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 -הישיבה נפתחה-

 1 2022אישור תקציב המועצה לשנת [ 1]

טוב. ערב טוב, אני פותח  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 2 

, לאישור תקציב 7את ישיבת המועצה שלא מן המניין מספר  3 

. טרם אציג את דבריי בפתיחת הישיבה 2022המועצה לשנת  4 

 5 אני מבקש מהמנכ"ל להציג את הפרוצדורה של הישיבה הזו. 

טוב, אז ערב טוב לכולם. אני שמח  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 6 

קש להבהיר, ויש לי ניסיון, לראות שיש פה תושבים, אני מב 7 

אתם לא חלק מהדיון. אסור לכם להתערב בדיון, אני מבקש  8 

לשמור מכולם על תרבות הדיון, כבוד הדדי, ראש המועצה  9 

יציג את דבריו. אני מבקש בלי הערות ביניים, לכל מי שיש  10 

מה להגיד שירשום, תינתן לו זכות תגובה בתורו, ראש  11 

 12 המועצה בבקשה. 

טוב. אני מבקש להציג את  ]ראש מועצה[: חיים מנדל שקד 13 

השתלשלות הפעילות שעשינו עד היום במסגרת הניסיון  14 

לאשר את התקציב. המועצה, בהשתתפות הגזבר והמנכ"ל,  15 

בראשותי ושאר מנהלי המחלקות, עמלנו על הכנת תקציב  16 

מיטבי לפעילות השוטפת במועצה. כאשר בראש מעייננו היה  17 

ברמת השירות לתושבים הצורך הנדרש לשיפור מתמיד  18 

לי מנהל תקין, תוך התאם לכלוהקפדה על עבודה ב 19 

התייעלות מקסימלית אפשרית בכל אחד מתחומי העשייה.  20 

עוד בטרם הגשתי לכם את הצעת התקציב, ישבתי עם הגזבר  21 

י  והמנכ"ל על מנת למצוא מקורות למימון הגידול הצפו 22 

אלף  300-בהוצאות המועצה לחינוך המיוחד בסך של יותר מ 23 
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פי ההוצאה שקל, לעומת השנים הקודמות. עברנו על כל סעי 1 

והתקציב, וקיצצנו בכל מקום שחשבנו שניתן להתייעל כדי  2 

להגיש לכם תקציב מאוזן וריאלי. והגשתי לכם תקציב שלא  3 

יכניס את המועצה לגירעון שוטף בהתאם לחוק. הצעת  4 

התקציב נשלחה אליכם בתחילת נובמבר, בהתאם לחוק,  5 

והישיבה הראשונה להצגת הצעת התקציב התקיימה  6 

חר מכן באמצע נובמבר. למרות עשרות פעמים שבועיים לא 7 

שבהן ביקשנו מכם, גם אני וגם הגזבר בכתב ובעל פה, לשבת  8 

עם הגזבר, ו/או עם המנכ"ל ואיתי, כדי לענות לכם על  9 

שאלותיכם לגבי התקציב, אתם נמנעתם לעשות זאת, למעט  10 

איתמר. ובמקום זאת הפצצתם אותנו בשאלות במיילים  11 

לה תשובה, שאלה תשובה, שאלת בשיטת הפינג פונג, שא 12 

 13 11המשך, תשובה וכו'. מאז הישיבה הראשונה נקבעו עוד 

 14 6התקיימו בפועל.  2ישיבות לאישור התקציב, מתוכן רק 

לא התקיימו, מאחר ולא היה מניין חוקי לפתיחת הישיבה.  15 

נדחו, לפי בקשתכם,  2פשוט לא הגיעו רוב חברי המועצה.  16 

ידי בשל קבלת בקשותיכם  בטענות שונות, ואחת נדחתה על 17 

לשינויים בתקציב בכתב, שהתקבלו אחרי עשר בלילה ערב  18 

בפברואר. לקח  7-לפני הישיבה, שהייתה אמורה להתקיים ב 19 

לכם יותר מחודשיים להכין את מסמך הבקשות לשינויים  20 

 21 14-וסעיפי התקציב. בישיבה שקיימנו לפני חודש ב

בסעיפי לפברואר, התייחסנו אל הבקשות שלכם להגדלה  22 

ההוצאה, את חלקן קיבלנו וחלקן נדחו מהנימוקים שפורטו  23 

על ידי הגזבר והיועץ המשפטי. קיבלתם התייחסות בכתב  24 

לבקשות שלכם לקיצוץ בשאר סעיפי התפעול השוטף  25 
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הקשיחים של המועצה, שלדעת הגזבר, קבלתם תכניס את  1 

המועצה לגירעון באותם סעיפים. רק לפני פחות משבועיים  2 

ם ראשונה נציגי הסיעות עם הגזבר, בהשתתפות נפגשו פע 3 

המנכ"ל והיועץ המשפטי, כדי לבחון את האפשרות המעשית  4 

להציע שינויים בסעיפי התקציב, וזאת בעקבות מכתבה של  5 

הממונה על המחוז. בעקבות אותה פגישה, הגזבר בחן פעם  6 

נוספת את בקשתכם לשינויים בתקציב הקשיח. כי למרות  7 

ניהול השוטף של המועצה, עברנו שמדובר בהתערבות ב 8 

סעיף סעיף ולאחר מכן הוא הודיע לכם בכתב, שלמעט  9 

הנושאים שכבר אושרו על ידינו, לא ניתן לקבל את שאר  10 

בקשותיכם מבלי לפגוע בתפקוד של המועצה בשירות  11 

לתושבים, או להגיע לגירעון באותם סעיפים. אני אתן  12 

וונה. דוגמא אולי אחת בשביל להבהיר למה הייתה הכ 13 

תקציב אחזקת מבני ציבור, שזה כולל גופי המועצה, מועדון  14 

.. שנה שעברה הוא היה  50נוער, מועדון  אלף  90פלוס, הבר. 15 

 16 80-שקל בהצעת התקציב, אתם ביקשתם להוריד אותו ל

 17 93אלף שקל, למרות שבפועל ההוצאה הייתה בשנה קודם 

, 80אלף שקל. אמרנו, אוקי. ניתן לכם להתערב, רציתם  18 

אלף שקל, כי הרוב זה  96. מה קרה בפועל? עלה 80-נוריד ל 19 

, למרות זה, השנה ישבתי 96חשבונות חשמל. אז בפועל היה  20 

ונעשה מאמצים כן  80עם ירון ואמרנו בוא נשאיר את זה  21 

. אז ברור 72-, ואתם מבקשים להוריד אותו ל80-להגיע ל 22 

שאני יכול לאשר את זה, יאללה, בואו נאשר את זה, אבל  23 

גיע לגירעון, וזה אנחנו לא רוצים, אף אחד מאיתנו לא נ 24 

רוצה להגיע לגירעון. לא בסעיפים ולא בגירעון שנתי של  25 
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המועצה. אבל זה נתתי דוגמא אחת מני רבים וזה  1 

הדוגמאות הכי טובות. ירון יכול להציג לכם עוד מעט  2 

דוגמא מסעיף כיבוד, דווקא אני לוקח סעיף שאין בעיה  3 

בעיה מחר שאני אביא קפה מהבית. אבל  לקצץ בו, אין לי 4 

 5 21בתקופה של אבירם, בכל התקופה של אבירם, הוציאו 

אלף שקל לשנה לכיבוד למועצה. כיבוד זה לא, זה תה, קפה,  6 

סוכר, לכל עובדי המועצה, למאבטחים שלנו, לאורחים,  7 

 8 21לבדיקות הקורונה, לכולם, זה כיבוד. אצל אבירם היה 

אלף שקל  27בתקופה שלו, היה  אלף שקל ממוצע. אצל חן 9 

אלף שקל ממוצע  12ממוצע לשנה. אצלי בכל התקופה שלי,  10 

אלף שקל, שליש ממה שהיה קודם, ואני הצעתי  12לשנה,  11 

, 10-, הורדתי ל2000בהצעת התקציב אחרי שקיצצתי עוד  12 

שקל לחודש,  400. 5000ועכשיו חברי המועצה אומרים לי  13 

ביאו קפה מהבית. אז תסתדר עם זה. אם לא, שהעובדים י 14 

יש גם גבול לכמה שאפשר להתייעל ולחסוך, ונתתי את זה  15 

רק כדוגמא. אני מוכרח להגיד שאני מתקשה להבין על מה  16 

הוויכוח. כולנו, הרי כולכם יודעים שמרבית התקציב הוא  17 

קשיח והגמישות לשנות את התקציב, את הסעיפים בתקציב  18 

יו גם במועצה מוגבלת. יש פה אנשים, גם חן וגם עמיר ה 19 

הקודמת, והגמישות היא כמעט ולא קיימת. מתוך תקציב  20 

וקצת מיליון שקל, יש פחות ממיליון שקל שהם  28של  21 

וניתנים לבצע שינויים. הסיבה לזה, כי אנחנו  גמישים,  22 

המועצה הכי ענייה בארץ, תושבים עשירים, מועצה ענייה.  23 

ם מועצת קדומים, אותו מספר תושבים של הר אדר, יש לה 24 

מיליון. ולכן שמה, באמת  28מיליון שקל תקציב, לא  57 25 
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אפשר לעשות שינויים בתקציב של המועצה. אצלנו, בגלל  1 

שאין לנו הכנסות מעסקים, יש לנו אחוז אחד מהמכולת, אז  2 

אין לנו כמעט גמישות בתקציב וכל התקציב הוא בשביל  3 

לקיים את המועצה הזאת, לקיים את השירות המינימלי של  4 

תברואה, חינוך, גני ילדים, הוצאות תיקוני בטיחות  אשפה, 5 

וניתן  . ולכן, אם יש פחות ממיליון שקל שהם גמישים,  וכו' 6 

לבצע בהם שינויים, אבל מה לעשות שכל המיליון שקל  7 

מוקצה כולו לנושאים חשובים, שבהצעת התקציב שאני  8 

הגשתי למליאה, המלצתי לא לגעת בהם. כמו תל"ן בית  9 

פורמלי, מועדון הגיל השלישי, תקציב  ספר, חינוך בלתי 10 

לנוער, תקציב לפעילות לגיל הרך, אני המלצתי לא לגעת  11 

בהם, כי הם לא קשיחים. אמנם אפשר להזיז אותם, אפשר  12 

להעביר מסעיף לסעיף, אבל אני חשבתי שלא נכון להזיז  13 

אותם, ואני עדיין חושב שאסור לגעת בהם. לסיכום, עברו  14 

תי לכם את הצעת התקציב. טחנו וחצי חודשים מאז שהגש 4 15 

. מיילים, עשרות טחנו את התקציב עד דקאת התקציב  16 

מיילים, אם לא מאות, שאלות ותשובות. ומצאנו שלמעט  17 

השינויים שאותם אישרנו, אין מקום לשינויים בתקציב.  18 

אני חושב שהיום מדובר בתקציב שהוא טוב לתושבים, הוא  19 

ן שאני יכול להגיש טוב להר אדר, זה תקציב הכי טוב ומאוז 20 

לאישורכם, כאשר טובת הישוב וטובת התושבים עומדת  21 

לנגד עיני, ובוודאי מעל לכל שיקול פוליטי. ולכן, אני מאוד  22 

הייתי שמח להביא הערב להצבעה את התקציב, אחרי שגזבר  23 

המועצה יגיד את דברו ונשמע את ההתייחסות שלכם, אם  24 

 .  25 יש למישהו מה להוסיף. ירון
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היות ודיברת על זה, לדעתי  ]חבר מועצה[: עמיר אריהן 1 

 2  -צריך קצת התייחסויות לפני

 3  -רגע אני רוצה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 4  -עשית פתיח עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5  -ואני רוצה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

ירון מדבר על התקציב, אתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

קשור לתקציב. דיברת על הרבה דיברת על כל דבר שהוא לא  7 

מסביב, על התקציב עצמו לא דיברת. והמסביב, היות  8 

והמסביב הוא לא ההתייחסות של ירון, לדעתי נכון לפתוח  9 

 10 את זה לסבב התייחסויות. 

 11  -אני מנהל את הדיון, ואני חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

בגלל זה אני פונה אליך, לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13  -לאף אחד פניתי

רגע שניה. ואני אומר, אני  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

 15  -אתן לכל אחד להתייחס לתקציב

אבל זה לא התייחסות לתקציב,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17 זה התייחסות לדברים שלך. 

אני, כל אחד אתן  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 18 

 19  -להתייחס. אני מבקש מירון להציג

 20  -אחרי זה אתה מתפלא בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח
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רגע, אני רוצה להבין מה ירון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 עכשיו מציג. מה אתה מציג ירון? 

הוא לא יציג, הוא יגיד  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 3 

 4 כמה מילים, תן לו להגיד. 

 5 אה, כמה מילים.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יים, אני גם ארצה כמה ח חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 6 

 . . .  7 מילים, לפני, אחרי

 8 אוקי, אחרי זה נעשה התייחסות.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 9 למה לא לפני ירון?  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

לא לא. כי אז הוא ישמע את  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 10 

 11  -המדיניות

הוא יודע מה לומר, אני  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 12 

 13 בטוח. 

ואז על סמך, נראה לי שכדאי שנשמע  אברג'יל ]מנכ"ל[: גבי 14 

 .  15 אותו

אני חושב שהנציג הממונה,  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 16 

לא  Title-דרך אגב, למה קוראים לך הנציג הממונה? מה, ה 17 

 18 מספיק מכובד? 

 Title ? 19-מה ה איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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ד, זה אנחנו לא מחפשים כבו עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 1 

 2  -לא

אתה רואה? הנה, שואל חבר  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 3 

 4  -, בכל זאת יש לךTitle-מועצה מה ה

]נציג ממונה[: כן. שוב, אני לדעתי נציג משרד  עידו צ'פניק  5 

 6  -הפנים פה, עם כל הכבוד

.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:  7 עידו

 8 כן, תגיד.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

כמה משפטים קצרים. קודם  צ'פניק ]נציג ממונה[:עידו  9 

, 15/3/22-כל, קצת על המצב שאנחנו נמצאים בו היום, ה 10 

וגם  גם בעקבות המכתב שהוציאה הממונה בסוף פברואר,  11 

לאור המכתב שהוציאו חברי המועצה לממונה אתמול. ממנו  12 

אני מבין שהמכתב של הממונה כנראה לא הובן עד הסוף.  13 

נון ביהודה ושומרון, הסעיף שציטטנו, הממונה, לפי התק 14 

יכולה לכאורה לבחור בין שתי חלופות, אם לא יאושר  15 

במרץ, וזה יסיים את כהונת המועצה, או  31תקציב עד  16 

 17  -לסיים את כהונת המועצה וראש המועצה. כלומר

 18 זה לא כתבתם.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

]נציג ממונה[: ני מוכן לא לא זה כתוב, א עידו צ'פניק  19 

 20 להקריא שוב. 

 21  מדברים ביחד, לא ברור
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תסתיים כהונת המועצה או  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 1 

 2 כהונת המועצה וראש המועצה, כפי שיורה הממונה. 

 3 זה גם כתוב בחוק.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

-זה החוק. אוקי? כלומר, אם ב עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 4 

שר תקציב עד אז, למעשה, בלילה לא או 00:00-למרץ ב 31 5 

לממונה אין סמכות אמיתית לקבל החלטה לגבי חברי  6 

המועצה, והם מפסיקים לכהן כחברי מועצה, אולי למען  7 

נייר שיבינו את זה, אבל זה  הסדר הטוב אנחנו נוציא להם  8 

אוטומטית קורה, והשאלה היא רק אם ראש המועצה  9 

זה מצטרף אליהם או לא, אוקי? אז זה מהמכתב הבנתי ש 10 

, ולכן חשוב לשים דברים על דיוקם. ועדת 100%-לא ברור ב 11 

בדיקה כזאת או אחרת יכול להיות שתקום, יקום איזה  12 

טריבונל אולי שיקבל החלטה לגבי ראש המועצה. בעבר  13 

עשינו את זה, שמענו את ראש המועצה, חברי מועצה, ובסוף  14 

קיבלנו החלטה לגבי ראש המועצה, וחברי המועצה  15 

יקים לכהן, וזה דבר שכדאי לדעת. הדבר אוטומטית מפס 16 

השני, שוב, זה דברים שאמרתי פה לפני שנה, ואמר אותם  17 

עכשיו חיים. בכלל, גם בפרספקטיבה יותר רחבה, יהודה  18 

ושומרון זה מחוז של חצי מיליון תושבים, הר אדר מהווה  19 

אחוז אחד ממנו, מבחינה תקציבית עוד פחות כמובן, כל  20 

ון שקלים, הדברים שעל הפרק פה מילי 30-התקציב פחות מ 21 

לא חיברתי מחשבון אבל זה בערך אחוז מתוך התקציב  22 

הקטנצ'יק הזה שמתווכחים עליהם, וגם פה יש ספק מה  23 

באמת ניתן לעשות ומה לא ניתן לעשות. נדמה לי שהעסק  24 
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הזה קצת חרג מפרופורציות אז אני, בקשה ראשונה להערב,  1 

האג'נדות, את  אם אפשר את הוויכוחים הפוליטיים, את 2 

הדברים שחשובים באמת לישוב, בישוב הזה יש עניין עם  3 

אנטנה ודברים אחרים חשובים, תתמקדו בדברים האלה,  4 

לא ללכוד את התקציב כבן ערובה של הדברים האלה כי  5 

הסיפור הוא לא התקציב, ואתה לא צריך אותי אפילו. יש  6 

 7 פה אותו גזבר ותיק שיכול להגיד, התקציב היום הוא לא

מעלות מהתקציב שהיה בתקופה של חן, הוא זהה  180שונה  8 

נגד מי  כמעט אחד לאחד. אז היו בעד מי שהיום נגד והיו אז  9 

שהיו בעד, וזה אותו תקציב פחות או יותר. אז אם יש  10 

דברים באמת חשובים במעט שאפשר כן להזיז, אפשר לשים  11 

על השולחן ולדבר עליהם, ואת הוויכוחים האמיתיים אני  12 

לעשות לטובת התושבים, בלי קשר לתקציב, לקבל  מציע 13 

החלטות, בהנחה שמותר בכלל להתערב באנטנה, אני לא  14 

יודע אני לפני שנה הייתי פה, התעכבתי הרבה בגלל דיון  15 

מוקדם בנושא האנטנה, אני לא אשכח את זה. אז אני לא  16 

יודע מה היה אז ומה שונה היום אבל אם יש אפשרות לקבל  17 

ה וזה חשוב לישוב אז תדונו בזה, זה לא החלטות על האנטנ 18 

עניין של התקציב כל כך לדעתי. מעבר לזה, אני מאוד  19 

אשמח, כדמוקרט גדול אני מאוד אשמח אם יאושר תקציב  20 

וחברי המועצה ימשיכו לייצג את התושבים. אני חושב  21 

מזה, נכון שלנו יהיה יותר שקט אם  הייהנשהציבור רק  22 

תיות, יש לנו כמה כאלה יתפזרו לנו כל המועצות הלעומ 23 

במחוז אבל זה לא מה שאנחנו באמת רוצים. אז ככל שאני  24 

אוכל לסייע היום, אני אסייע. אם תרצו, יש לי גם מה לומר  25 
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על העניין שיצא לגזבר, ועל ההתייחסות של הגזבר, אבל  1 

שוב באמת אם יהיה רצון טוב אני לא בטוח שנדרש להיכנס  2 

הכל תלוי בכם. זהו, סליחה עד כדי כך לעובי הקורה אבל זה  3 

 . .  4 על ה.

 5 תודה.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אנחנו לפני שנתחיל עם הנושא של  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 6 

חברי המועצה נסיים עם ירון ואז נשמע את ההתייחסות  7 

 8 שלכם לכל דבר ועניין שאתם רוצים. ירון. 

