבעל איבר , ”organ on a chip“והוא יש לו 

, והוא חוקר את זה במערכת של בנושא דומההוא נתן בעבר הרצאה 
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של המטבוליזם באמצעות  מיקרו כבד על צ'יפ, מעקב אחרי הדינמיקה

 ,ספקטרוסקופיה.

 מה שמו? יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

גם היתה מצוינת, פרופ'  שהצעתהמיאס. ומענק רביעי, מכיוון קובי נח : ד"ר יהלומה גת

יעילות חומרים אנטי סרטניים בדיקת  בנושאדינה רון מהטכניון, 

בו סרטן. במקרה הזה לא היה  שהושרהבמודל עור אדם מהונדס, 

 .₪לכן היא זכתה במענק של תשעים אלף ומספיק תקציב 

 ודה רבה.הישיבה ננעלה, ת יו"ר : - פרופ' יעקב גופס

 

 -הישיבה ננעלה   -