אוקי. ערב טוב. לא אדבר הרבה כי אני  ירון ארנון ]גזבר[: 9 

מניח שמאחר והתקציב הזה הונח בנובמבר ובהצעת מי  10 

שיושב פה כמה שנים במועצה ומכיר את התקציב. אני אגיד  11 

שסך הכל כמו שאמר גם עידו. התקציב הוא לא, אין בו  12 

יודע מה, איז שהי מדיניות שונה ושינויים, אין בו עכשיו לא  13 

שמניחים לפניכם. סך הכל המשך או איזשהו משהו שונה  14 

חזוק והתפעול של הישוב ואותה מדיניות של שנים יהת 15 

קודמות ובסך הכל הדברים הם לא שונים. אני בהחלט חושב  16 

שגם ההצעות שהועלו על ידי חברי המועצה לפני למעלה  17 

מחודש, ובישיבה שהייתה לפני חודש קיבלו התייחסות שלי  18 

ימים משהו כזה,  10י ואחרי שישבתי עם חברי המועצה לפנ 19 

הלכתי עוד פעם ונכנסתי לתוך הדברים כדי לבחון אותם  20 

ובעקבות זאת הוצאתי אתמול בבוקר את המסמך שלי  21 

שהסביר יותר את הדברים והראה את הנתונים שעליהם  22 

הסתמכנו ולמה התשובות כמו שניתנו עם הנימוקים, זה לא  23 
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ל כלאחר יד. למה קיבלתי היום פניה מחן בעקבות זה ע 1 

איזשהם נתונים והשלמות וגם שזה היה לחוץ אני הכנתי  2 

חומר ואני אשמח באמת לא בהרבה זמן, שתיים שלוש דקות  3 

להראות, כי אני חושב שהנתונים מהותית הם לא משנים  4 

שום דבר בעצם תקציב אבל חשוב שמאחר וחן שאל, שידע  5 

שהנתונים האלה, אנחנו נציג אותם, הדבר הראשון שהיה  6 

היה לגבי נתונים, צבר הנתונים ההיסטורי  שאלה של חן 7 

לגבי הנושא של צריכת מים לגינון הציבורי. אז באמת  8 

הכנתי כאן סקירה של הכמות, זו הצריכה בעמודה הזאת  9 

במטר קוב מאחת השנים בגינון הציבורי בעשור האחרון.  10 

. ובאמת יש איז 2018ורק למעט השורה של  שהי בעיה של.. 11 

כי יש שם תקלה באחד  צריך להתעלם מהנתון הזה 12 

שהי כמות מסוימת של והטיעונים. אבל לראות שיש איז 13 

מים, ויכול להיות שהיא משתנה בין שנת בצור ששנת  14 

ההשקיה בדרך כלל היא יכולה להיות בין אפריל לנובמבר,  15 

או לפעמים יש עוד גשם באפריל ואז מתחילים במאי  16 

ם וגומרים בספטמבר ויכול להיות שונות של בערך צפויי 17 

משנה לשנה. אבל כמות המים של הצריכה של הר אדר,  20% 18 

אלף קוב אני  20אלף קוב. ולפי  20-היא לא יכולה להיות מ 19 

, ביחס להצעה שלכם שיש בה 2020-תמחרתי את ההוצאה ב 20 

איזה קיצוץ של שליש זה כאילו לבטא, להוריד את כמות  21 

אלף מטר קוב, זה משמעות אופרטיבית  13-צריכת המים ל 22 

רך יבוש של שליש של הגינון הציבורי בהר אדר. לכן של בע 23 

כתבתי מה שכתבתי, שמתייחסים לזה שאנחנו שומרים על  24 

אלף קוב, זאת הצריכה  20אותה נורמה קיימת של גינון,  25 
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שמתחתיה אי אפשר לרדת, שוב פעם, שמדברים על זה  1 

שאנחנו משמרים את הקיים. אנחנו עולים בשמירה על  2 

ר נוסף שהעלה חן זה שאלה לגבי הקיים, זה הניתוח. דב 3 

הנושא הזה של השמירה, את הנושא של השמירה. אז אחד,  4 

אני יכול להראות, שוב פעם, בעשור האחרון, ההכנסות,  5 

נושא של הכנסות מאגרת שמירה, בעמודה הזאת, זהו החיוב  6 

השנתי שהוצא לתושבים באלפי שקלים, זה מה שנקרא  7 

ם זה האחוזים שלה הגבייה מאותו חיוב, שכמו שאתם רואי 8 

בערך, ואלה סכומי הגבייה מהפיגורים. כל שנה לא  9 

מהחיוב השוטף אבל אנחנו לוקחים  100%מצליחים לגבות  10 

שהי דינמיקה וזה סך הכל ההכנסה ומהפיגורים, יש איז 11 

השנתית, שזה כמו שאמרת גבייה מהשוטפת וגבייה  12 

מהפיגורים. אז אלה ההכנסות, ולצד זה, כאן הוא אומר, זה  13 

יו ההוצאות השנתיות, מה שנקרא לשלם לחברת האבטחה ה 14 

על מאבטחי ישובים שהם אמנם מאבטחי מוסדות חינוך,  15 

שוב פעם באלפי שקלים. אז כמו שאומרים, התקציב  16 

הוא לצורך  1,851,000שהוא יורד על  2022הממוצע לשנת  17 

 18 2021-ו 2020. 2017או  2019-העניין, לא שונה מהותית מ

י  היו הוצאות חריגות בגלל הקורונה, אנחנו הגברנו כל מינ 19 

הוצאות פיקוח ודברים כאלה שעשינו וזה בגלל הקורונה,  20 

גם לפני כמה ימים היו הוצאות ממקורות חיצוניים ולכן פה  21 

היו איזשהן שנתיים חריגות, אוקי? זה ביחס שוב פעם  22 

לנתונים שהתבקשו מאגרת השמירה. לגבי הנושא הזה של  23 

 24  -הוצאה ל
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מעבר לזה ירון, אתה יכול  ]נציג ממונה[: עידו צ'פניק 1 

גינון?   2 לקחת כסף שגבית על שמירה ולעשות איתו 

 3 לא.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לא, אבל רגע, זו שאלה מצוינת.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 .  5 ההוצאה שלו על השמירה יותר גבוהה מההכנסה שלו

 6 בשנתיים האחרונות.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

ולכן בכל מקרה, כל קיצוץ שלא  יר אריהן ]חבר מועצה[:עמ 7 

מבוצע, לא מקוצץ מהתקציב השוטף. ולכן אין שום עניין  8 

להוציא אותו, הוא לא מבוצע מאגרת השמירה, וזה נעשה  9 

 10 בבדיקה מול הגזבר בכלל לפני שהצענו את זה. 

 11 מה מה מה?  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

י שההוצאות שלנו על שמירה אני אמרת ירון ארנון ]גזבר[: 12 

הן נגזרות מתוכנית שמירה ואבטחה יישובית שקיימת לגבי  13 

משמרות של מאבטחים שיש, ואם שוליים שיש לנו תגבורים  14 

מעת לעת בשל צרכים שיש במקומות כאלה ואחרים, וכך  15 

נבנה התקציב. אין פה איזשהם שוליים לא ברורים, אין פה  16 

. That's it. כאילו, איזשהם עודפים סמויים, זה הצרכים 17 

עכשיו לגבי הנושא של ההוצאות שכר לנושא של תפעול. אני  18 

בחרתי לשים את הנתונים הכספיים, אוקי? בסופו של דבר  19 

זה כסף, כי זה לשחק בין פחות חצי משרה אבל יותר שעות  20 

. לכן סכום ההוצאה כמו שהסכום  נוספות, פחות זה.. 21 

נ יוד בין השנים הכולל, וגם צריך להסתכל על הקטע שהיה  22 
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ולפעמים בין הקטע של לדוגמא פעם היה בתפעול יותר מבן  1 

אדם אחד ישראלי, לצורך העניין, עובד תפעול ישראלי  2 

ויותר זה. היום בעצם יש רק את ענבר, בתפעול השאר זה  3 

עובדים פלסטינאים ולכן בחרתי להציג, לאסוף את הנתונים  4 

תפעול  ולהראות גם בין העובדים הישראלים וגם עובדי 5 

יו"ש כשניקיתי את הנושא הזה שבתקופה מסוימת עובדי  6 

התפעול ביצעו כשעות נוספות ניקיון של בית ספר, לא  7 

. וגם היו שעות עד  הכנסתי את זה לתוך הזה כי זה באמת.. 8 

' עובדים מסוימים פלסטינאים שבעצם 16או  2015שנת  9 

המימון של ההעסקה שלהם נעשה בתב"רים, נטרלתי גם את  10 

ק את אלה שבעצם הועסקו בתקציב הרגיל, אוקי? וזה. זה. ר 11 

ואנחנו רואים שבסך הכל ההוצאה הכוללת, חבר'ה, אין בה  12 

 , שינויים מפליגים בהתחשב בזה שבעשור השכר עלה, כאילו 13 

 14  -עובדים שבמהותם צמודים לשכר המינימום

 15 ? 2011-מה אתה משווה ל איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כמה שיכולתי לאסוף אחורה את  1120-מ ירון ארנון ]גזבר[: 16 

המערכת הכספית שלי... ולראות שאין פה איזשהו, אנחנו  17 

 18  -משחקים ומייצרים איזשהם איבדו הוצאות

 19 יש מס מעסיקים גם.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

]גזבר[: כן וגם צריך לזכור נתון אחד, אם אני  ירון ארנון  20 

יפור של אם אתם זוכרים את הס 2019זוכר פה, בשנת  21 

שחלקו היה בשל שומת  2018-האירוע חד פעמי של ירום ב 22 

מס מעסיקים של עובדים פלסטינאים שבעצם העלו מה זה  23 
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.. מ זאת אומרת יש פה  2019-שמהלך השכר שלנו לא. 1 

באופן קבוע של  7%איזושהי עלייה ב.. זה. כי התווסף לנו  2 

] ...  3 המס מעסיקים. שלפני זה בטעות הוא לא היה ולכן זה ה]

בעצם נכנס לתוך  2019-של אותה שומת הפרשים אבל מ 4 

העלות שכר השוטפת והוא יקר אותה. ולכן שוב פעם אני  5 

חוזר ואומר, זה נתון שחן ביקש עם ניתוח של הנתונים,  6 

יודע ויכול  .. הנתונים האלה, נכון, גם היו גם, לא  אנחנו לא. 7 

להיות שהיה צריך יותר לחפש ולרכז אותם בתוך האקסל  8 

סעיפים, שמתי אותם פה על השולחן ושוב פעם אני בכמה  9 

חוזר ואומר. זה מבחינתי, בהיבט שלי, הנתונים האלה לא  10 

משנים את התמונה הכוללת והחוות דעת שלי ביחס להצעת  11 

התקציב שאנחנו מביאים פה לאישור המועצה. אבל ראיתי  12 

לנכון שאם חן כבר שאל, והיה לי זמן לרכז את הנתונים  13 

ז אני אעשה את זה. זהו, אני חושב ולהביא אותם א 14 

שוויכוחים, כמו שגם עידו אמר, לא היו צריכים להיות וזה  15 

אבל ביחס לסעיפים הגמישים בתקציב, ביחס לסעיפים  16 

שהולכים לנושא של חינוך משלים, של תרבות, של דברים  17 

כאלה, אני בעצם, המועצה לא חלוקה. כאילו, ומגיעים  18 

עוליים וקצת קשה לי למחלוקת דווקא בסעיפים שהם תפ 19 

עם הקטע הזה שנכנסים לאיזשהן רזולוציות וחבל לי שפה  20 

 , באים ואומרים, זה הדברים, אלו ההוצאות. אלא אם כן 21 

לא יודע, משהו, ולכן קצת חבל לי שאנחנו נגררים בעצם  22 

למקום שאני לא מכיר אותו כל כך. וזהו ואני רק מקווה  23 

כי הרבה שנצליח לאשר תקציב ולעבוד בצורה תקינה,  24 

תקציב מאושר. בעצם אחרי זה זה עובר לממונה. אני מניח  25 
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שבסופו של דבר הממונה תצטרך להתייחס ולאשר לנו  1 

 2 תקציב כזה או אחר. אבל בסדר, אני סיימתי. 

תודה ירון. איתמר אנחנו נעשה סבב,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 3 

 4 נתחיל איתך. 

מר כמה אוקי. אז אני רוצה לו איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

דברים. דבר ראשון, אני אתחיל איתך עידו, נעים מאוד. אני  6 

ניזונתם בעיקר מחיים. לא  חושב שלצערי אתה וגם הממונה  7 

הייתם בכל התהליכים פה ולכן התפיסה שלכם היא  8 

שמתנהל פה איזשהו מאבק פוליטי. זאת אומרת, במקום  9 

לבוא ולהסתכל על הדברים כהווייתם, בעצם אם חברי  10 

וצים לבוא ולשרת את היישוב, ואתם צובעים את המועצה ר 11 

כל מה שקורה פה כמהלך פוליטי וצר לי מאוד על כך. כי  12 

בעצם במקום שתסתכלו על העניינים איך שהם קורים  13 

באמת, הכל נצבע מראש, זה מיותר, זה ממש מיותר, תעבירו  14 

את זה ותסגרו עניין. אז ראשית, חבל מאוד שכך זה נתפס,  15 

נה, יש פה דברים שאפשר לשים אותם זה לא קשור לאנט 16 

לחלוטין לצד האנטנה, ברור שיש גם מאבק לאנטנה, כי יש  17 

 18 9-מ 8החלטות מועצה שהתקבלו בעניין האנטנה על ידי 

חברי המועצה, כשאחד נמנע, זה ראש המועצה, לא התנגד,  19 

נמנע, ולמרות זאת הוא לא מקיים אותם. אבל בואו נשים  20 

רבים שמחה בששון ונושא אותם רגע בצד, אנחנו לא מע 21 

התקציב הוא סעיף בפני עצמו, ואפשר לדון עליו וצריך לדון  22 

עליו. ואם אתם חושבים במשרד הפנים שהתפקיד של חברי  23 

המועצה זה להיות חותמת גומי כל השנה וגם בתקציב, אין  24 
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לי, ואם זאת התפיסה באמת של משרד הפנים, לא רק  1 

את זמני יותר מדי.  שלכם, אין לי מה לעשות פה. אני מבזבז 2 

משקיע פה שעות עמוקות בלנתח ולקדם, ואם בסוף  3 

התוצאה היא שאין לנו מה לעשות פה, אז תודה רבה בואו  4 

נלך מפה באותו רגע, לא צריך לחכות שנתפזר אפילו, אני  5 

אלך לבד. חבל לי על הזמן ואשתי בכלל הורגת אותי. עכשיו  6 

לות לגופו של עניין. סיפר ראש המועצה את השתלש 7 

 8  -האירועים

אני חייב להגיד שזה לא מה  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 9 

 10  -שאמרנו ואם זה הובן ככה ברור שזה לא

בוא, אני חייב להגיד, כך זה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

נראה מתנהל עד כה. זאת אומרת הייתי מצפה שגם אם יש  12 

דבר, אתם הרי עובדי ציבור, אתם מקבלים שכר, אני מניח  13 

 14  -בין היתר לבדוק את העניינים האלה

עידו זה מה שאמרתי לך גם  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 15 

 16 שם. 

אם הייתם מגיעים אולי קצת  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

קודם, אז אולי היה משהו, אבל כשראש המועצה מרגיש  18 

שיש לו גיבוי מלא מכם, הוא מרשה לעצמו להתנהל באופן  19 

דיקטטורי מוחלט. זאת אומרת, אין פה, בתפיסה שלו  20 

באמירות מאוד ברורות שלו, כן? אני יכול להביא לך את  21 

אומר את  הסעיפים, את העמודים הספציפיים בהם הוא 22 

הדברים בפרוטוקולים מוקלטים. חברי המועצה לא  23 
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אמורים להשפיע בכלום, בכלום, הוא אמור להתייעץ עם  1 

האנשים. אני בתור חבר מועצה שהייתי ברשימה שלו, הוא  2 

אנשים מהישוב שהם אלו שיקדמו  18רץ עם אג'נדה של  3 

וישפיעו על הישוב. שניה אחרי שנבחר, הוא לבד מחליט  4 

י הסיעה שלו במועצה חסרי כל יכולת להשפיע, ואפילו חבר 5 

מהיום הראשון אגב. מהדיון תקציב הראשון שהייתי בו, לא  6 

מוכן להציג לכם לא תוכנית עבודה, לא חלופות, לא כלום.  7 

וזה עוד שהייתי חבר סיעה, בכלל לא חשבתי להתפלג. זה  8 

, אז זה רק לשים את הדברים כאן. 2019היה כבר בתקציב  9 

גע לסדר, נגע בו ראש המועצה בסדר, הסדר אני אחזור ר 10 

הוא כמובן באופן הנוח לראש המועצה להציג אותו, אבל  11 

באותה הישיבה בנובמבר, באנו אליה אחרי עבודת תחקיר  12 

 , מעמיקה שעשינו, שאלנו שורה של שאלות, תאמין לי 13 

השקעתי בזה לא מעט שעות לפני. שורה של שאלות בישיבה,  14 

, כתוב בצורה מפורשת. אומר אפשר לראות את הפרוטוקול 15 

גם הגזבר וגם המנכ"ל וגם ראש המועצה, בסדר, נעביר לכם  16 

את הנתונים, וקובעים דיון, בלי שמעבירים שם את  17 

ונותנים להם תזכורות שוב ושוב, תעבירו נתונים  הנתונים,  18 

א  לּוָל ְט ִא ְו א  ולא מעבירים נתונים. אז לעשות צחוק חּוָכ 19 

או לעוד דיון, שלמעשה מחברי מועצה ולהגיד להם תבו 20 

מגישים להם את אותו תקציב שוב אחרי שדובר על זה שיש  21 

עד היום לא עלה שכר המינימום,  2018-גידול במשרות, מ 22 

נשאר אותו דבר עד היום, אין סיבה לזחילה במובן הזה, רק  23 

בואו נשים את הדברים על דיוקם. תקציב המועצה הועלה  24 

משמעות של זה היא באופן חריג, ה 6%-ב 2019-בארנונה ב 25 
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הישוב לא גדל,  2018תקציב גדול במיליון וחצי כמעט, מאז  1 

לא בשטח שלו,  2018-מיליון וחצי לשנה, הישוב לא גדל מ 2 

לא בכמות התושבים שלו, אין סיבה להגדיל בכזאת רמה  3 

את העלויות שהושתו על התושבים ורמת השירות שהם  4 

ה, ביטחון מקבלים ירדה לכולנו. אני אתן דוגמא אחת פשוט 5 

אלף  760, לכמעט 2018-אלף שקל בשנה ב 450-עלה פה מ 6 

. מה קרה? הפוך, בעולמות שבהם כולם 2022שקל תקציב  7 

לומדים איך להשתמש באמצעים טכנולוגיים ולצמצם  8 

, למה? 2הוצאות, אנחנו מגדילים את התקציב כמעט פי  9 

איזה סיבה יש להגדיל בכזה היקף? אז עכשיו אני אחזור  10 

עניין. הוא הציג את הדברים כמו שהוא רצה  לגופו של 11 

להציג אותם, בתקציב נובמבר העלנו שורה ארוכה של  12 

שאלות, התבקשו לתת לא העלו, העלו עוד פעם לתקציב. אז  13 

מה, איזה סיכוי יש שאתה מעלה תקציב שלא התייחסת  14 

לשום בקשה, שאתה התחייבת לתת, איזה סיכוי שיעבור?  15 

מה שיש פה זה רק הטרדה של ברור שזה לא יעבור, ברור ש 16 

נבחרי ציבור לבוא שוב ושוב לישיבות, לכלות את זמנם  17 

מעבר לישיבות שהם עושים פה, רק בשביל לגלות שהוא  18 

פשוט לא מוכן לזוז מילימטר מעמדתו הראשונית. אני  19 

אסביר את זה בצורה נורא פשוטה. אין פה שום עניין  20 

ה יותר פוליטי, אני לא מוכן שהתושבים פה ישלמו הרב 21 

ארנונה ולא יקבלו כלום. אני אתן דוגמא אחת פשוטה  22 

לסיפור הגירעון, אומר גזבר המועצה באחד הסעיפים שהוא  23 

משיב לנו לפני, אתמול, הוא כותב, אני לא רואה צורך  24 

לסגור את תקציב הגירעון. כי לא משנה מה שיהיה, אולי  25 
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בעתיד, מה שנקרא, זה שתי ציפורים על העץ, אבל מה שהוא  1 

שנים  3-כן מצר, הוא אומר, הגירעון נסגר במהלך ה 2 

שנים,  3-למיליון. כלומר, הוא ירד ב 2,7-האחרונות מ 3 

אלף שקל, בסדר? אם  600אלף שקל,  650-בממוצע לשנה ב 4 

, לא תכננת default -הורדת במילא בלי לתכנן בכלל מ 5 

אלף שקל לשנה. למה לא תתקצב  600וחסכת בסוף שנה  6 

אלף שקל? הרי זה קרה בלי  600של מראש השנה מינימום  7 

שהתאמצת, אז אם תתאמץ וודאי שתוכל להביא. למה  8 

להשאיר את המועצה עם גירעון נצבר כשהעלית את התקציב  9 

 . ארנונה במיליון וחצי לשנה? למה? אין בזה שום היגיון 10 

עכשיו היה פה תהליך כזה, הצגנו, היה דיון בנובמבר, אמר,  11 

אמר עכשיו. אין יכולת  אני לא יכול לשחק, כמו שהוא 12 

משחק, אני חייב להגיד שאם מנכ"ל היה אומר את זה ככה  13 

לבורד שלו, היו שולחים אותו לעזאזל. מה זה אי אפשר?  14 

אני לא בא אליך בטענות ירון, כי אתה אומר, אני ככה  15 

התאזן לי, אבל כשעושים תהליכי התייעלות, כשמנהלים  16 

ביים. אחרת כל סדרי עדיפויות, אפשר לייצר סעיפים תקצי 17 

מנכ"ל היה נכשל בתפקידו ואומר, מצטער, אין דרך אחרת,  18 

זה מה שיצא לי בהוצאות, ואני לא יכול להגדיל אותן. אבל  19 

אני לא מקבל תשובות של אי אפשר, ולכן אני מתאמץ  20 

לחפור, אמרתם, אין דרך לייעל, ישבנו, ביקש ראש המועצה  21 

לייעל, אז  שנגיש לו הצעה איך אפשר לייעל. הגשנו הצעה 22 

הוא אומר לא, הגשתם הצעה לייעל, אתם מתערבים לי  23 

יודע איך  ..[? אם אתה לא  .[ בתהליכי העבודה. אז ממה  24 

להוציא, הגשנו לך ויצאנו לך, אם אתה חושב שמתערבים  25 
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לך, אז לא נציע לך וזה מה שעשינו בישיבה האחרונה.  1 

אמרנו אוקי, אני מבין, אנחנו לא יכולים להתערב לך,  2 

ן. ישבנו עם גזבר המועצה, עם מנכ"ל המועצה, עם מצוי 3 

היועץ המשפטי, שהסכים לבוא ברוב טובו, ואמרנו חבר'ה,  4 

בואו נעשה הפוך, שבו אתם, תגידו, אגב זו אותה דרישה  5 

שנים. תגידו מה החלק הגמיש בתקציב  3שהגשנו לפני  6 

לשיקולכם, כשאפשר לשבת עליו ולקיים דיון. בואו נשב על  7 

שהי הסכמה. מה ונקיים דיון ונגיע לאיז החלק הגמיש, 8 

אנחנו מקבלים בתמורה? שוב, הערב מציעים את אותו  9 

תקציב. אז אני חייב לומר מכל הדברים האלה שבסוף, מה  10 

שקורה פה, זה התעקשות חוזרת ונשנית של ראש המועצה  11 

להגיש את אותו תקציב קודם. אם כל מה שהוא מציע לנו  12 

רומילים מתוך תקציב פה לעשות זה שיפור של כמה פ 13 

המועצה, אין הרבה, אבל גם הפרומילים זה מראה שזה  14 

? 2%עניין דווקני. כי הרי מאיזה תקציב אתה לא יכול לגרד  15 

? כשאמרנו בואו נחתוך 2%, מאיפה אתה לא יכול לגרד 2% 16 

פה באופן גורף, זה היה רק להגיד שבכל דבר אפשר לחתוך,  17 

הוצאות שלך של כי כשאתה כותב הוצאות, חלק מסעיפי ה 18 

החשמל יש שמה גם הוצאות על ביטחון, תאמין לי אני  19 

קראתי את הכרטסת, אם אתה רוצה אני אקריא לך את  20 

הסעיף עכשיו. אז זה לא רק הסעיף של האחזקה פה, חלק  21 

מהדברים הולכים לחומרי ניקיון לביטחון, אם זה הולך  22 

לביטחון סימן שזה הכל, אין לי בעיה, אני גם לא נכנס  23 

 24 2-3%יפה מה בדיוק. אבל להגיד שאי אפשר לקצץ לא

מהתקציב ולהסית אותם לגירעון, היה פה דיון לפני חודש,  25 
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שוב, אותו סיפור בדיוק עם גן המשחקים. הוא מתעקש  1 

להגיש דבר, אני לא אכניס את זה לפרטים כי חבל לי על  2 

הזמן של כולם פה. אבל ההצעה שהצעתי בדיון, אמרתי בואו  3 

מתכננת שכולם בישוב יתלהבו לראות  ניקח את אותה 4 

אותה, בואו ניקח אותה, נתקצב אותה בקצת כסף שהיא  5 

תמשיך לתכנן את החלק ההוא ובעקבות זה נגיש את  6 

התב"ר, לא, גם את זה אי אפשר לעשות? אז מה אפשר  7 

לעשות? אז מה יש לי כחבר מועצה להיות פה, אם זה רק  8 

ות פה, וואלה, להיות חותמת גומי? ואם זה מה שצריך להי 9 

אם זאת העמדה שלכם בואו נראה. אני באמת, עם כל  10 

הכבוד, אם הוא הולך להגיש את אותו תקציב שהציג פעם  11 

אלף שקל גמישות, אני מראש אומר,  36שעברה, סליחה, עם  12 

אני לא אצביע בעד, לא היה פה שום ניסיון מצד ראש  13 

המועצה שמקבל שכר כדי להתגמש, היו פה עשרות רבות של  14 

שעות מצידי, כדי לראות איך מגיעים לפתרון, ואני עובד  15 

 16 בחינם. 

 17 עמיר, בבקשה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 18 אני אתייחס אחרון.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 אין בעיה, מיכה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אגב, סליחה עוד משפט רק אני  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 20 

יש פה התנהלות דווקנית  שכחתי לומר. אני רוצה לומר ככה, 21 

של ראש המועצה, אני אתן דוגמא קלאסית. בשנה שעברה  22 

אחרי מסע ומתן על התקציב, סוכם על סעיפי תב"ר וסעיפי  23 
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הוצאה שוטפת שהועלו על ידי חברי המועצה. אף אחד  1 

נינג'ה,  מהסעיפים האלה בשנה שעברה, סעיפי תב"ר כמו  2 

, סוף סוף שאושר שנה שעברה, לא בוצע. סעיפי פחי זבל 3 

בוצע רק בסוף השנה. היו עוד שורה של סעיפים אחרים,  4 

שום דבר ממנו לא בוצע. עכשיו אתה אומר, לכאורה, סעיף  5 

תב"ר אושר על ידי המועצה, למה הוא לא ממומש? לא  6 

ממומש כי היוזמה שלו לא באה על ראש המועצה, באה על  7 

כן ידי חברי המועצה. עכשיו אני שואל איזה מין אדם, לא מו 8 

להוציא תקציב לטובת הישוב שלו שמתוקצב לו כבר, רק  9 

משיקולים פוליטיים? מי שפוליטיקאי פה זה חיים. אני  10 

אומר לך את זה בצורה ברורה, לא אני, אין לי שום כוונה,  11 

פעם ואני אומר את זה שוב, אין לי שום  100אמרתי את זה  12 

כוונה להישאר או להיבחר, אמרתי את זה פעם שעברה,  13 

? הקלטת אותי או שהייתה מישהי אחרת? כן, היא נכון 14 

חזרה על הדברים. שום כוונה, לפרוטוקול, לא לרוץ להיות  15 

ראש מועצה פעם הבאה, אין לי כוונה לדבר הזה. נטו לטובת  16 

הישוב. אבל מי שיש לו את התקציב ולא מממש אותו לטובת  17 

הישוב, מראה חד משמעית שהוא פוליטיקאי, אין לי הסבר  18 

 19 אחר. 

 20 בבקשה, מיכה.  בי אברג'יל ]מנכ"ל[:ג

תראה, הישוב נמצא פה בכאוס  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 21 

אדיר, זה לא סוד, אתם יודעים את זה וכולם יודעים את  22 

זה, התושבים יודעים את זה. יש לחברי המועצה הרגשה  23 

שלא רק שלא נעשה מה שהם רוצים אלא עושים דווקא.  24 
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ו את זה שחברי מועצה לא למשל, העלה חיים בראשית דברי 1 

חברי מועצה  3-באים לפגישות. ישנה בקשה מפורשת מ 2 

, לא לקיים דיון בימי שלישי. מתי מקיימים את 4ואפילו  3 

הדיונים? דווקא תמיד ביום שלישי, תמיד ביום שלישי. יש  4 

בקשה מפורשת של אנשים שעובדים, מתנדבים, הם לא  5 

סיבת עבודה, יכולים לבוא ביום שלישי מסיבה משפחתית, מ 6 

דווקא מקיימים תמיד את הדיון ביום שלישי, לא יעזור, אז  7 

לא באים. ואחר כך הוא אומר ש... לגבי התקציב. יש לנו  8 

הרגשה שגם אין לנו שימוש בה. לא סופרים אותנו ממטר,  9 

גם מה שאנחנו מאשרים לא מבוצע. הדבר הראשון שעשתה  10 

ה בסיעתו המועצה הנוכחית, עוד כשכולם היו, או הרוב הי 11 

של חיים, והמצב היום שאף אחד לא נמצא בסיעתו של  12 

, העלאה חסרת תקדים אני חושב 6%חיים, היה העלאה של  13 

במשק הישראלי. פלוס שני אחוזים שהיו באותה שנה, של  14 

. מה קרה מאז? נבנה גן 8%משרד הפנים, זה העלאה של  15 

משחקים? בנו בריכה? עשו איזה משהו? כלום, כלום,  16 

תושבים מסתובבים כאן כל דבר נראה רע יותר להיפך, כש 17 

מאשר היה לפני שנתיים ולפני שלוש. אני אביא דוגמא שוב  18 

. אני לא רוצה לחזור כי אנחנו נחזור אחד על  את מה ש.. 19 

אלף שקל לבניית  800דברי השני. אישרנו בשנה שעברה  20 

מגרש משחקים רב גילאי, מה עשו עם זה? כלום, כלום.  21 

ואמרנו אנחנו לא נאשר את זה אם לא  כשבאנו לפני כחודש 22 

אלף  800תביאו לנו תוכנית. למה לא עשיתם שום דבר עם  23 

אלף  800השקלים האלה? ותביאו לנו תוכנית שאומרת מדוע  24 

השקלים האלה אינם מספיקים. מה עשו? הביאו טבלת  25 
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אקסל, זה בושה להראות את זה, אם אפשר להראות את מה  1 

שאנחנו דרשנו עשו טבלת שהראתה מהנדסת המועצה, בגלל  2 

מספרים ושמו תמונות, שאמרנו  3אקסל פרטצ'ית מאיזה  3 

הנה, תכננו גן משחקים, שאני מעיון באינטרנט מצאתי את  4 

כל התמונות שהיא שמה שם והדביקה מהאינטרנט כדי  5 

להגיד לחברי המועצה, הנה, עשינו. אז יש לנו הרגשה כאן  6 

, מרמים אותנו, עובדים עלינו  בעיניים, לאף שהכל פרטץ' 7 

 8 אחד אין חשק לבוא לכאן, להיפך, יפטרו אותנו, מה טוב. 

אני יש לי רגע ברשותכם, שלוש  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 9 

בקשות. אחת, אם אנחנו נגיע למצב שנשב במשרד הפנים  10 

ונצטרך לדון בהמשך הכהונה של ראש המועצה, נשב עם  11 

ן ונרצה חברי המועצה המודחים ועם ראש המועצה ואז נדו 12 

לשמוע את כל העבר ואת כל ההיסטוריה ולמה לא היו  13 

ישיבות וכל מה שקרה אז יהיה הזמן. אם אפשר היום  14 

להתעסק יותר בתקציב ופחות למה הגענו עד היום כי פשוט  15 

חבל על הזמן כי יכול להיות שהדיון על התקציב עוד יתארך,  16 

 17 וכדאי שיהיו לנו עוד אנרגיות לזה. 

אני התייחסתי לתקציב. רוב  ועצה[:איתמר הראל ]חבר מ 18 

 19 ההתעסקות שלי הייתה התקציב. 

 20  -לא לא לא, בסדר. לא לא לא עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

לא צריך לראות, אנחנו ישבנו  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 21 

ועשינו עבודה, לא סתם באנו ואמרנו דובי לא לא. ביקשנו  22 

 23  -תקציב אלטרנטיבי
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 1  -ברור מיכה, ברור נה[:עידו צ'פניק ]נציג ממו

ולא ספרו אותנו ממטר, העיפו  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 2 

אותנו מכל המדרגות, על כל דבר אמרו לא לא לא, כן אפשר,  3 

 4  -לא אפשר, לא יצא מזה כלום

 5  -בסדר, אני רק מתכוון עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

זה לא שבאנו סתם ואמרנו לא,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 6 

 7 מרנו כן. א

אני לא אמרתי שסתם אמרתם  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 8 

לא. אני רק אומר, אם אנחנו היום נשקיע את כל הזמן בלמה  9 

אמרנו לא בעבר, אנחנו לא נצליח להגיד כן היום, או לא  10 

יודע, לא נצליח לקיים דיון על התקציב  היום, אני לא  11 

ות אם שכרגע על השולחן, או על השינויים שרוצים להעל 12 

רוצים להעלות. אז אם נגיע לזה יהיה לנו זמן לחפור בעבר.  13 

שני דברים אבל שכן קשורים לעבר, ואני כן הייתי שמח  14 

לשמוע, לא הרצאה ארוכה, אבל א', למה באמת תב"רים  15 

שאושרו, שתוקצבו לא בוצעו? ודבר שני, כדוגמא, אני לא  16 

יודע, יכול להיות שיש בעיה נקודתית במקרה אחד, אבל  17 

שהי תופעה. והדבר השני באמת, מה היו ומדברים על איז 18 

הסיבות לעודפים הגדולים שאפשרו לצמצם את הגירעון  19 

אלף שקל בשנה להר אדר זה  600בצורה כל כך משמעותית,  20 

הרבה, כשאני רואה את הסכומים הקטנים שמתווכחים  21 

עליהם פה. איך זה קרה, ולמה בעצם לא מתאפשר בסכום  22 
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דומה לזה לפתור פה את כל הבעיות של כולם ואפילו יותר  1 

 2 מכך? 

 3 תודה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 4 לא חשוב לי הסדר.  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

נמשיך או שנתייחס למה שאתה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 5 

 6 רוצה קודם? 

אני אשמח לשמוע, כן, אני לא  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 7 

י  8 עזור להמשך. יודע, אולי זה 

.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:  9 אוקי

אבל זה באמת דברים אחרונים  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 10 

 11  -לגבי ההיסטוריה, הייתי שמח ללכת

 12 כן כן.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 13 תענה לפי הנקודות שלו.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מי הדיון הוא באמת גור חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

התקציב וההתייחסות של חברי המועצה צריכה להיות סביב  15 

התקציב, וכל השאר זה רעשי רקע שהם לא קשורים לדיון  16 

על התקציב. ואם רוצים להעניש את ראש המועצה בגלל  17 

שלפי דעתם הוא לא מתפקד טוב והוא לא יכול, יש פה עוד  18 

שנה וחצי בחירות ואפשר להצביע אחרת, ואפשר לנהל כאן  19 

]. אבל בטח לא להעניש את התושבים בגלל שלפי דעתם  ,].. 20 

ראש המועצה לא מבצע את החלטות המליאה, ואפשר  21 
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להציל כל דבר, אני לא מתכוון פה להצטדק אבל כן אני  1 

אתייחס לכמה נקודות. אחד, אכן באפריל אושרו כל מיני  2 

 3  -תב"רים וחלק בוצעו, רכש רכבים, מונה מים

 4 לא בוצע רכש רכבים.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 5  -פחי זבל, רכש טרקטור חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

בוצע בדצמבר, רק אחרי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 ששאלנו מה קורה. 

רכש טרקטור עוד לא הגיע,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9 בוא חיים, תדייק. כל מה שאתה אומר לא בוצע. 

 10  שניה, חברים. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 11  -אני רוצה להגיד חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 12  -במהלך השנה זה בוצע גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מה בוצע? יש כלי רכב חדשים?  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

 14 אין עוד כלי רכב חדשים. 

אנחנו אחרי מכרז, אתם אישרתם  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 15 

 16  -אותו, צריך להגיע

מתי זה קרה? מתי זה קרה?  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

 18 בדצמבר. 

 19 רגע רגע, בסדר.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:
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אחרי הדיון בנובמבר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

כשאמרנו לו את זה, אז הוא התחיל להילחץ ולעשות, הוא  2 

לא עשה כלום כל השנה, זה אחרי נובמבר, אני מדייק? אחרי  3 

נה לשטיפה בלחץ נובמבר, הכל עלה בנובמבר, כולל מכו 4 

בנובמבר. בחורף שעבר אמרו, המערכת תיסתם, הביוב, אם  5 

 6 לא תקנה, בנובמבר. 

 7 אבל עשו.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

תקשיב, עשיתם, בגלל שלחצנו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9  -אתכם מכל הצדדים

.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  10 כל הכבוד, זכותכם, אחלה, תעשו

 11 קיבלת את התשובה לזה.  [:איתמר הראל ]חבר מועצה

שניה. אני, מה לעשות, אני  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 12 

שומר על כללי מנהל תקין, יש כללים. היה מנכ"ל המועצה  13 

שאברום נפטר והוא היה במילואים, היה קורונה, היו אלף  14 

ואחת סיבות למה החלטנו לא להתעסק עם זה, הייתה  15 

פקדה ולא הייתה מהנדסת חדשה שאביה נפטר והיא לא ת 16 

פה, יש המון סיבות למה דברים לא התקדמו, חברות שלא  17 

היו, בעיות שנשארו במנהל האזרחי של קרקעות וכו', עד  18 

עכשיו תקוע הפארק נינג'ה בגלל אישורי הקרקע וקו כחול,  19 

אז אני לא יכול לקבל ממנו כסף של מפעל הפיס אם אין לי  20 

ו ס לזה כרגע. אבל לא ניכנחוזר חכירה אישור על הקרקע  21 

נינג'ה אישרו חברי  אבל אני יכול להגיד דבר כזה. פארק  22 

אלף שקל שנה שעברה עם כל החברות  100המליאה  23 
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אלף שקל  350-שמתעסקות בזה, הגענו למסקנה שפחות מ 1 

 2  -לא יהיה

 3  -מתי ביקשת את ההצעות ומתי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תווכח אני לא מתכוון לה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

 5 עכשיו. 

 6 בסדר, אז חכה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני, הבאנו למליאה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 7 

וזה  350-לאישור להגדיל את התב"ר מכספי מפעל הפיס ל 8 

אושר רק לאחרונה. היו שמה דברים שעלו על ידי חברי  9 

המליאה, ואני קבעתי בישיבה ואחר כך גם עמיר אריהן  10 

תושבים ואמר להם, זה יוחלט בוועדת שפי. הוציא הודעה ל 11 

ואני קבעתי אחרי הישיבה, שהדברים האלה, היות ולא אני  12 

יודע  60-החלטתי להחליף עצי שדרה ב אלף שקל, אני לא  13 

אלף  60את זה להחליף. חברי המועצה התעסקו להוסיף  14 

שקל להחליף, אמרתי להם, בבקשה, וועדת שפי בראשות  15 

ליצו לי לאיזה עצים להחליף, איתמר, תכנס את הועדה, תמ 16 

אני לא יודע לאיזה עצים להחליף, איזה עצים להחליף,  17 

 18  -איפה להחליף, עד היום הוועדה לא התכנסה

חיים, שורה תחתונה, עשית  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

 20  -?1-7משהו מהסעיפים 

אני לא נתתי לך לדבר, לא  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 21 

 22 נתתי לך זכות לדבר. 
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 1 רגע, איתמר.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 2  -סעיפים 7 איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 3 איתמר, אף אחד לא הפריע לך.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

שניה. אז אני אומר,  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

הדברים האלה שעולים על ידי חברי המועצה, המקום  5 

את להשפיע על חברי המועצה זה בוועדות. הם לא מכנסים  6 

 7 3-4הוועדות, וכשמכנסים אותן אין פורום חוקי, מביאים 

תושבים, הם מביאים המלצות של קוורום לא חוקי. אז גם  8 

כשמכנסים קיימת הבעיה הזאת, והם לא מכנסים את  9 

הוועדות, וועדת ביקורת לא התכנסה, של מיכה, מיום  10 

שהמועצה הוקמה היא התכנסה פעם אחת או פעמיים ולא  11 

וח ביקורת של משרד הפנים עד היום, עמדה לה בשום ד 12 

למרות הבקשות שלי החוזרות ונשנות. אז אפשר להגיד כל  13 

דבר, אין וועדת הנהלה נכון, כי אם היה ועדת הנהלה  14 

להעלאת הקואליציה, אחרי שעמיר התפטר נשארו שניים,  15 

ו  16  -אני 

גם עד שהתפטרתי היא לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 התכנסה. 

אני והסגנית שלי, היא  ]ראש מועצה[:חיים מנדל שקד  19 

כרגע בחוץ לארץ, בגלל זה היא לא פה, והוועדות לא  20 

וועדות בראשותי, וועדת ביטחון מתכנסת,  מתכנסות, למעט  21 

וועדת מלח מתכנסת באופן תדיר. עכשיו לגבי הגידול  22 

 23  -בארנונה. אני מחזיק פה מסמך
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 1  -לא שאלתי לגבי הארנונה עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

לא, אני בכוונה רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 2 

י  להגיד. אפשר לזרוק פה סיסמאות שהיה גידול בתקציב, אנ 3 

 4 2019לינואר  22-מחזיק במסמך של גזבר המועצה, מ

שמסביר למה צריך להגדיל את הארנונה. וכתוב פה, בגלל  5 

, בגלל הפסקת 2. 1ירידה עקבית במענקי איזון למועצה,  6 

ב מקרן חלף היטל השבחה שכל שנה היו העברת תקצי 7 

מעבירים למימון מחלקת ההנדסה, אבל כשנכנסתי לתפקיד  8 

היה אפס בקרן חלף היטל השבחה ולכן היה צריך למצוא  9 

מקור מימון למחלקת ההנדסה, ולא היה לנו כסף לזה.  10 

הדבר השלישי, גידול ניכר בהוצאות הרווחה של המועצה  11 

, שחיקה מתמשכת במאות אלפי שקלים. הדבר הרביעי 12 

בשיעור ההשתתפות האמיתי של משרד החינוך במימון  13 

הסעות לתלמידים. הדבר החמישי, ששנים קודם כל שעלה  14 

חצי מיליון שקל, ממומן מגביית חובות העבר וכשנכנסתי,  15 

בגלל העבודה הנפלאה של הגזברות, כבר אין חובות העבר  16 

שיכולים לגבות כאלה סכומים לתקציב השוטף ובגלל  17 

ו הנ חיות משרד הפנים לאיוש משרות סטטוטוריות, הגדלנ 18 

משרה,  100%-משרה ל 50%-את מלאי מחלקת החינוך מ 19 

.. אז אני אומר, מינינו מהר יחידת נוער, רכז  הגדלנו את. 20 

נוער, והפרדנו את תפקיד הגזבר והמזכיר. וכדי לממן את  21 

זה לא מתקציב השוטף של המועצה, ביטלנו את התפקיד של  22 

הספורט בהר אדר, קיצצנו את מהנדסת  מנהלת תחום 23 

משרה,  60%-המועצה, בשנה הראשונה כבר אני מדבר, ל 24 
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משרה,  60%-וכשבאה מהנדסת ל 75%-קיצצנו עוד קודם ל 1 

וביטלנו את התפקיד של אחראי לוגיסטיקה לאולם הספורט  2 

-אלף שקל לחודש, ובמקום זה שמנו פנסיונר ב 17שעלה  3 

ייעלות כדי להישאר שקל לחודש. עשינו צעדי הת 3000 4 

לא יודע מיליון שקל להוצאות השכר של עובדי  5.8באותם  5 

מיליון. אז אפשר לצאת פה  28המועצה מתוך תקציב של  6 

. זה  בסיסמאות, ולצאת שהיה בגידול בתקנים, בגידול בזה.. 7 

הכל בא במעשית, נכון שהיה גידול בחצי תקן בינתיים מאז  8 

רה ויש גידול מש 65%של המשרד לביטחון פנים שמממן  9 

משרה, לפי ההנחיות  50%-ל 25%-במשרד מבקר המועצה מ 10 

אלף שקל, היו גם גידולים כאלה. ולכן אי אפשר  100זה עוד  11 

. הכסף שהוא עלה, הוא לא 2018-להסתכל על מה שהיה ב 12 

עלה לשירות לתושבים, הוא עלה כדי שלא נצטרך לקצץ  13 

היה,  ולפגוע בשירות לתושבים, ככה זה נכתב פה, וככה זה 14 

ו  ועמדת משרד הפנים הייתה שתעריפי הארנונה הי 15 

הגבוהים, בניגוד למה שמיכה אומר, בצורה משמעותית מכל  16 

היישובים ביישובים דומים, יש פה אפילו, הוא צירף פה את  17 

כל המועצות, כמה כסף לוקחים, כוכב יאיר, להבים, הר  18 

, אנחנו היינו נמוכים בצורה  אדר, עומר, מברשת וכו' 19 

ית מכולם. ולכן, הארנונה הייתה לא בשביל לשפר משמעות 20 

את איכות, איתמר, יאמר לזכותו שהוא לא היה חבר מועצה  21 

אז, אז הוא לא היה כשהעלו את הארנונה. אבל הארנונה לא  22 

עלתה בשביל לשפר את איכות התושבים, זה לא עלה בכלל  23 

לרגע, הארנונה עלתה כקורח המציאות, כדי שלא נצטרך  24 

מיליון שקל,  32זה נכון, תקציב המועצה היה לקצץ. עכשיו  25 
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ומשהו אלף שקל. אבל זה לא  28,700,000היום הוא רק  1 

בגלל שירד השירות, זה בגלל שפשוט כל נושא הגיל הרך יצא  2 

להפעלה על ידי מימון חיצוני, זה כסף שנכנס למועצה  3 

מההורים ויצא למימון הגיל הרך, יצא מההורים לצהרונים,  4 

ים, היום זה הולך ישירות מההורים הוא הלך לצהרונ 5 

 6 לצהרון ולא נכנס דרך המועצה. 

 7 חיים, איך צומצם הגירעון?  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

רגע. לגבי זה, לגבי צמצום  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 8 

הגירעון, אני אגיד שני דברים. אחד, יהיה פעולה שיטתית  9 

שלי ושל הגזבר, שכל הוצאה שישנה, אפילו שיש לה תקציב,  10 

אין כמו שהיה קודם מנהל המחלקה. כל דבר, כל אלף שקל,  11 

מהתפעול וזה, צריך אישור ואני שואל את עצמי אם אני  12 

ייב לעשות או לא. וכל אלף יכול לדחות את זה, אם אני ח 13 

שקל שאנחנו יודעים שאנחנו חוסכים, הולך לכיסוי  14 

הגירעון. אז א', בעבודה שיטתית על ידי זה ששעות נוספות  15 

רק באישור אישי שלי, כרגע, או של המנכ"ל, אין דבר כזה  16 

שעות נוספות בלי אישור אישי שלי, גם שצריך להביא  17 

לתקן פריצת ביוב.  בלילה מהכפר בידו 02:00-פלסטינאים ב 18 

ולכן, כשאתה אומר רק אישור אישי שלך אז יש שליטה  19 

מלאה על השעות נוספות. והדבר הנוסף, נכון, היה לנו גם  20 

קורונה, והקורונה הזאתי, היה צמצום בפעילות, ביום  21 

אלף שקל לפעולות תרבות, הוצאנו  80העצמאות לא הוצאנו  22 

 23  -אלף שקל וככה 35
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יכול גם להגיד יותר מהדברים  אני ירון ארנון ]גזבר[: 1 

הבסיסיים. הנתונים האלה קיימים בתוך הגיליונות  2 

שהועברו, בניתוחים של ההכנסות וההוצאות לפי, מה  3 

שנקרא, פרקי תקציב, אפשר לראות שבוא נגיד, הסכום  4 

, לצורך 2021-המשמעותי שלנו, של צמצום הגירעון ב 5 

ניין, אני העניין, הפער בין התקציב לביצוע, הוא לצורך הע 6 

אומר, בסכומים הגדולים, אוקי? כמובן שבכל המקומות  7 

צריך להגיד סכום מדויק, יש פה בפרק החינוך. אחד,  8 

הכנסות יותר גדולות מהתקציב שמבוסס על כל מיני  9 

הכנסות קורונה וכאלה שהיו, מצד שני, וגם התחשבנות  10 

שהיה לנו רטרו עם משרד החינוך על עוזרי הוראה ואתה  11 

שנת לימודים אחרי זה  תהחינוך לפעמים מתעש יודע משרד 12 

לשלם רטרו על כל מיני דברים שיצרנו עודף הכנסות מהצפי  13 

-אלף שקל, ומצד שני, כ 250בפרק החינוך בלדעתי באיזה  14 

אלף שקל פחות הוצאות בפרק החינוך מהצפי, שחלקו  300 15 

נובע מהעובדה, כמו שאמר חיים, שאנחנו חיסלנו את  16 

הנושא הזה של המעון יום והצהרונים מערכת הגיל הרך את  17 

וכל זה, והביטוי שזה חלקו בחיסכון, נקרא לזה ככה,  18 

לעומת הצפי, שזה היה יותר דרמטי אפילו ממה שאני  19 

צפיתי, זה אחד. ושתיים, שהיו דברים לדוגמא, בבית ספר,  20 

שהם עשו בשכל, הצליחו לנצל את תקציבי הקורונה, חלף  21 

במקום לעוזרי הוראה  דברים שבמילא היו משתמשים בזה 22 

וכאלה שהיו מוציאים אותם מהתקציב שלנו, והצליחו לנצל  23 

את תקציבי עוזרי ההוראה וכל זה. ולכן זה חסך את  24 

ומשהו אלף שקל נבע  5ההוצאה הזאתי. אז לכן אני אומר,  25 
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מדברים מהותיים בצד ההכנסה וההוצאה בחינוך, שיצרו  1 

שחרג  2021 את אותו עודף, לצורך העניין אני אגיד בשנת 2 

 3  -מה

 4 כמה?  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

 5  -אלף שקל 550משהו,  ירון ארנון ]גזבר[:

זיו ]יועמ"ש[:  6 אלף.  600 דוד 

סדר גודל, אני אומר, בתחום החינוך,  ירון ארנון ]גזבר[: 7 

בצד ההכנסות וההוצאות ביחד. בצד ההכנסות, בצד הגידול  8 

שהביא את בהכנסות, קיטון מההוצאות לעומת התקציב  9 

, להזכירכם, חלק 2021-אותו חיסכון. עכשיו אני אומר, ב 10 

-מהדברים נבעו גם משינוי חשבונאים, אוקי? הפרשנו ב 11 

לתביעה גדולה שהיה לנו פסיקה במחוזי את מלוא  2018 12 

 13  -סכום הפסיקה נגדנו

 14 אלף.  700 חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

ערעור שלנו ואחרי זה שהגיעו תוצאות ה ירון ארנון ]גזבר[: 15 

בעליון, אז את כל ההפרש החזרנו חזרה אלינו וזו הייתה  16 

 17 הכנסה חד פעמית. 

אז ממה נפל הדבר הזה? זה לא  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 18 

 19  -חדש

לא אני לא מבין. האם ניהלתם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 20 

ניהול יעיל שבעקבותיו ואישור פרטני אישי של כל שאר  21 
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, או שבסוף אתה אומר 1,700,000הנושא, ומשם חסכתם  1 

 2  -לא

 3  -איתמר ירון ארנון ]גזבר[:

חלק מחקתי את ההפרשות  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

 5  -וחלק

אני כבר חוזר ואומר, זה לא דברים  ירון ארנון ]גזבר[: 6 

חדשים, זה דברים שכבר הוצגו פה, לצורך העניין, זה לא  7 

 8  -, הדבר הזה של ה2020-, זה ב2021-בכלל ב

ירון אני חייב להגיד משהו.  יתמר הראל ]חבר מועצה[:א 9 

 10  -אנחנו את השאלה הזאת

 11  -פעם ראשונה רואים את הנתונים ירון ארנון ]גזבר[:

לא. אנחנו בנובמבר שאלנו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

אתכם בדיוק את השאלות האלה, למה יש גידול? איך אתם  13 

 14  -מסבירים את הגידול במשרות? אגב

 15  -אגב אבל נון ]גזבר[:ירון אר

 16 רגע, שניה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כל הנתונים נמצאים בגיליון שהועבר  ירון ארנון ]גזבר[: 17 

 18  -אליכם בצורה פרטנית

 19  -לא, אבל איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 20  -אתה אחרי זה שואל אותי ירון ארנון ]גזבר[:
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,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: לא אני שאלתי אותך, ירון 1 

 2  -סליחה. אני אפתח את הפרוטוקול

 3  -לא מוסתר שום נתון ירון ארנון ]גזבר[:

ירון, אני אפתח את  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

הפרוטוקול ואני אקריא. ירון, סליחה, אני לא יכול לדבר  5 

 6 ככה. 

 7  -להזכירך אתה התפרצת לדבריי ירון ארנון ]גזבר[:

 8 אז תסיים.  ]חבר מועצה[:איתמר הראל 

 9 אז אני אסיים.  ירון ארנון ]גזבר[:

 10 תסיים ואני אגיב, אין בעיה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אוקי, אתה התפרצת לדבריי, נתחיל  ירון ארנון ]גזבר[: 11 

 12 מזה. 

 13  -תגיד, תגיד שאתה רוצה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

]גזבר[: פרצת אז בוא נתחיל מזה שאתה הת ירון ארנון  14 

 15  -לדבריי

 16  -ירון איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כי אתה אמרת שאני התפרצתי לדברייך.  ירון ארנון ]גזבר[: 17 

 18 אז בוא נתחיל מזה איתמר, אתה התפרצת לדבריי. 

 19 יאללה תמשיך.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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,  ירון ארנון ]גזבר[: סבבה. אז אני בא ואומר פה על השולחן 1 

.. אבל לפחות מהדוחות , שוב פעם אי2021בשנת  ן עדיין. 2 

הרבעוניים, שהנתונים שיש לזה, אני אומר לך, החלק הארי  3 

של ההסטה שנוצרה שיצרה עלי עודף בלתי צפוי, היא שנת  4 

אלף שקל יש  100-, אחרת, בגדול, עזוב שיכול להיות ש2021 5 

סטייה פה ושם אבל בגדול הייתה צריכה להיות פה סטייה  6 

החינוך, הן בצד ההכנסות הן בצד בצד, לטובתנו בצד בפרק  7 

ההוצאות, בכיוונים מנוגדים, שיצרו פתאום עודף כזה  8 

משמעותי להר אדר. אבל כולנו יודעים שדברים כאלה  9 

קורים, וודאי בהתחשבנויות של חינוך שהם הרבה פעמים  10 

מתחשבנות גם עם פרטים של שנת לימודים מלאה אפילו  11 

 12 ה. אז זהו. בשנת לימודים אחורה כל מיני דברים כאל

א', אתה, גם הנושא של  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 13 

התחשבנות בחינוך וגם הנושא של העסקה הכלכלית  14 

הקורונה, הר אדר לא שונה מרשויות אחרות,  שנקראת 15 

לכולם זה היה עסקה כלכלית טובה בסך הכל. משהו טוב  16 

 17 1,750,000-יצא מהסיפור הזה, אבל השאלה שלי, מתוך ה

ים, אתה יודע להגיד, בניכוי הקורונה שנ 3-האלה ב 18 

והפסיקה החד פעמית שהיה לכם שמה הצלחה, כמה באמת  19 

מתוך הניהול היעיל שיושבים עם אצבע על הדופק ככה ראש  20 

המועצה אומר כל דבר אני רוצה לראות שלא יהיה בזבוז,  21 

 22 כמה החלק הזה שייך לדבר הזה? 

ענו אבל כבר אנחנו הטמ חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 23 

את זה בהצעת התקציב והורדנו סעיפים, בשוטף אפילו,  24 
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אלף שקל, אני  96כולל אני אומר, מבנה המועצה, שעלה  1 

אלף שקל פחות בהצעת התקציב שלי. רוצים  16, 80שמתי  2 

יש סיכוי שאני אצליח  80, אין סיכוי. 72-מזה לקצץ ל 3 

לעמוד. ולכן אני אומר, אנחנו, כן אנחנו עושים את זה, את  4 

עול הזה, כן מנסים לחסוך, אבל יש גבול. לפעמים גם היי 5 

בסוף אתה מגיע למצב שהעצמיות שצריך להשקיע בשביל  6 

להתייעל כבר עולים יותר מאשר ה... הגענו למיצוי. רגע,  7 

ואני רוצה, שניה, ירון הפריע לי ואני רוצה רק, התחלתי  8 

 9 בשתי נקודות שונות. 

צוצים הקטנים רגע, אז הקי עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 10 

 11 לאיזה סכום?  1,750,000-האלה מסתכמים בסוף מתוך ה

 12 איזה קיצוצים? לא הבנתי.  ירון ארנון ]גזבר[:

 13  -זה שאתה אומר אם הייתי עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

 14  מדברים ביחד, לא ברור

-שאנחנו מדברים על פני ה 1,750,000-ה ירון ארנון ]גזבר[: 15 

שנים על סגירת חלק מהגירעון הצבור, הוא, לצורך  3 16 

העניין, אותו תהליך כמו שאמרתי שנובע מהפחתה  17 

מאירועים חד פעמיים או דברים כאלה וחלקם באמת  18 

מהוצאות שלפעמים לא ממומשות, אני אתן לך דוגמא,  19 

ובחוק, לפי אוקי? אם אני תקצבתי שכר מבקר, לפי הנדרש  20 

 . ] . ..[ היקף המשרה והשכר הסטטוטורי הקבוע, זה מה  21 

עכשיו, ביצוע בפועל, אם המבקר ביצע בפועל פחות שעות  22 

ולכן בהכרח לא שולם לו מלוא השכר, אני לא משלם על  23 
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, אז בסוף סיימתי תקציב תקציבי עם מימוש חסר, עם  ]. ..[ 1 

 2  -ביצוע חסר

 3 רק בדצמבר? גילית את זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

]גזבר[: קודם כל הנתונים, ובקטע הזה יש אומדן  ירון ארנון  4 

 5 צפי הביצוע שלי, קיימים בכל מה שהועבר אליכם, קיימים. 

 6 בכל רבעון.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 7  -בכל כזה שהעברתי לכם ירון ארנון ]גזבר[:

 8 דיבור לא ברור

] ירון ארנון ]גזבר[: .[ תקציב, מה זאת אומרת? בנובמבר  .. 9 

 10  -יש עמודה

בנובמבר כן, אני שואל שאלה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12  -אחרת, היות

 13 מה הבעיה?  ירון ארנון ]גזבר[:

, אני רוצה לחזור על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: שניה. א' 14 

השאלה שלו כי גם אותי היא מעניינת. הולכים סחור סחור  15 

ולא מקבלים תשובות. תנטרל את המענק החד פעמי של  16 

 17  -הקורונה, או המענקים החד פעמיים של הקורונה

 18  -הנחיתה של התביעה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 19  -הנחיתה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1  -2020-זה ב ]גזבר[: ירון ארנון

 2  מדברים ביחד, לא ברור

-בסדר אנחנו מדברים על ה עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 3 

 4 שנים האחרונות.  3-מה 1,750,000

 5 נכון.  ירון ארנון ]גזבר[:

כמה בניהול המאוד מאוד יעיל,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

כל שעה נוספת מאושרת על ידי ראש המועצה והמנכ"ל, וכל  7 

הוצאה בוחנים איך ניתן לעשות אותה פחות מסעיפי  8 

 9 התקציב, כמה נחסך עד כה? 

]גזבר[: אני חושב שזה שאלה שהיא, כאילו, מה  ירון ארנון  10 

 11  -אתה עושה לי ככה? זה שאלה ש

 12 עשיתי עם היד.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 13  -קודם כל ירון ארנון ]גזבר[:

 14  -שאלה מאוד רלוונטית מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

,  ירון ארנון ]גזבר[: אז אני אומר משהו מאוד מאוד רלוונטי 15 

ואמרתי את זה כל השנים, לא כל השנים, במשך הרבה  16 

השנים האחרונות. חבר'ה,  3-שנים, ולשמחתי התממש ב 17 

ון יום גרם למועצה הזאתי לדמם מערך הצהרונים והמע 18 

במשך שנים. ברגע שביצענו את המהלך הזה של העברת  19 

ההפעלה של הצהרונים ומעון היום מדי שנה, היום נותר  20 

[ ואחרי זה מטבח  ...[ חיסכון וזה תהליך שלקח על פני זמן,  21 
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וכל זה. הדברים האלה חסכו למועצה הזאתי להערכתי  1 

יודע  בסדר גודל של כמה מאות אלפי שקלים בשנה אבל לא  2 

אלף שקל בשנה, זאת אומרת, רק המהלך הזה  200-300מה,  3 

ש... אני כל השנים אמרתי שאנחנו מפסידים כסף במעון  4 

 5 ובצהרונים. 

-ירון, אם אנחנו לוקחים את ה עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 6 

 7  -אלף האלה, את הפסק דין ואת הקורונה 300או  200

 8  מדברים ביחד, לא ברור

האלה הם לא  300או  200-ה אריהן ]חבר מועצה[:עמיר  9 

 10 נמצאים בבסיס התקציב. 

 11 למה לא? מה זאת אומרת?  ירון ארנון ]גזבר[:

כי זה לא היה בבסיס התקציב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 . 2021של 

ב ירון ארנון ]גזבר[:  14 . 2021-למה לא? המטבח עדיין פעל 

ח, תנטרל את תנטרל את המטב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 16 המטבח. 

 17  -אז זה לא רק, אז בסדר ירון ארנון ]גזבר[:

 18  -לא, ירון ירון עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19  מדברים ביחד, לא ברור
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אלף שקל, מה  100זה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

 2 אלף שקל אתה מנטרל?  100תנטרל? 

תקשיב. אפשר להגיד, לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

נות, אפשר להגיד לא רוצים לענות, השאלה היא יודעים לע 4 

נורא פשוטה, השאלה היא נורא פשוטה. סיפר פה ראש  5 

המועצה שהוא מבצע מהלכי התייעלות יומיומיים, כל דבר  6 

עובר דרכו, הכל הוא מאשר, כל שעה נוספת עוברת אותו  7 

 8  -ואת המנכ"ל, פחות או יותר ציטוטים ממה ששמענו

 9  -3השעות הנוספות עלו פי  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

שואלים, לא משנה, עזוב, אז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 1,700,000-שואלים עכשיו תחת המסגרת הזאת. כמה מה

 12 הגיעו כתוצאה מזה? זו השאלה. 

אין לי את הניתוח הזה תחת היד, תסלחו  ירון ארנון ]גזבר[: 13 

 14 לי, אוקי? 

 15 אוקי, בסדר.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 16  מדברים ביחד, לא ברור

 17 . 3רק השעות הנוספות עלו פי  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 18 1.7-שנים של ה 3-אם אני מנרמל את ה דוד זיו ]יועמ"ש[:

מיליון שקלים, אני סבור ממה שאני שומע באוזניים שלי  19 

שבשנה אחת החיסכון האמיתי ולא מדברים בלתי צפויים,  20 

 21 אלף שקלים לכל שנה.  150אם אני עושה חשבון מהיר הוא 
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 1 לא, אתה משער לגמרי דוד.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  2 אמרתי שאני משער.  דוד 

 3  מדברים ביחד, לא ברור

אפשר לבדוק את הנתון  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

הזה נו. טוב אני רק רוצה, שניה. אני רק רוצה, היות ועלו  5 

נגע, אז ככה.  גגות סולאריים, הדבר היחיד פה דברים, ירון  6 

שהתחלתי את זה יחד עם אריאל, הם כבר נהנים  7 

מההכנסות, אני עדיין בכלל בסגירת היועץ. אם היה דבר  8 

אלף  600אחד שיכל להכניס למועצה כבר לתזרים השוטף  9 

שקל בשנה, ולא עשינו אותו, ולא היינו מתווכחים עכשיו  10 

ים וחברי על כל הדברים האלה, אם היה פה גגות סולארי 11 

המליאה תקעו את זה שנתיים, שנתיים תקעו את זה. הדבר  12 

השני, הגן משחקים הוא צודק, הציעו חברי המליאה, אני  13 

הצעתי מיליון וחצי אלף שקל מתקציב מפעל הפיס, אני לא  14 

אלף, לא יודע להקים, לא אני, לא המנכ"ל, לא  800-מקים ב 15 

גילאי  מהנדסת המועצה, לא יודעים להקים גן משחקים רב 16 

אלף שקל, לא מצאנו באף ישוב, הסתובבנו בישובים,  800-ב 17 

, לא יהיה. 16לא מצאנו. זה להקים עוד גן אחד כמו שיש לנו  18 

 19 800-ולכן ביקשנו, וחברי המועצה מתעקשים להישאר ב

אלף שקל, למרות שכסף שווה מפעל הפיס, לכן אפשר להגיד  20 

ועצה אלף שקל, אולי מיכה כשיהיה ראש מ 800אלף פעם,  21 

יודע לעשות כאשר רק הפיתוח עולה  הוא ידע לקיים, אני לא  22 

אלף שקל, לא יודע לעשות גן משחקים במחיר הזה,  900לי  23 
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פעם, אישרנו לו והוא לא  100מה לעשות. אפשר להגיד  1 

ויודע מה זה אומדנים לצאת  עושה, רק מי שמבין בזה באמת  2 

 3  -למכרז

 4 900תך שזה אני חולק על דע מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 5  -אלף שקל. מגרש שטוח שלא הולכים

 6  -מותר לך לחלוק חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

סנטימטר אדמה לא  40להזיז  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 7 

 8 אלף שקל.  400יעלה בחיים 

 9 מותר לך לחלוק.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 10 אלף שקל, סליחה.  900 מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 11 מותר לך לחלוק.  נדל שקד ]ראש מועצה[:חיים מ

אתה לא בא עם סימוכין, אתה  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 12 

 13  -בא עם סיפור

 14  -אבל זה לא נושא הישיבה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

מספרים לא מגובים בהמלצה  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 15 

 16  -ואתה

 17  -זה לא נושא חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

היות ואני התעסקתי עם זה אז כן  ג'יל ]מנכ"ל[:גבי אבר 18 

יש סימוכין וכן יש את המחירים האלה וכן עלות הפיתוח  19 

 20  -אלף ואולי אפילו יותר, והראיתי לכם את זה 850-900היא 
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 1 לא הראית.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 2 אני עכשיו אביא לך את זה עוד פעם.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 3 תביא.  מועצה[:מיכה צוריאל ]חבר 

טוב עזוב, עלות פיתוח זה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

לא מה שמיכה מתכוון, זה הכל חוץ מהמשחקים. זה כולל  5 

 6  -אלף 300משטחי בלימה שזה 

 7 אני יודע מה זה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שזה כסף, רק  צלייהכולל  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 8 

 9  -אלף שקל 700זה לבד 

 10  -ברזיותחשמל, תאורה,  אברג'יל ]מנכ"ל[: גבי

, כולל ברזיותכולל  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 11 

 12  -ספסלים, כולל פחי אשפה, כולל

 13 אלף שקל?  30מה זה עולה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

זה הכל חוץ מהמתקני  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

 15 משחק, אני רק אומר. 

 16 ישוב במיקום ספציפי. בגלל ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 17  -אני רק רוצה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  18 רצית אחרון
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לומר משהו להתייחסות, פשוט  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

חיים זרק פה אוסף של דברים באוויר, הם לא מבוססים.  2 

אלף שקל לעובדי  80תקציב על השעות הנוספות היה  3 

-ר, אני לא מדבר על בכלל, עלה להתפעול בלבד אני מדב 4 

אלף שקל בשנה שעברה, מציעים שנה הבאה לקצץ  210-220 5 

. אז אני לא יודע אם זה מה שאומר, אישור 170-אותו ל 6 

פרטני זה לא. הוא מדבר על תקציב הרווחה שעלה  7 

אלף  20-משמעותית, אפשר לראות את המספרים, עלה ב 8 

ק אמירות, ' לעכשיו. אפשר לזרו18-שקל במהלך השנים מ 9 

אבל אנחנו, וזה הנקודה החשובה. כישבנו בנובמבר, ביקשנו  10 

בדיוק הסבר לדבר הזה, למה יש גידול בכמות עובדי  11 

, שורה של דברים ביקשנו להביא, 13-ל 11-התפעול, עלו מ 12 

למה תקנים גדלו, למה הוצאות גדלו, עד היום לא קיבלנו  13 

ו תשובה מסודרת, אמרו לנו תלכו לתקציב. גם כשישבנ 14 

איתם, הוא אומר לי זה מה שאני צריך. אבל על זה בדיוק  15 

אנחנו דנים, הישוב לא גדל, למה הגדלתם? עכשיו,  16 

האמירות פה נאמרו ככה בשלוף, אני חייב להגיד שלדעתי  17 

אני שולט בתקציב המועצה הרבה יותר טוב מראש המועצה,  18 

 19 ויסלח לי הגזבר, גם ממנו. 

שאלות אחרי  3-רעתי באני הפ עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 20 

 . .  21 מיכה אז.

.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  22 מיכה סיים, חן
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חן אתה רוצה? או אני, לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 משנה. 

 3 עמיר תעשה אתה.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

טוב. למרות שביקשת אני אכנס  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5  -להיסטוריה כי היא חשובה

 6 תיארתי לעצמי שתיכנס.  נציג ממונה[:עידו צ'פניק ]

כי היא חשובה. אפילו שגם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

דיברנו לא מעט. נתחיל במחמאה, הוגש תקציב בתחילת  8 

נובמבר פעם ראשונה. והכל התחיל חיובי, מגישים תקציב,  9 

כן מרוצים לא מרוצים, זה בסדר. ישבנו בישיבת מועצה,  10 

יום שלישי, כמובן שהיא שלמרות שהתבקשה שלא תהיה ב 11 

הייתה ביום שלישי, ושאלנו שאלות, ואמר המנכ"ל לא יודע,  12 

אמר הגזבר לא יודע, אבל גם אמרו וזה בפרוטוקול, תקבלו  13 

בישיבה הבאה. ופלא, נקראנו לישיבה הבאה, נאדה,  14 

ו  גורנישט, אין מידע. התחלנו להציק במיילים שאנחנ 15 

נ אמר לנו, דורשים, בחלקם הסופי גם אתם מכותבים.  16 

תבואו לפה עוד הפעם, אני מזכיר פה, מנכ"ל מקבל  17 

משכורת, ראש המועצה מקבל משכורת, אני מקבל משכורת  18 

לא מהמועצה. כל שעה שלי פה היא במקום שעה בבית, שעה  19 

בנופש או בכל דבר אחר. אני אוסיף לדבריו של איתמר, אני  20 

לא מתכוון לרוץ לראשות המועצה. אז אני לא בונה לעצמי  21 

קריירה, אני לא בונה שום דבר, אז מה אני עושה פה? אני  22 

לטובת התושבים. כראות עיני, יכול להיות שהיא שונה  23 
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מראות עינייך ומותר לי, בגלל זה אנחנו חברי מועצה  1 

נפרדים. אחרי שהצקנו במשך חודשיים על שאלות, בסוף  2 

התחילו לענות, אבל מה עשינו בשביל שיענו? השבנו ברחל  3 

, כל סעיף וסעיף בתקציב, ודלינו במקום לקבל בתך הקטנה 4 

את המידע כמו שהבטיחו לנו. ואז התחילו ההתחכמויות,  5 

 . תשובה חלקית, היחיד שנתן תשובות מלאות זה היה ירון 6 

אבל כל סעיף שהפנה שירון לא עונה, לא היו תשובות, לא  7 

היו. ועם ירון גם יכולתי לדבר טלפונית וקיבלתי ממנו  8 

ת ולכן ירון תודה רבה. אין מילה תלונה. תשובות ענייניו 9 

להבדיל ממה שראש המועצה טוען, שעות ישבנו, שעות, רק  10 

לא הייתי מוכן להגיע לפה עוד ערב, תבוא ותשלח לי. הגעתי  11 

 , לישיבת מועצה, לא טרחת להביא את המידע, שלח אותו 12 

אתה מחויב לכך. מה שכן קרה במקביל, זה פתאום התחילו  13 

על גן נינג'ה, מבורך. פתאום היו פחים, לצאת הצעות מחיר  14 

מבורך. וואלה, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. דברים  15 

נוספים שעד היום דרך אגב על חלקם לא קיבלנו תשובות  16 

אבל על חלקם העיקרי אני יכול גם להגיד בדיוק מהם, הם  17 

סעיפים בהם נעשה סבסוד צולב. סעיפים שבהם יש אי  18 

גבוה מדי. לא הובא  מימוש, וסעיפים בהם יש מימוש 19 

תקציב מילואים,  2021למליאה, עד כמה שאני זוכר, בכל  20 

גם לא נאמר למליאה, עד כמה שאני זוכר, שיש סעיפים  21 

תקציביים שלא הולכים להיות ממומשים. וגם לא נאמר  22 

למליאה, עד כמה שאני זוכר, שיש סעיפים תקציביים  23 

 24 שהולכים להיות בגירעון גדול, בכללם דרך אגב שעות

נוספות שאתה אומר שאתה מאשר אותן אחת אחת. בכללם,  25 
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אדון מבקר, שכשביקשתי את הגיליון שעות שלו גיליתי שזה  1 

לא שהוא לא עבד בנובמבר דצמבר ולכן הופתענו, אלא זה  2 

לאורך כל השנה וידענו שיש שם עודף כספי. יכול להיות  3 

שאני תמים, דוד, ואני מפנה את זה אליך ואני לא מבין את  4 

קידי כחבר מועצה, אבל מהמעט שאני מבין, לחברי תפ 5 

המועצה יש תפקיד אחד בגדול, הוא להתוות מדיניות.  6 

ועיקר היכולת של חברי מועצה להתוות מדיניות היא  7 

במסגרת התקציב. זהו, אנחנו לא מנהלים את המועצה,  8 

אנחנו לא מנהלים את ראש המועצה, אבל אנחנו מתווים  9 

בעיקר בכל גוף ציבורי דרך מדיניות. מדיניות מתבטאת  10 

תקציב, בגלל זה גם תשים לב, שברוב ההחלטות ראש  11 

רול עלינו, כולל תקציב -המועצה יכול לעשות אובר 12 

מילואים, למעט מקום אחד, תקציב שנתי. מעבר לזה, שאני  13 

בא ואני אומר ראש המועצה, תתייעל, כי סעיף ההוצאות  14 

איך, הוא , אני לא אומר לו 5%-שלך בנושאים מסוימים ב 15 

רוצה איך אני גם אגיד לו. אבל אני מזכיר שהגענו לזה שאני  16 

יודע לעשות שום  אמור להתייעל, כי הוא אמר לי, אני לא  17 

דבר אחר. אז הוא שלח אותנו לעבוד, לעשות שיעורי בית,  18 

ואז הוא אומר לנו אסור לכם. עכשיו בואו נראה גם איך  19 

ל הוא אומר אסור לכם, אני מצטער שאני חוזר ע 20 

ההיסטוריה. מגישים לו את התקציב, ואנחנו מקבלים את  21 

התשובות בתוך ישיבת תקציב אחרת אחרי שבועיים.  22 

מבקשים חוות דעת, מקבלים אותה יום לפני ישיבת תקציב  23 

אחרי זה, עוד שבועיים. תגידו, זה צורת התנהלות של  24 

-מישהו שמנסה להעביר תקציב? אבל אני פרקטי, היום ה 25 
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, תקבעו ישיבה לא 31ה אדון סגן ממונה לחודש, אמר פ 15 1 

למרץ, זה יוצא  28ביום שלישי, אני אפילו אתן לך תאריך  2 

יום שני, כל חברי המועצה יכולים. בשבועיים האלה, חיים,  3 

. כל האחרים סבתכל'תנסה לעשות את התפקיד שלך היחיד  4 

זה אתה לוקח על עצמך. התפקיד שלך הוא לנהל את  5 

המועצה, לא רק את המועצה שמה, גם אתה המועצה הזאת,  6 

כי אתה ראש מועצה, וראש מועצה לא תפקידו להגיד: ראו  7 

וקדשו, או ראו וקיים, אלא תפקידו זה לבוא ולמצוא איך  8 

מעבירים תקציב, איפה מהצהרות התקציב של חברי  9 

שחשובות לחברי המועצה בין נושא סדר  המועצה, 10 

העדיפויות שלהם ולא כמו שאתה טוען כשוחד פוליטי, שזה  11 

התגובה שלך והניסיון שלך לפרשן. איך אתה כן נותן? תנסה  12 

לראות איך אתה כן תורם לסעיף ההסעות ולא מוציא סקר  13 

בדצמבר על ההסעות, אחרי חודש וחצי אחרי שהתחיל  14 

ר להורים הביתה, מבקש התקציב ואחרי זה גם מתקש 15 

שהסקר יהיה לא אנונימי ולא אתה, אבל מתקשרים מטעם  16 

המועצה להורים ומנסים לשכנע אותם לשנות את המסקנות  17 

שלהם בסקר, ואדון יועמ"ש, אם צריך, כדי לא שחס וחלילה  18 

לא יתבע על הוצאת דיבה, אני גם יכול לשדך אותך להורים  19 

 20 כאלה. 

זיו ]יועמ"ש[:  21  -דיבה אין תביעת דוד 

לא משנה. אבל לא, כבר איימו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 22 

עליו. וגם אני לא זורק דברים סתם, אני אומר דברים  23 
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לאשורם. ואני יכול לשדך אותך להורים שהמועצה  1 

 2 התקשרה אליהם לשנות את התשובות שלהם. 

זיו ]יועמ"ש[:  3 אוקי.  דוד 

זהות לא פלא שביקשו תעודת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

ושם מלא ולא פלא שאנשים לא רצו לענות, כי ידעו כנראה  5 

מה יהיה. עכשיו, אני לא אומר את זה בשביל לתקוף על  6 

נושא ההסעות, אני אומר את זה בשביל לתקוף על נושא  7 

הרצון, אם לא רוצים, לא יקרה כלום. אם ועדות מועצה  8 

מקבלות החלטות, מליאת המועצה מקבלת החלטות ושום  9 

ורה ולא ממומש, רק תירוצים מפה עד הודעה דבר לא ק 10 

חדשה, לא פלא שוועדות מועצה לא רוצות להתכנס,  11 

ושמליאת המועצה באמת אין לנו חשק להגיע, ושלאף אחד  12 

-במרץ. אבל שוב, אנחנו ב 31-מאיתנו לא אכפת להתפזר ב 13 

 14  -2024-, בחירות יש ברוך השם ב2022

זיו ]יועמ"ש[:  15 . 2023 דוד 

, נכון, עוד כשנתיים, שנה 3 מועצה[: עמיר אריהן ]חבר 16 

וחצי, איך הזמן טס כשנהנים. ואפשר כן לקדם, אבל חיים  17 

זה אצלך. אם הציפייה שלך לפחות לגביי, אני לא מדבר  18 

בשם אף אחד אחר, למרות ששמעתי שאני מנהל איזשהו  19 

מרד או משהו כזה, שאני אצביע בעד, כמו שאישרתי לך  20 

ר תקציבים בדרך, מיד לך להעבי אפשרתיתקציבים, או  21 

נחזור היסטורית מה קרה שנה שעברה, אני מצפה שאתה לא  22 

תגיד ראה קדש ואם לא לך הביתה, כי זה לא יקרה, אני לא  23 
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מריונטה שלך. יש לי אג'נדות שהן לא פוליטיות, יש לי  1 

רצונות שהם לא לעשות לך דווקא אלא כי אני רואה את  2 

שאתה ראש  הדברים אולי שונה ממך ולפתור אותי בזה 3 

מועצה שנבחר שמית, לא תשובה, לא תשובה שמספקת  4 

אותי. אולי במקומות אחרים כן, אולי אני דפוק, זה גם יכול  5 

 6  -להיות. אני חושב שאתה צוחק מהדברים שלי

 7  מדברים ביחד, לא ברור

 8 חן.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 9 שניה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 10 סיימת? אה, לא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 11 לא.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 12 לקחתי אוויר כבר.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

אני חוזר ואומר, לא צריך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

להתייחס לנושא של אי אפשר, שהתקציב ככה וככה הוא  14 

היה. התקציב פחות או יותר שהוגש לנו הוא סוג של טייס  15 

אוטומטי, אבל זה בגלל שלא נעשו שום הליכי מחשבה או  16 

תכנון. למה? כי שמו את היד על משהו אחר, חס וחלילה לא  17 

לכם, חברים, לא כי לא רצו, אבל באה מליאה ואומרת  18 

מקובל. נתן איתמר פה דוגמא נהדרת על אמצעים  19 

אלקטרונים בביטחון. אני אומר לך, לך תבדוק את הבזבוזי  20 

מים, לא פחת, בזבוזי מים שקיימים בהפעלה לא הגיונית.  21 

אלף ואחת דרכים אחרות. המועצה באה ואומרת לך, אנחנו  22 



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  58עמוד 
 נוצר על ידי 

 1 רוצים שתתייעלו פה, לא אמורה להיות לך סיבה שלא.

סעיפים קשיחים, אתה יודע מה זה סעיף קשיח? סעיף קשיח  2 

זה כסף שמגיע סגור למשהו אחד, ואתה אומר, אני רוצה  3 

אותו למשהו אחר, זה ברור שאי אפשר לגעת. אבל להגיד  4 

אי  72אפשר אבל  80אלף אבל  96-שאת זה אפשר לעשות ב 5 

אפשר, למה אי אפשר? תנסה לעשות את זה, לא תצליח, יש  6 

מדהימה, אמנם אתה לא עושה אותה, אבל אפשר  פונקציה 7 

 8 3לעשות אותה, נקרא תקציב מילואים. תבוא אחרי 

, ג', ד' להתייעל, חברים, לא  , ב' חודשים, ניסינו א' 9 

מצליחים, מבקש מכם לשנות, יכול להיות שנגיד לא, יכול  10 

להיות שנגיד כן, דרך אגב יש לך יתרון שם בתקציב  11 

מונה, להם נגיד לא. אבל מילואים, אתה יכול ללכת למ 12 

תראה, אין דבר כזה פסילה מראש, אין דבר כזה, אין דבר  13 

כזה לא לנסות לעשות עבודה, לא להתייעל, אין דבר כזה.  14 

כולכם יודעים יותר טוב מאיתנו, ואתה חושב שאי אפשר  15 

 , להתייעל? אל תכתוב אי אפשר להתייעל, בוא תשכנע אותנו 16 

במילה אחת בתוך זה תפקידך כראש מועצה. אל תענה  17 

ן  ישיבת מועצה על תקציב, לא ניתן לבצע, כי זה לא ניסיו 18 

להעביר תקציב, זה ניסיון לטרפד. אני חוזר שוב על ההצעה,  19 

למרץ, לא יום ראשון ולא יום שלישי,  28יש שבועיים,  20 

לקבוע ישיבת מליאה לאישור תקציב. עד אז לעשות ניסיון  21 

שהייתה אבל לא כן ואמיתי למצוא פתרונות ברוח השיחה  22 

 , יצא ממנה כלום, סליחה שאני אומר, נפגשנו, הבטיחו 23 

הגישו, בסוף לא מה שהגישו, הגישו לנו מסמך שאומר את  24 

אותו דבר למה אי אפשר לעשות, זה לא מה שביקשנו, ישבנו  25 
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 , רק שתכיר, ישב חן, ישב אילן שלא נמצא פה, איתמר, אני 1 

בוע וחצי הגזבר, המנכ"ל והיועמ"ש, יום חמישי לפני ש 2 

ואמרנו עזבו, מנטרלים, פותחים את העסק. חברים לכו  3 

 . [ זה לא ניסיון . ..[ , רק  ]. ..[ תגידו איפה כן, אל תגידו רק  4 

כולנו מכירים סעיפי תקציב, כולנו בנינו תקציב, כולנו  5 

נאמבר וחיפויים וכדומה והכל היה ברוח -יודעים שיש בלק 6 

קיבלנו כלום. טובה ובהומור והסכימו איתנו כולם, אבל לא  7 

עכשיו, אנחנו מגישים, זה לא בסדר, אנחנו מבקשים, זה לא  8 

בסדר. אז מה התפקיד שלנו באמת? רק כמו שאמרו לי  9 

באחת הישיבות, רק להגיד כן או לא על התקציב? לא  10 

להתייחס בכלל לבקשות? לא שיעשה שום ניסיון פוליטי  11 

 12 לפתור אותן, לא כי אני מייצג מפלגה אלא כי אני מייצג

 13 דעה אחרת, למה? 

]נציג ממונה[: ל עידו צ'פניק  אם אנחנו  28-למה להגיע  14 

 15 ? 15-יכולים לדון בתקציב היום ב

,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: כי אני לא רואה איך אנחנו א' 16 

, אני לא רואה וב'  17  -חסרה לך פה חלק מהמליאה, 

 18  -שניה, יש קוורום עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

שניה. אני לא רואה איך אפשר  עצה[:עמיר אריהן ]חבר מו 19 

היום לעשות דיון של קח ותן, סליחה שזה נשמע ככה, אבל  20 

בסופו של דבר זה ניהול משא ומתן, כאשר עדיין לא קיבלתי  21 

שום דבר על כך, אני לא יודע לקחת את זה הביתה לחשוב,  22 

להגיד זה אני מוכן, זה אני לא מוכן, אבל אפשר לנהל אותו  23 
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אותו מחרתיים, אפשר להתחיל אותו  מחר, אפשר לנהל 1 

היום, אף אחד לא אמר לנו לא להתחיל אותו היום, אני לא  2 

יודעים  רואה, אלא אם כן, בא ראש המועצה ואומר, אתם  3 

מה? לקחתי את מה שאמרתם, רוב סעיפי התקציב אני  4 

מסוגל לקחת, באותו רגע אני בעד התקציב. רוב הדברים  5 

ושם ניואנסים, אולי  שאתם ביקשתם אני הולך איתם, פה 6 

נסכים להתפשר עליהם בישיבה, אני אשמח. אבל ככל  7 

שעמדת ראש המועצה היא כמו שהוא הציג אותה עד כה,  8 

פיפסים, זה שם אותי  2-3שבעצם אומרת הכל לא, למעט  9 

בסיטואציה שאו שראש המועצה פתאום מוכן לדבר אחרת  10 

 11  -ואז בכיף אין לי שום בעיה

אתה יכול לאשר תקציב עם  ה[:עידו צ'פניק ]נציג ממונ 12 

 13  -שינויים, אתה יכול

 14 מה זה אומר?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

]נציג ממונה[: אתה יכול להגיד, אני מאשר  עידו צ'פניק  15 

 16 את התקציב שראש המועצה הציע, בכפוף לשינויים הבאים. 

 17 בכפוף לשינויים שלי? אין בעיה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

.  יג ממונה[:עידו צ'פניק ]נצ  18 בכפוף לשינויים הבאים, כן

מעולה. אז הנה הטופס שינויים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

שאני מגיש ואני כבר אומר, אם אני יכול לאשר את התקציב  20 

 21 בכפוף לשינויים שהגשנו, אני מאשר את התקציב היום. 
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לא, בכפוף לשינויים שאולי ניתן, לא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

 2 ם. כל השינויי

 3 לא הבנתי את המשפט הזה.  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

 4  מדברים ביחד, לא ברור

אם אני יכול לאשר את התקציב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

 6  -בכפוף

 7 רגע רגע.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

דקה, זה הדברים שלי, לא שלך.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

לשינויים אם כתוב, אם אני יכול לאשר תקציב בכפוף  9 

י  שהגשנו התשובה היא כן, אני כבר מודיע מעכשיו, אנ 10 

מיליון אנחנו  30-מצביע בעד. ובאמת מתקציב של קרוב ל 11 

כמו  2%אלף, זה אפילו לא כזה מהותי, זה  600דיברנו על  12 

 13 שאמר איתמר. 

זיו ]יועמ"ש[:  14  -אני חייב לומר דוד 

ואם יש סעיף אחד או שניים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

הם קריטיים, אני מעריך שאפשר לדון בהם, אם אנחנו ש 16 

אלף  600-נהנתנים כמו שראש המועצה עשה ולקח את כל ה 17 

האלה אני מוכן לקחת לדבר ואת  36-שלנו, ואמר לנו את ה 18 

.[? לא בשביל זה אני  ..[ כל השאר אני זורק. מה תפקידי?  19 

 .  20 מבזבז את הזמן שלי
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]נציג ממונה[: א נכנסנו לסעיפים אנחנו עוד ל עידו צ'פניק  1 

עצמם אבל כעיקרון מועצה יכולה לאשר, לאשר בשינויים  2 

 3 או לא לאשר. 

אז אם נאשר בשינויים אז אדוני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 זה בניגוד למה שאמרת. 

 6  מדברים ביחד, לא ברור

 7 מה זה אומר לאשר בשינויים?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אתה הולך להסביר יותר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

מפורט מה זה לאשר בשינויים? כי עד עכשיו לא שמעתי על  9 

 10 אופציה כזאת. 

תפתח את התקנון, אני אקריא.  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[: 11 

 .  12 זה נוסח התקנון

כן אבל, אני מעלה את  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 13 

אלף שקל,  36התקציב שהגשתי לכם בשינויים של תוספת  14 

 15  -שינוייםזה ה

 16  -לא לא לא, זה לא קשור עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לא לא, בסוף אני מעלה את  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 17 

 18  -התקציב

שניה רגע, אני יכול להגיש את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

 20 זה שוב? 
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 1  -לא חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 2  -עזוב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 3 היועץ המשפטי פה, לא שם.  ]ראש מועצה[:חיים מנדל שקד 

לא לא, אי אפשר, אני חלוק על עמדתו  דוד זיו ]יועמ"ש[: 4 

של עידו שאני מאוד מכבד ומכיר אותו שנים רבות, התקציב  5 

הוא של ראש המועצה, למליאה אין איזה אפשרות להגיש  6 

שינויים כפי הווייתם, השינויים הועברו לגזבר ולראש  7 

לאחד, נענו גם אדם שזה העמדה של  המועצה, נבדקו אחד 8 

הגזבר וראש המועצה לא מוצאת חן בעינכם ואני מבין את  9 

זה, יכול להבין את זה, התקציב והאחריות לתקציב היא של  10 

שני האדונים הללו, הגזבר וראש המועצה. אני מבין שאתם  11 

אלף שקלים, לא צלח, כי יש פה גזבר  600-רוצים לשנות ב 12 

ם אומר לכם למה הוא לא יודע שעמדתו איתנה, והוא ג 13 

 14 לעשות את זה. 

 15 אז אני חוזר עוד הפעם.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

סליחה, אני חייב להגיד בעניין  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

 17  -הזה

 18  -אז כולנו נלך הביתה מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

כשאני קורא את הנימוקים של  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

נ ימוקים של אי אפשר, הם נימוקים של הגזבר הם לא  20 

מדיניות. ועם כל הכבוד, אי אפשר לערבב ענייני מדיניות  21 

 , עם ענייני אי אפשר. אתה יכול לקרוא את המסמך שלו 22 
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בדיוק כמו שאני קראתי אותו, זה לא של אי אפשר, זה  1 

 2 מדיניות. 

 3 טוב.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

הכבוד, בוא, אל  אז עם כל איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

 5  -תתכסו, ואני אומר לך את זה היועץ המשפטי

זיו ]יועמ"ש[:  6  -אני לא מתכסה בשום דבר דוד 

אל תתכסה מאחורי מכתב  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

שכותב הגזבר כאילו זה עניין שאי אפשר לעשות אותו  8 

 9  -כלכלית, בוא

זיו ]יועמ"ש[:  10  -אני מניח דוד 

אני רוצה להתייחס, רגע,  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש מוע 11 

 12  -שניה

 13  -והדבר הכי חשוב איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 14  -יש אמירה שגזבר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15  -אם שנים התנהלתם איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יש הקצאה של גזבר שאומרת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

אי אפשר בזה שאני למשל אקח כסף שצבוע לדבר מסוים,  17 

ואני אגיד, אני מייעד אותו למשהו אחר. זה נקודה שבה  18 

הגזבר אם הוא אומר אי אפשר הוא צודק, או אם אני אגיד  19 

שאני רוצה, אני לא יודע מה, לעשות דברים שהם בלתי  20 
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התערבות בניהול חוקיים בעליל, אז כן. אבל טיעון של  1 

המועצה, אני לא מכיר שום סעיף בתקנון שמדבר על זה, אני  2 

אשמח לראות את זה. לעומת זאת, שינויים בתקציב,  3 

בקבלת תקציב בשינויים שהם לא של ראש המועצה, דרך  4 

אגב זה ברור לך במיוחד, זה כתוב ראש המועצה הגיש  5 

כן תקציב וניתן לקבל תקציב, כן לא או תקציב בשינויים,  6 

מופיע בתקנון. זה אומר שהתייחסות כזו או אחרת היא לא  7 

 8  -בדיוק ברורה

טוב, א' יש פרשנות של בית  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 9 

המשפט העליון לכל אותם סעיפים והפרשנות שלכם היא לא  10 

מה שבית המשפט העליון קבע בפסק דין רק לאחרונה. אבל  11 

מיר, אם היית אני כן רוצה להתייחס למה שעמיר אמר. ע 12 

באמת ובידיים נקיות בא ואומר, אתה ראש המועצה, בוא  13 

תשב איתנו ותעביר את התקציב, לא היית מבקש לקצץ את  14 

משרת מנהלת הלשכה שלי, שהיא גם המזכירה וגם העוזרת  15 

, לא היית מבקש 60%-משרה מ 40%-האישית וגם הכל, ל 16 

לקצץ את מנהל התפעול היחיד של המועצה, אני אגמור  17 

בר, לשני שליש משרה, כאשר מנהל התפעול היה לפני כן לד 18 

שני אנשים שעשו את התפקיד הזה. לא היית מבקש לקצץ  19 

את השתתפות המועצה בתביעות משפטיות, רק  100%-ב 20 

 21 30אלף שקל, אני שמתי  30היום יש לנו השתתפות עצמית 

. לא היית 100%-אלף שקל לכל השנה, אתה אומר לקצץ ב 22 

אלף שקל  16-אלף שקל ל 40-היועצים מ שם לקצץ את סעיפי 23 

אלף שקל,  16כאשר רק היועץ נגישות עולה לי יותר מאשר  24 
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למרץ השנה  31שהחוק מחייב אותי, וחייב אותי להציג עד  1 

את הכסף למועצה, גם אם אתה רוצה לקצץ זה בלתי  2 

למרץ, אם אני לא מגיש  31אפשרי, כי החוק חייב אותי עד  3 

הקרובות אני חייב לעמוד בחוק, שנים  4-תוכנית נגישות ל 4 

שזה כבר אנחנו אמונים אחריו. אז יש דברים שהחוק מחייב  5 

אותי ואני שומר על חוק, זה עניין של הרגל. וקיצוץ  6 

 7 6,000-אלף שקל ל 40-בפרסומים לא היית מציע לקצץ מ

שקל כאשר החוק מחייב אותי, כולל התמלול הזה שנמצא  8 

 9  -םאלף שקל הולך לתמלולי 15פה, שרק 

 10  -נו עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11  -שניה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 12  -רגע, שניה אחת רק הערה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13  -רגע חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

על השאר אני גם אעיר, אבל רק  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

נקודה אחת, לא קראת את כל התקציב, כי התקציב לקח  15 

 16  -את סעיף הפרסומים לשנייםוחילק לך 

 17  -רגע חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 18  -לא, חשוב להעביר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 10,000-אני ראיתי את ה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 20  -שקל, ראיתי את זה

 21  -פרסומים על פי חוק עמיר אריהן ]חבר מועצה[:



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  67עמוד 
 נוצר על ידי 

 1  -שקל 10,000-ראיתי את ה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 2 תקשיב לעמיר.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

פרסומים על פי חוק יש לך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

, 15לא מספיק שם ואתה צריך  10-תקציב. אם אתה חושב ש 4 

 5  -15אז תגיש שאתה צריך 

לא היית מציע לקצץ את  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 6 

 7 6,000-אלף שקל ל 15-צה מתקציב המחשוב של כל המוע

כאשר אני, המחשב של חן שהוא קנה אותו שנתיים לפני  8 

וחצי שנים ראש מועצה לא החלפתי אותו ואני  3ואני כבר  9 

 10  -לא מתכוון להחליף אותו, וכאשר המחשבים קוראים פה

.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:  11 לא הוא טוב אל תחליף אותו

 12  מה? חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 13 הוא טוב אל תנתק אותו.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

כן. כאשר המחשוב כל שנה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

דוחים, דוחים, דוחים, בסוף בא מנהל המחשוב, אומר  15 

חביבי, אין מה לעשות, המיילים שאתמול שלח לי הגזבר  16 

שהוא השתלט מרחוק על המחשב שלו, שום דבר לא יצא, כי  17 

אלף  15אלף שקל,  15לעבוד ככה. כאשר אני שם אי אפשר  18 

. זה לא 6,000-שקל למחשוב המועצה, אומרים לי תקצץ ל 19 

באמת כוונה בזה, זה כוונה להפריע לתפקוד של ראש  20 

המועצה ולא לבצע את הדברים. כאשר אומרים התפעול  21 

ירד, השירות ירד, הניקיון של הישוב, ומקצצים לי עובד  22 
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פעול לשני שליש, זה לפגוע תפעול ולקצץ את מנהל הת 1 

בתושבים. זה בגלל שהבחירות בעוד שנה וחצי, רוצים  2 

 3 להדיח את ראש המועצה, חברים. 

 4 נו באמת.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 5  מדברים ביחד, לא ברור

אני לא נאחז בקרנות  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 6 

המזבח, אם התושבים בעוד שנה וחצי לא ירצו אותי אני לא  7 

 8  -אהיה פה. אני מתנדב

 9  -זה לא קשור עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני רואה פה, אני שליח  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 10 

ציבור של התושבים ואני עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה  11 

 12  -כדי לעשות טוב לתושבים

ביקשתי את היומן, אולי תציג  מר הראל ]חבר מועצה[:אית 13 

את היומן שלך? ביקשתי פעמיים. אתה צריך להציג את  14 

 15  -היומן, לא הצגת

 16  -כדי לעשות חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אפרופו פסילה של בית המשפט  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18  -העליון

ני טוב לתושבים. ולכן א חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 19 

לקצץ, לא חשוב.  100%-אומר, אה, וגם ייצוג הליך משפטי ב 20 

אני אומר, כל הסעיפים שביקשתם, כל הסעיפים שביקשתם,  21 
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זה פגיעה ישירה בתפקוד של ראש המועצה, ביכולת שלו  1 

לתפקד ולנהל את המועצה, בתפקוד של עובדי המועצה ולא  2 

 3 יהיה כי זה לא בסמכותכם. 

. היות ואמרת כל מיני טוב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

דברים שלא מדויקים אני רוצה להיכנס אליהם, אני  5 

אתייחס בסופו של דבר אין מה לעשות. תראה, א', הסעיפים  6 

אלף שקל, אלה שציינת זה דווקא  600-התקציביים מדורג כ 7 

הסעיפים הקטנים וכאלה. בסעיף הפרסומים חלה חריגה  8 

 9  -מאוד גדולה שלא בהצדקה לגדל

לא, אל תיתן נתונים לא  קד ]ראש מועצה[:חיים מנדל ש 10 

 11 נכונים. 

אני מסיים. בגלל זה פיצלנו את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

התקציב לשניים. גם ראינו יופי מאוד את החובות שפורסמו  13 

ברגע האחרון עם לוגו ראש המועצה וכדומה, עכשיו לכולם  14 

ברור למה הוא משמש, ואם אתה שואל אותי האם זה זה או  15 

 16  -א מחר בלתת עודיבו

 17 מה?  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אני לא נכנסתי לך לדברים. ואם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

זה לבוא ולתת מחר עוד שירות, אני מעדיף לתת עוד שירות,  19 

כבר פיצלנו את הסעיף. כל מה שמחויב על פי חוק יהיה על  20 

כי  ,15, זה יהיה 15לא מספיק וצריך  10,000פי חוק. ואם  21 

זה על פי חוק. אבל שאר הפרסומים שהם לא מחויבים  22 

 23  -בחוק, צריכים לעשות אותם במסורה
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אלף  15אתר אינטרנט לבד  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

 2  -שקל, עמיר אפשר

 3  -חיים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אתה מבקש להתייחס, אני  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

 5  -אומר משהו, עמיר תגיד את האמת

 6  -אני אומר את האמת עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אלף שקל הוצאות  15יש  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 7 

לאחזקת אתר אינטרנט ואפליקציה, אין שמה שום  8 

פרסומים שאתה אומר שהמועצה הוציאה לא לפי חוק, אין  9 

 10  -שמה שום

 11  -לא לא, לא אמרתי ]חבר מועצה[: עמיר אריהן

 12  -תבואו עם הכרטיסיות חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 13  -חיים, לא אמרתי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 14  -ולכן, לכן חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 15 10זה לא רלוונטי מה קורה  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

 16 שנים. 

 17 שנים?  10אותו דבר זה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

רגע, ואין שום חריגה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 18 

 19 בסעיף הזה. 
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חיים, אני אחדד את מה שאמר  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 1 

ימים תושבים ותושבות יקרים, טעימה קטנה  3עמיר. מלפני  2 

 3  -דקות 3ממה שהיה לנו בחודש פברואר, סרט של 

 4 א עלה כסף למועצה. ל חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 5  -שמנו צינור כיבוי ב מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 6  -לא עלה כסף חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 7  -זה לא עלה כסף גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 8 לא עלה כסף, שקל לא עלה.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 9 אז מאיפה זה בא?  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 10  -מפה, פה, עובדי המועצה ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש מ

אנחנו עושים ואנחנו נמשיך לדווח  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 11 

 12  -כל חודש ל

 13  מדברים ביחד, לא ברור

 14 ימים.  3מישהו עבד על זה  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 15 אני!  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

שמנו צינור במועדון הנוער,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 16 

 17  -ר, סימנו פס לבןהחליפו צינו

 18  מדברים ביחד, לא ברור
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 1 לא עלה כסף.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 2 לא עלה כסף, מיכה.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אבל זה לגיטימי, אין לי בעיה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

 4  -עם זה

 5 לא עלה כסף.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 6  מדברים ביחד, לא ברור

,  ]ראש מועצה[:חיים מנדל שקד  במסגרת החובה שלי 7 

השקיפות לציבור, אני אדווח לציבור כל חודש מה אני  8 

 9 עושה. 

חיים, אני בעד שתדווח,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

הסרטונים הם פעולה מבורכת, אני אשמח על כל דבר  11 

שהמועצה באמת תעשה, גם אם היא מספרת על דברים  12 

שהיא לא עשתה, אז הכל בסדר אין לי שום בעיה עם זה.  13 

אני חוזר עוד הפעם, בכל סעיף הפרסומים, רק שנבין, זה  14 

אלף שקל שאם אני אנסה לקחת את  600קיצוץ מתוך  15 

 16 . 20החשבון אנחנו מדברים על באזור 

 17 אז מהם הסעיפים הקשים?  יעקב אלמקייס ]שכן[:

 18 שניה, רגע. אפשר דקה?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 אסור לכם.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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גברת מנהלת לשכה הייתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

משרה, בואו נשים את הדברים על  60%על  2019בתקציב  2 

אמר כבר ירון לא, אבל אין מה לעשות, זה כן היה. דיוקם,  3 

 4  -זה שאתם החלטתם לזפזפ בין סעיפים זה עניין שלכם

 5 לא היו דברים מעולם.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

טוב, תסתכל אחרי זה בתקציב,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

ואחרי זה ניסית לשנות את זה  140-אתה תקצבת את זה ב 7 

, כמו 190תה מציג את זה עוד הפעם עם ועכשיו א 190-ל 8 

שאתה שם לב, את המספרים אנחנו מכירים כנראה יותר  9 

 10 טוב ממך, תסתכל בתקציבים שלך היסטורית, אתה תכיר. 

 11 לא היו דברים מעולם.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לפרוטוקול, אני אומר שמנהלת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

, חיים אומר, לא 190-ו 190, אחרי זה 140הלשכה הייתה  13 

 14 היו דברים מעולם. 

 15  מדברים ביחד, לא ברור

עוד מעט אני אציג את התקציב,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

הלאה. אני גם לוקח חזרה, מבחינתי לפחות, אני לא מדבר  17 

בשם החברים. תתייעל במשרות, גדלת באופן משמעותי  18 

תי לך בכמות המשרות, תקצץ בהן, עשינו טעות שלא סימנ 19 

איפה. אתה מה שכן עשית, בוועדת תקציב, זה שלקחת  20 

למשל עובד תפעול ששנה שעברה היה אמור להחליף עצים,  21 

והוא לא עשה את זה. אז מה הוא עשה? אז הוא לא צריך  22 
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לעשות? או שניצלת אותו לפעולות אחרות שהן לא בתקציב?  1 

עכשיו, אם הוא מיותר, אז מיותר, למה לשלם לו? אם הוא  2 

 3  -יותרלא מ

 4  -לא, עשית דבר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 5  -שניה רגע עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6  -לא לקחתי חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 7  -היי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8  -עשית דבר טכני חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 9  -היי, חיים אי אפשר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אתה, בשביל להצביע בעד  ש מועצה[:חיים מנדל שקד ]רא 10 

, 1עובדים  13-התקציב, אמרת בואו נעשה טכני, ניקח מה 11 

 12  -נשים אותו כאילו ליציב

 13  -אני מבין שאתה נהנה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לא השתנה כלום, הבן אדם  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

 15  -הזה עשה את אותה עבודה

ני מבין שאתה נהנה חיים, א עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17  -מזה

 18  -לא, די חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 19  -מהסמכות של ניהול הישיבה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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מספיק עם השקרים האלה,  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

מספיק כבר, די זה לא נעים, לא נעים לי להגיד לך את זה  2 

 3  -בכלל

אף אחד לא עושה שקרים, טוב,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5  -אני מוחה על השפה הגסה

 6  -לא נעים חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

ועל השימוש בשפה הבוטה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

שמבצע ראש המועצה כלפי חברי מועצה, ולא בפעם  8 

הראשונה. אני מבקש שהמחאה שלי תירשם, זה יהפוך  9 

אל מול חברי  והלאה, היכולת שלך להשתמש בשפה גסה 10 

 11  -מועצה היא בלתי נסלחת, היא לא סבירה

כן קרא לי זבל, אפס  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

 13 וסמרטוט. 

 14  -ואחרי זה הוא אומר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אחרי הישיבה הקודמת, כמה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 פעמים. 

הוא לא מכיר, הוא גם סיפר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

ניגוד העניינים שלי למליאת המועצה שהוא  18  -קרא את הסכם 

חברים, בואו נתמקד בתקציב,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 19 

 20  -אנחנו
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לא לא לא, אל תשנה פה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

היסטוריה, אל תיכנס לי לדברים. כל פעם שראש המועצה  2 

 3  -נכנס לדבריי ואומר לי שאני שקרן

ל אין בעיה אבל בואו נתמקד כן אב גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

 5  -בתקציב

אני רוצה שזה ירשם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

בפרוטוקול, ואני דיברתי על התקציב עד שהוא קרא לי  7 

 8 שקרן ועצרתי. 

 9  -כן אבל מה זה קשור גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

עד שהוא קרא לי שקרן ועצרתי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

יבלתי, עד שהוא אמר אומר אומר שקרים זה לא שקרן, ק 11 

 12 שקרים. 

 13 אני לא אמרתי לך שקרן.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

ואני חוזר עוד הפעם. כל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

הסעיפים הם סעיפים מתוך כנות אמיתית, אם זה לא היה  15 

ברור אז זה יהיה לך ברור מאוד עכשיו. מתוך מטרה לראות  16 

שיותר חשובים, כי אתה לא איך אני מתמחר דברים אחרים  17 

ידעת להביא מקור תקציבים. ישבנו עם הגזבר לפני  18 

שבועיים כמעט, ביום חמישי, עוד יומיים זה יהיה שבועיים.  19 

אמרנו, אתה יודע מה? צודק, אנחנו לא מביאים מקורות  20 

תקציבים, בוא תספר לנו איזה מקורות תקציבים אתה  21 

, כי הוא לא מביא, זה מנטרל את כל הדיון שאמרת עכשיו 22 
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רלוונטי. הרי לכאורה לא באנו בידיים נקיות, נכון? לא  1 

באנו בידיים נקיות. אז באנו לפני שבועיים בידיים נקיות,  2 

ואמרנו תציג מה אתה יכול להציג ואז לא הציג כלום. חיים,  3 

לא משנה איך תסובב את זה, האמת היא לא רק שלך, אתה  4 

ועצה אחד, גם אמור לנהל את המועצה ואתה גם חבר מ 5 

אמנם יושב ראש המועצה, אבל עדיין חבר מועצה אחד. וזה  6 

לגיטימי ומקובל שלחברי מועצה יהיו דעות אחרות. והצעה  7 

לא חוקית היא הצעה שמגדירה שימוש לא נכון בכספים, אם  8 

אני אבקש מירון לקחת עכשיו ולתקצב סלילת כביש לבית  9 

מבוצע שלי כי רק לי לא נוח, זה לא חוקי. אבל כל מה ש 10 

לכלל התושבים ודרך אגב יש לי ילדים בכל הגילאים, אז  11 

אני בכלל בבעיה, כי כנראה כל דבר שאני אעשה יגידו שהוא  12 

 . שייך כי אני מנסה כנראה לעשות משהו לאחד הילדים שלי 13 

אבל זה באופן שווה, עכשיו אם לא היה לך ברור, הידיים  14 

נקיות. אתה רוצה להציג חלופות? תציג, לא הצגת,  15 

מנובמבר הבאת לנו את זה ככה ואמרתם, זה מה קיים. לא  16 

יודע לעשות אחרת, לא רוצה לעשות אחרת, אתם אשמים  17 

 . שאני לא עושה אחרת, ולא שקרן, ומדבר שקרים, לא שקרן 18 

אז אני לא מדבר שקרים, אני רוצה לעשות אחרת, אם אתה  19 

יופי, אם אתה לא רוצה לקחת  יודע לקחת את העצות שלי  20 

שלי, תביא את העצות שלך, אני רוצה לעשות את העצות  21 

אחרת. עכשיו, אתה יכול להגיד נא בעין, לא מקבל, זכותך.  22 

האם זה התנהלות שאני הייתי מצפה מראש מועצה? ברור  23 

שלא. כי תפקידו של ראש מועצה, וכן, פה זה פן פוליטי,  24 

הוא להיות חכם פוליטית כעיקרון, זה נקרא פוליטיקה,  25 



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  78עמוד 
 נוצר על ידי 

מילה גסה. והיא היכולת לבוא ולשבת פוליטיקה היא לא  1 

עם חברי מועצה, לא עם עמיר, עמיר נורא, כמו שאמרת, בא  2 

חברים  5עם ידיים לא נקיות, שב עם חן, אתה צריך אולי  3 

 4 בשביל להעביר תקציב. 

עמיר, אנחנו רוצים לדון על תקציב,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 5 

 6  -לא ל

ן. אתה צריך רק מצוין אבל עדיי עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

חברים בשביל להעביר את התקציב, אל תשב עם עמיר.  5 8 

עמיר איום ונורא, תשכנע את חן וסיעתו, עזוב אתה לא  9 

 10 צריך אותי, אל תספור אותי בכלל, אבל גם את זה לא עשית. 

אתה לא רוצה לבוא  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 11 

 12 לפגישה. 

לענות לך על זה  טוב אין לי מה עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 חיים. 

 15 תודה, חן.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

טוב, קודם כל אני שמח  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 16 

שבאת, ואמרתי לך בפינת הקפה שזה היה צריך גם באמת  17 

לבדוק מזמן ולענות לכל המכתבים שאנחנו הוצאנו והמזל  18 

שלו, של ראש המועצה, שאנחנו אין לנו זמן. ואני מוציא  19 

אז אני מתיישב מאוד מאוחר, ושאין לי זמן, או שאני  מכתב 20 

באיזה טיסה יושב להתחיל לכתוב מכתב כי החבר'ה  21 

אומרים בואו נוציא, נוציא. יש פה משהו באמת חסר  22 
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תקדים. כל מי שדיבר עד עכשיו, אלה היו חברי סיעתו  1 

שעזבו אותו. ראש המועצה היום לבדו וזה חסר תקדים בהר  2 

ר פוליטיקה, נדבר עובדתית. היום ראש אדר, ועכשיו לא נדב 3 

, הם נגד 9מתוך  7המועצה הוא לבד ורוב חברי המועצה,  4 

המדיניות שלו בוא נקרא, ואני מדבר תקציב. אני מדבר  5 

עניינית. עכשיו, מה שקרה, בתחילת הקדנציה הייתה לו  6 

משילות מלאה. העביר תקציבים ככה על ימין ועל שמאל,  7 

ודע היום והם יודעים היום. ואז אני ידעתי מזמן מה שאני י 8 

זה התדרדר והתדרדר והתדרדר, התקציב ירד, השירותים  9 

 , לאט לאט ירדו, ותראה, הנקודת אור היחידה שלו זה ירון 10 

כי אני עוד מסתכל היסטורית מה הוא היה אומר לירון  11 

בישיבות כאלה, שותה את דמו, למה? כי בדיוק תקף  12 

י. אבל ירון, תפקידו, מדיניות, וזה בסדר, לגיטימי ופוליט 13 

ופה ההיפוך של מה שאמרתי הרגע, כי ירון עושה את  14 

עבודתו נאמנה, וירון בישיבה שאנחנו עשינו קופץ לרגע לפני  15 

חברי מועצה  4שבועיים, באנו ברוח טובה, בידיים פתוחות,  16 

בערב שלם שוב לבד, ישבנו עם הדרג המקצועי במועצה,  17 

לה. אבל אמרתי שדרך אגב, אני לא התלהבתי מזה בהתח 18 

יאללה, נלך. דוד דיבר איתי, זה לא שדוד נעתר לבוא, דוד  19 

היה בין היוזמים וישבנו ואז ראינו בעצם מה אומר לך גזבר  20 

המועצה, שהוא הפה של ראש המועצה. הוא אומר, יש כסף  21 

אלף שקל, לא יקרה,  400זרוק בתל"ן, משמע, נוריד בחינוך  22 

 23  -פעמים 10ו לא יקרה, גם אם יפזרו את המועצה הז

 24  -זה לא מה שהיה בדיון, סליחה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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 1  -זה לא נאמר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 2 רגע רגע, נאמר.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 3 אני אדבר, אני אדבר.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

תבדקו בהקלטה ותראו שזה  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 4 

נאמר. אבל, שוב ירון, אני באמת אומר, לא אשם. כי ירון  5 

הוא גזבר ותפקידו לגזבר, ומה זה לגזבר? זה הכיף שלו או  6 

העבודה שלו או באמת הדבר או הדאגה האמיתית שלו. ירון  7 

במשך שנים אומר חבר'ה התקציב פה הוא דל, הוא קשיח,  8 

תים או דברים ואם הוא הוא בעייתי, והוא מוריד שירו 9 

מצליח, הוא עושה את עבודתו כגזבר. עכשיו, היו קרבות  10 

מרים עם ירון על דברים מסוימים, על מטבח ועל גנים ועל  11 

גיל הרך ועל הפרטה, התנגדתי להפרטה, תמיד התנגדתי כי  12 

זה מוריד את השירות ועובדה שהשירות גם ירד. אז בסופו  13 

ק לעשות כן לא, זה של דבר, להיות ראש מועצה זה לא ר 14 

באמת להיות יצירתי. עכשיו תראה, היה לו פה את המרעה  15 

המושלם, והחבר'ה האלה שמשקיעים מזמנם, אני שוב, לא  16 

התלהבתי מהנושא הזה לתת תקציב, קראו לזה חליפי, אין  17 

תקציב חליפי. אין תקציב הוליסטי, יש אפשרות לבוא  18 

וזה משא  לראש המועצה ולהגיד לו תשמע, פה פה פה, תעשה 19 

ומתן עם חברי המועצה. המועצה הזו אבל הגיעה לקצה  20 

שחברי המועצה לא מפחדים שתפזרו אותם, אבל כן רוצים  21 

מחר בבוקר, ופה אני מציע, אני לא אומר לך מה לעשות,  22 

ובמכתבי שכתבתי שאנחנו לא מפחדים מעתירה, אני  23 
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מתכוון לזה, אני מתכוון לזה ואני אפילו התבדחתי שאם  1 

גיש עתירה כזו, שני ילדיי עורכי הדין יהיו חתומים צריך לה 2 

עליה אם צריך. מה, ממה אני מפחד? למה? כי אני חושב  3 

שצריך לטלטל גם את משרד הפנים ולהראות שהמועצה פה  4 

בצרה צרורה. אנחנו מציעים משהו, אומרים לנו לא. עכשיו  5 

אני גם נחשד כל דבר שאני אומר, שאני בא מטעם ואני לא  6 

הם, מסכנים, כבר הוא קטל אותם, זה רוצה לרוץ  יודע מה. 7 

וכבר לא יודעים מי רץ אבל הצהירו הרגע ששניהם לא  8 

 . רצים. אתה מבין לאן הגענו? הגענו למצב שהוא נוראי 9 

עכשיו, כל דבר, ואני הרבה פעמים שותק כי אני אומר  10 

יאללה, תעזבו, כמו סיפור הגירעון הצבור, שירון מסביר  11 

 12 2018-. ב1,460,000בור שאני עזבתי היה לכולם, הגירעון הצ

ועכשיו מדברים לצמצם לצמצם.  2,700,000-פתאום קפץ ל 13 

זה באמת לא מעניין, הרי אתה, בתור משרד הפנים לא דורש  14 

ממנו שום דבר. אנחנו, כאחריות ציבורית וגם אמרתי  15 

בישיבות, חבר'ה, אפילו הייתי, אני לא אוהב לומר את זה,  16 

שמכיר את הכיסא הזה מפה, ואומר אבל המבוגר האחראי  17 

חבר'ה זה אי אפשר לקצץ, במשרה הזאת אי אפשר לקצץ.  18 

אני באמת גם לא רוצה להגיד לו מה לקצץ, שיקצץ איפה  19 

שהוא יכול לקצץ, זה לא תפקידי, תפקידו לגבות אגרת  20 

שמירה כדין, תפקידו לעשות את הדברים שאנחנו חושבים  21 

ברים הטובים של שהוא צריך לעשות. עכשיו, תראה, הד 22 

חברי המליאה פה ברוב קולות, כל התב"רים אחד לאחד  23 

אושרו. אושרו חוץ מדברים כמו ההתנהלות ההזויה הזו עם  24 

האנטנה שאני אזכיר אותה במעט, בכדי לא להפוך את זה  25 
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לסיפור אנטנה. היית בישיבה שעברה בשנה שעברה,  1 

 2 התקציב עבר כי צפינו, רצינו, המליאה אישרה להוריד את

האנטנה המחורבנת הזו, זה לא קרה, הבאנו את התושבים  3 

להוציא כסף מכיסם, האנטנה הזו בסוף תרד, כך או כך היא  4 

תרד, אבל זו ההתנהלות. אני יודע, אני רואה, הזכיר עמיר  5 

קודם איומים על תושבים, זה גם קיים. עכשיו, תראה.  6 

הקורונה באמת הייתה מתנה, הרבה הרבה אירועים  7 

א התקיימו, היו מענקים, אנחנו רואים את זה ציבוריים ל 8 

בתקציב אחד לאחד. אני באמת מסתכל על התקציב, אני  9 

מכיר את השורות, ואני גם לא מאשים את ירון. ירון עושה  10 

עבודתו נאמנה, אבל כשהוא אומר לי בישיבה כזו נחמדה  11 

שהייתה, באווירה טובה, אומר לי זו עמדת ראש המועצה,  12 

וריד מהעובדים? חלילה. אני גם לא אני אגיד לו מי לה 13 

לצערי, לשמחתי, מכיר את העובדים, אני לא אעשה בחיים  14 

משהו, אתה יודע זה גם פוגע לך בלב, להגיד לו תוריד את  15 

איקס, תוריד את אחמד, לא. תעשה מה שאתה חושב, אתה  16 

ראש המועצה, וזה לא קורה. עכשיו תראה, משרת המנכ"ל,  17 

לי איתו ממשק כלשהו, שלום  היה פה מנכ"ל אחר, לא היה 18 

שלום. גבי מראה נכונות, משרד הפנים עמדתו שהר אדר  19 

צריך מנכ"ל, אני מבחינתי צריך מנכ"ל. אבל המשרה הזו  20 

יקרה לישוב. שוב, אם משרד הפנים אומר אז הוא צריך  21 

 , להסתדר עם זה שגבי, באמת חלוקת העבודה יצאה מירון 22 

ר קשה כי הוא גם יות 100%ירון בתקופתי, עבד לדעתי פי  23 

היה מנכ"ל וגם היה גזבר והיום הוא רק גזבר, וגבי עושה  24 

את עבודתו. הלו, א' ב' של ניהול. ניהול, דרך אגב לא יעיל  25 
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אלף שקל שעות נוספות באות לך  260וניהול בדיעבד, אם  1 

אחרי מעשה, סימן שלא ניהלת נכון, אני מאוד מסכים  2 

ולא שום דבר,  ומקבל אפילו, אני לא מכנה אף אחד שקרן 3 

גבי אומר שכל שעה נוספת, כל שעות נוספות היום מאושרות  4 

על ידו או לחילופין עם ידי חיים, זה בסדר. אבל אם קיבלת  5 

ומשהו אלף שקל שעות נוספות בדיעבד,  200נוקאאוט של  6 

שחלקן ניתן להסביר אותן וחלקן אחרת, סימן שמישהו פה  7 

קידו ואני שוב, לא היה עם יד על הדופק. עכשיו ירון מתפ 8 

לא לפגוע בך ירון, אני מאוד מכבד אותך ומעריך אותך, אבל  9 

ירון הוא לא איש ביצועי. הוא גזבר, והוא גזבר כשהוא  10 

צחקתי והתבדחתי איתו שהוא בטח ראה את השעות  11 

הנוספות בדיעבד, בטח השערות שלו סמרו, אתה מבין? אבל  12 

את כל מה הוא יכול לעשות? דבר אחרון בכדי לא להלאות  13 

החבורה פה. הניסיון להציג את חברי המליאה כקטנוניים,  14 

כנתפסים למשרה של זה ומשרה של זה כדי להוריד, הוא  15 

ממש ניסיון, אין לי מילים, באמת, אני אגיד מילים לא יפות  16 

אבל ניסיון בלתי נסבל, כי זה לא נכון. חברי המועצה פה  17 

לאחד  יושבים, אתה יודע מה? דבר אחד הוא הצליח חיים, 18 

את כל חברי המועצה, שפתאום רואים כמה כל אחד תורם  19 

גם מזמנו. יש לך זמן לכתוב, יש לך זמן לעשות, אתה יכול  20 

לדבר עם ירון, זה עובד, אנחנו באים בטוב, באים בטוב  21 

ואפשר לשנות, אפשר לשנות את המדיניות, אפשר גם  22 

להוסיף את השירותים שהלכו לפח, כמו הסעות שירדו ואיך  23 

ם שותקים. ההסעות ירדו, היו שותים את דמנו בזמנו. כול 24 

זהו, אני שוב גם לא אכנס לנושא של הוועדות כי אין וועדות  25 
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ואין וועדת הנהלה ואני אומר לך שוב כמו שאמרתי שם, אני  1 

 , בתקציב כזה, אם לא יהיה פה שינוי דרמטי, וזה לא קטנוני 2 

ש למי לא מוכן לתת יד לתקציב כזה. תבואו אתם, תתנו ברא 3 

שצריך, תבדקו את זה, תבדקו אותו, תבדקו אותנו, אנחנו  4 

ממש לא מפחדים מההתנהלות של הבדיקה ואני מציע,  5 

מבקש, שתעביר את המסר החד לממונה כי אני אמרתי לך  6 

שבזמני, כשאני הייתי משהו שלא נראה, הייתי מקבל על  7 

הראש. היה אומר לי הממונה, אבנר כהן, אומר לי אדוני  8 

ף פה, אתה לא יכול ככה, הוא צודק, הם צודקים. אתה חשו 9 

זו הפוליטיקה המיטבית, זה בסדר. הרי מה רוצים? להעביר  10 

את התקציב ולהתקדם הלאה, לעשות שירות לתושבים.  11 

זהו, אני אמרתי ואני מסכים לגמרי עם עמיר, ואני אתן יד  12 

אם צריך לעזרה בכל דבר, למרות הלוז שלי המאוד מאוד  13 

אני לא רואה שום דרך שאני יכול לתת יד,  צפוף, אבל ככה 14 

אני ארגיש מבוזה ואני ארגיש שאני כבר לא יכול. דרך אגב,  15 

.[זה מה ש  16 את החברים שלנו. תודה.  ]..

 17  -אני גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

רגע רגע רגע, אני רוצה לומר משהו למען  דוד זיו ]יועמ"ש[: 18 

אני רוצה להתייחס למה שחן אמר בהערה  הסדר, בסדר? 19 

 20  -אחת לדבר מאוד מסוים. אכן טרחתי וביקשתי שתפגשו

 21 נכון.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

]יועמ"ש[: ,  דוד זיו  ומה שאמר איתמר קודם, גם נכון 22 

נעתרתי לבקשתו של איתמר כי לא תכננתי להיות באותה  23 
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יות חלק ישיבה של יום חמישי כי לא חשבתי שאני צריך לה 1 

מאותו דיון. בשעה שאיתמר ביקש, אמרתי לו מגיע לי, למען  2 

 3 הסדר. 

טוב אני אגיד מספר דברים ואני  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

אעביר את הסיכום לראש המועצה. תראו, אני חדש פה, אני  5 

 6  -חודשים אולי חצי שנה 5

 7 אני כבר ישן.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  8 שנים.  5ו אנחנ דוד 

וחורה לי אמירות שנאמרות שאגב  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 9 

גם קשורות אליי, של חוסר דיוק, ולפעמים אני לא רוצה  10 

אחרי איתמר, אחרי עמיר נפגע שאומרים שקר, אבל הם  11 

חוסר דיוק מוחלט. סתם לדוגמא, קיצוץ בתל"ן, כשאנחנו  12 

נפגשנו, אנחנו אמרנו שלא ניתן להתעסק עם התקציב  13 

שיח אבל כן אולי בתל"ן וזה, זה לא מה שאנחנו הצענו. הק 14 

אנחנו הצענו לא לקצץ בתל"ן, ההצעה שהגיש ראש המועצה  15 

 16 הייתה לא לקצץ בתל"ן, אז אנחנו תמימי דעים. 

 17 זה לא נכון, סליחה.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 18 זו ההצעה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אלף  400ר כאן, מונח ירון אמ חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 19 

 20 שקל בתל"ן, אפשר לקצץ. 
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לא, שאלתם אותי מה הסעיפים  ירון ארנון ]גזבר[: 1 

 2  -הגמישים למועצה

 3  -מהם הסעיפים? אנחנו חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 4  -סעיף התל"ן הוא סעיף גמיש ירון ארנון ]גזבר[:

 5  -סליחה רגע גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

,  [:חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה אני עדיין מכבד את ירון 6 

 7  -שהוא אומר משהו אני יודע שזה

 8  -בהצעת תקציב ירון ארנון ]גזבר[:

 9  מדברים ביחד, לא ברור

אני פתחתי את הישיבה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 10 

ואמרתי, מיליון שקל אפשר לקצץ, בצופים אפשר לקצץ,  11 

 12  -בנוער, בחינוך, בתל"ן

 13  -והוא לא ממליץ חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

אמרתי, ואמרתי אני לא  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

ממליץ ואני לא אמליץ בחיים לעשות דבר כזה, כי זה הכסף,  15 

 16 הכל קשיח מבחינתי הוא לא קשיח. 

 17  -רגע, אז אני גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 18  -שאלתם מה אפשר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:
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לי בבקשה. אז אני חידדתי  חיים, תן גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

. אני ידוע כאחד שאומר רק ]...[את מה שאני יודע ולי אין  2 

מה שקורה באמת. נושא של התב"רים, כל הזמן נאמר פה  3 

ולא פעם אחת, המועצה מגדירה תב"רים ולא מבצעים. אני  4 

אומר לכם, אני הכנסתי לתפקיד, וזה נמצא אצלי על  5 

הדבר הראשון שהוא השולחן, אחרי הישיבה אתם מוזמנים,  6 

עשה לי הוא אמר לי תקשיב, כל הרשימה הזאתי, זה מה  7 

יודעים,  המועצה ביקשו, לך תעשה. ואני אומר לכם, ואתם  8 

היה תב"ר על מדי מים, בוצע, היה תב"ר על פחי אשפה,  9 

בוצע, היה תב"ר לרכבים חדשים לסיורים, בוצע, היה תב"ר  10 

יה תב"ר לטרקטור, בוצע, היה תב"ר לפורצת, בוצע, ה 11 

לנינג'ה, התחלתי, הכסף לא הספיק, אישרתם בהמשך. לא  12 

בוצע, אבל להגיד, אנחנו אומרים  100%-כל מה שעשיתם ב 13 

 14  -ולא מתבצע, זה פוגע בי באופן אישי

 15  -די איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 16  -זה לא נכון גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

סליחה, עם כל הכבוד, מדובר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

 18  -ל התקופה, אתה התחלת לטפל בזהע

 19  -אבל אנחנו באותה שנה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לא לא, אתה התחלת לטפל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 20 

 21  -בזה בדצמבר. אנחנו נמצאים

 22  -לא בדצמבר גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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 1 סליחה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 2  מדברים ביחד, לא ברור

לא. לכן זה לא ביקורת עלייך,  מועצה[:איתמר הראל ]חבר  3 

 4 ולכן אל תיקח אותה על עצמך. 

 5 מתי? ביוני?  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לא, אתה לוקח אותה על  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7  -עצמך, היא לא עלייך, היא על ההתנהלות של המועצה

 8 מה אושר ביולי?  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

התקציב שלנו. באפריל רק  ]ראש מועצה[:חיים מנדל שקד  9 

 10  -אישרנו

 11  -אני רוצה להמשיך גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לא, אומרים כאילו שנה,  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 12 

 13  -זה כולה אושר באפריל, במאי

 14  -שום דבר לא קודד עד איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 15 היה קורונה, היה סגר.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

עד דיון התקציב הראשון  יתמר הראל ]חבר מועצה[:א 16 

 17 בנובמבר.  22-שהיה פה ב

 18  -אוקי, אני מדבר על השנה, בוצעו גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 19 שום דבר לא בוצע עד אז.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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דבר נוסף שהוא מפריע לי, זה החוסר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

אני קיבלתי הצעת אמון שאני מרגיש. אם אני אומר לך ש 2 

מחיר לגן משחקים רב גילאי כולל פיתוח ותשתית, אני  3 

אישית קיבלתי, אתה לא מאמין לי, כאילו מה, יש לי סיבה  4 

לשקר אותך? כאילו הוא אמר לי תשקר אותך, תבוא אני  5 

 6  -אראה לך

כמה פעמים ביקשנו את  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 7 

 8 הנתונים? והצגת אותם? 

וגם הוצג. הצגנו את זה בישיבה,  כ"ל[:גבי אברג'יל ]מנ 9 

 10 בישיבה אנחנו הצגנו שחור על גבי לבן. 

 11 אני לא ראיתי.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

אז אם אתה, הרי יש לך שיח ישיר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 12 

 13  -איתי ופעם אחת עזרת לי ובירכתי אתכם

 14  -אני אראה לך מחר מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

אני אראה לך גם עכשיו וזה ייקח  ]מנכ"ל[:גבי אברג'יל  15 

שניה. הנושא של קיצוץ בתפעול ובמים. אני אומר לכם  16 

המדיניות פה במועצה היא מדיניות של התייעלות וחסכנות  17 

עד כדי קמצנות, אני היום לא מצליח לעשות פעולות  18 

 19 50%במקביל. אם אתם חושבים שאני פעיל, יעיל, אני מבצע 

י תקציב, וכל דבר אני צריך לעשות מהיכולת שלי כי אין ל 20 

בעוני, כי אני היום עושה דברים בדירוג במקום במקביל,  21 

 22  -בעיקר בתפעול, בעיקר בהפרכה, בעיקר ב
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 1  -בסדר, גבי חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 2  -ואני רואה פה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 3  -תפקידך אני מאוד מעריך חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 4  -לא, אני מסביר יל ]מנכ"ל[:גבי אברג'

אתה רואה גם את הדרך שאני  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 5 

 6  -שומע, אני מקשיב

 7  -אני מודה לך אבל אני אומר גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אני קורא מה שאתה כותב,  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 8 

 9  -אני רואה בזה יתרון גדול שאתה יכול לתת

 10  -אני אומר שאבל גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 11  -אבל תשים לב, זה מה לעשות חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

היום אני מבטיח כל עובד במועצה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 12 

ותבדקו, הוא יודע שהוא לא יכול לקבל כלום. ביקשה ממני  13 

מישהי, אפשר, כמה אפשר לקבל ליום הולדת פעם בשנה  14 

לעובד? אמרתי לה תקשיבי, בתפקיד הקודם שלי הייתי  15 

שקל, היא יצאה. זה  10שקל,  10שקל, פה,  200אומר לך  16 

עומת זאת, הנושא של המועצה, ואנחנו מקצצים, אבל ל 17 

הסולארי, אני ממש ממש כאיש תפעול, כאיש ביצוע, כאיש  18 

שמסתכל עלות יעילות ואיך אפשר לקדם את הסולארי  19 

שיהיה לנו גגות סולאריים, התחיל עם זה דודי, פדיחה,  20 
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פדיחה, אנחנו צריכים לקדם את זה בכל הכוח מחר, לא  1 

 2  -קשור לתקציב הזה

בשנו תקציב, אני לא מבין גי איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

מה הבעיה. אושר לכם תקציב של היועץ, איפה זה עומד?  4 

 5  -למה זה עדיין

עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, מתי?  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 6 

 7 לפני שבועיים? 

תגיד, מתי הגשת אותה עוד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9 פעם? 

 10 די די די.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לא לא לא, בוא, נעמיד דברים  ן ]חבר מועצה[:עמיר אריה 11 

על דיוקם, כי אמרנו, שניה, אני אכנס לך לדברים כי אתה  12 

נכנסת לי לדברים וזה מחייב. בואו נשים את הדברים על  13 

 14 דיוקם. 

 15 אני עוד לא סיימתי אבל.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אני יודע. ראש המועצה דיבר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

ים שנתיים, ראש המועצה העביר את זה למועצה על סולארי 17 

חודשים, כי שנה ומשהו זה היה אצלו  8פעם ראשונה לפני  18 

 , בבית, אחרי זה שהביא את זה למועצה, המועצה אמרה לו 19 

אין בעיה, רק תנאי אחד, לך תיפגש עם ההנהגה הבית  20 

 21  -ספרית
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 1  -רגע, אני כבר מסיים לדבר גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 2 8שניה. לך תיפגש עם ההנהגה,  חבר מועצה[:עמיר אריהן ]

חודשים, ראש מועצה בהר אדר לא הצליח  8חודשים,  3 

להיפגש עם ההנהגה, פלא, לא יודע איך זה, למרות זאת  4 

 5 אישרנו, למרות זאת אישרנו. 

 6  -אני אומר עוד פעם גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לא היה חתירה להצלחה בלשון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

 8  -המעטה

וגילוי נאות, עם כל  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: רגע  9 

הכבוד, אומרים הנהגת הורים, אין לה עמדה סטטוטורית,  10 

 11  -הנהגת הורים זה עניין

 12 אני אדבר על זה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 13 . מדברים ביחד, צועקים

אסור לך, אסור לך, סליחה, אני  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 14 

אומרים ומדייקים, אמרו לי, כדי מבקש. אגב, אם אנחנו  15 

לאשר את הגגות הסולאריים שזה המון המון כסף למועצה,  16 

צריך לדבר עם הנהגת הורים. ניסיתי להיפגש, דחו אותי  17 

דחו אותי, הצלחתי להיפגש. פעמיים נפגשתי איתם, פעמיים  18 

שלחו אותי למעלה החמישה, ישבתי איתם שעתיים, שלוש  19 

האנטנה, אני מבקש לדבר על שעות. הם דיברו איתי רק על  20 

 21 הגגות הסולאריים, רק אנטנה. 
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 1 מי זה דיברו איתך?  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 2  -איך קוראים למנהלת, ראש ה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 3  -מיכל כהן שמר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

מיכל כהן שמר, היא איזה דוקטור  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

 5  -אחת

דיברת איתם על הסולאריים  ]חבר מועצה[: איתמר הראל 6 

 7  -ואמרו לך, לא מדברים איתך

 8 שום דבר. תסיר אנטנה, נדבר איתך.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 9 כן?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 10 כן.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אבל סליחה, מה אמרת להם?  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 11 

אמרת להם שבהר אדר מתנהלת כמו דיקטטורה, מה שראש  12 

 13 המועצה מחליט זה מה שיהיה? 

 14  -לא, אני מדבר על סולאריים גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

הן חזרו מוכות, מושפלות,  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 15 

 16  -אני אומר לך ממקור

 17  -הורדתשמה? שלא הסכמתי ל גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לא, שאמרת להן שאין לך מה  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 18 

 19 לומר. 



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  94עמוד 
 נוצר על ידי 

 1  -על האנטנה זה לא מעניין אותי גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 2 אוקי.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 3 אמרנו לך פה בישיבה.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

אני אומר, אני רוצה לסיים. אפילו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

שקל, אני מודיע לחברי המועצה,  300טה שעולה לי המקלי 5 

בבקשה תודיעו לי אם אתם מגיעים כדי שאני אוכל לבטל  6 

 7 אותה. אני יכול להראות להם אסמסים. הם לא יכחישו. 

 8 פעמים שאלנו סתם.  5 חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

יודע  300-ה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: שקל האלה, זה אני לא  9 

לעשות איתם במועצה. הייתי עושה לנוער מה הייתי יכול  10 

 11  -עוד משהו

או שתקבע ישיבות מועצה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 כשאני לא במילואים ומודיע מראש, זה יכול לעבוד. 

 14 תודיע בשנייה, אני לא מגיע.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

הודעתי מראש אפילו שאני לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

א בתאריכים האלה, ועדיין נקבעה מגיע, שאני לא נמצ 16 

 17  -ישיבת מועצה על תקציב

אז טעה. אני, כמו שאמרתי לכם,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 18 

 19  -ככה אני מרגיש כאיש ביצוע, אני חושב ש



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  95עמוד 
 נוצר על ידי 

גבי, תפקידך ובאמת אני  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 1 

אומר, שוב, לעתיד. תפקידך בסדר, אתה איש ביצוע, הכל  2 

וח טובה. אבל תשים לב, מה שקורה, יש טוב, אתה הבאת ר 3 

נתק לגמרי בין מה שאתה אומר לבין מה שלפעמים אנחנו  4 

מקבלים מראש המועצה, ולכן, עכשיו מה קורה? תראה, יש  5 

פה משבר של אמון לא בגללך, אלא בגלל שמדברים איתך  6 

ואז אי אפשר, אתה לא יכול לקבל מה שאתה אומר  7 

אצל חיים. אז מה  כמוחלט, בגלל שזה לא יעבור כנראה 8 

שקרה לך, בסך הכל אם היית בא ואומר, או שהוא היה בא,  9 

היה נפתר הסיפור, זה עניין קהילתי. לא חוקתי, לא  10 

 11 סטטוטורי, לא כלום. אבל אתם יודעים הכל, וזהו. 

 12 טוב.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 13 חיים, תסכם בבקשה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

משפטים  2אוקי. אני אגיד  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש מוע 14 

לפני שאני מעלה להצבעה. יש, אני כל הערב הזה שומע  15 

סתירות פנימיות. יש סתירה פנימית שרואים צד אחד, חן  16 

אומר, גם איתמר אמר, כולם אומרים, השירותים, התקציב  17 

ירד, השירותים ירדו, הישוב מלוכלך, התחזוקה גרועה,  18 

יפה? בתפעול. לקצץ המדרכות שבורות. ורוצים לקצץ בא 19 

עובד בתפעול, לקצץ את משרת מנהלת התפעול לשני שליש,  20 

לקצץ בחומרים לתחזוקה לתפעול, בכל הסעיפים האלה,  21 

לקצץ. למה? כי כבר לא טוב שיהיה עוד יותר לא טוב, כי יש  22 

 23  -בחירות בעוד שנה וחצי
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 1  -לא, כי אתה לא מנהל את זה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כי יש בחירות בעוד שנה  ]ראש מועצה[: חיים מנדל שקד 2 

 3  -וחצי

 4  -זה לא מנוהל, היה פה משהו עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

כשאתה דיברת לא הפרעתי  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 5 

 6  -לך

היו פחות שתי משרות, והיה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

 8  -אחזקה יותר טובה. אתה פשוט לא מנהל את זה טוב

חיים, יש עשרות עצים שלא  ]חבר מועצה[: חן פיליפוביץ' 9 

שמתם, זה דבר של עשרות שקלים, מאות שקלים, סתם  10 

נראות. תסתכל, אף אחד לא מדבר איתך על משרת מנהלת  11 

 12  -התפעול

.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:  13 דיברת, לא הפרעתי לך חן

רק רכש נורמלי להתייעל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15  -באמצע יהיה קנייה

אנחנו עושים את זה ואפילו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 16 

 17  -מסתייעים מהר

 18  -אולי בעתיד, עד היום לא נעשה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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כל הסעיפים שהיו בתב"ר,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

לקנות פורצת, מה צריך בשביל זה מנכ"ל? יש מנהל תפעול,  2 

 3  -למה הוא לא מזמין? לא מזמין. להעביר רכבים

איתמר, אני לא נתתי לך  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

 .  5 זכות דיבור, די

זה מה שמראה שמנהל תפעול  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7 כנראה לא מתפקד. 

 8  -לא נתתי לך חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 9 שיעשה את העבודה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 10 ת דיבור. לא נתתי לך זכו חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אני גם לא ביקשתי זכות  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

דיבור, דיברתי בלי לבקש זכות דיבור, אני יכול לעשות את  12 

 13 זה, גם אתה מדבר בלי לקבל זכות דיבור, אז מה? 

אני לא מכיר יעד לקיצוץ,  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

למה? ככה. כי יש לנו תחושה שיש בזבוז. אני אומר  15 

ות, אחרי שבדקתי את זה עם כל המועצות באחרי 16 

המקומיות. המועצה של הר אדר היא הכי יעילה בארץ  17 

בהוצאות של כוח אדם, בניהול התקציב, בתקציב, אין אף  18 

מועצה כמונו. תבדקו את כל התקציב והמקום, הכל  19 

מפורסם באתר האינטרנט. לכן אני אומר, סתם לקבוע יעד,  20 

שוב לעשות משהו אחר, כי לקבוע יעד לא כי יש, כי יותר ח 21 

לקצץ כי אנחנו רוצים לפגוע בישוב. לקצץ, לקצץ, לקצץ, זה  22 
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ככה זה נראה. ולכן, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים שתתייעל  1 

סתם, ככה, כי אנחנו נראה לנו, כי אנחנו חושבים שאתה יש  2 

 3  -בזבוזים, בלי לבוא ולהראות אפילו בדל של מידע

אתה רציני? עשינו  תגיד איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

 5  -עבודה

 6 אני לא נתתי לך.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

טוב. אז אתה אומר אמירות  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

 8  -שאין להן שום בסיס

 9 אין להן שום בסיס.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 10 אין להן שום בסיס, באמת.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

לל זה הוא גם אוהב להגיד בג עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 אותן בסוף. 

נו.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:  13 יאללה בוא תעלה להצבעה 

 14 עוד מעט מחר.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

תעלה להצבעה. אתם גם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 מצביעים? 

,  יעקב אלמקייס ]שכן[: אתם חושבים שאם אתם תתפטרו 17 

 18  -שנה וחצי בלי אף אחד אתם תצליחו כאילו, אז יהיה לנו

 19  -אתה מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:
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אני לא דיברתי איתך בכלל. אני  יעקב אלמקייס ]שכן[: 1 

 2  -דיברתי לאיתמר

 3  -אתה לא אמור מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

דקות  2שניה, אני עושה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

 5 הפסקה רגע. 

 6 הפסקה. 

תקשיבו, אני מבקש שזה ירשם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

נגד  בפרוטוקול. ניתן להצביע על תקציב כמו שהוא, בעד,  8 

נגיש, עובר בסופו של דבר  או בשינויים. כל תקציב שלא  9 

לאישור הממונה. במידה ויש סעיפים לא חוקיים שאנחנו  10 

מגישים, הממונה מן הסתם תפסול אותם. במידה ויש  11 

הסתם הממונה  סעיפים לא תקינים שאנחנו מגישים, מן 12 

תפסול אותם, כמו שהממונה, ואני לוקח דוגמא ששמעתי  13 

 , בחוץ, בהנחה ונניח נתנו יעד גביית ארנונה גבוה מדי 14 

הממונה יכולה להגיד זה מתחת. ולכן, למיטב הבנתי, אין  15 

שום מניעה להעלות את כלל השינויים כפי שהצענו, תפנה  16 

ך אגב לממונה, דרך אגב, אני מוכן גם לעשות מעכשיו דר 17 

יודע אם  כבר שינוי ולהגיד לך תקצץ. אבל זה אני, אני לא  18 

חבריי מסכימים. במקום לקצץ את המשרות הספציפיות,  19 

תוריד שני תקנים, מבחינתי, אתה תבחר איפה הם, שאני  20 

גם לא אכנס לך לפן הניהולי. אבל כמיטב הבנתי, אני רשאי  21 

נה להגיש תקציב בשינויים, אני מזכיר לך, במועצה האחרו 22 

של חן, שחן אפילו שכח את זה ואולי גם אני שכחתי את זה,  23 
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שאתה היית בצד השני של השולחן, הגשנו תקציב בשינויים,  1 

והשינויים התקבלו, ועידו צ'פניק שיושב פה גם ישב אז,  2 

התקציב השתנה. ובשורה התחתונה, למיטב הבנתי, ואני לא  3 

מניעה, יועמ"ש, למיטב הבנתי אין שום מניעה, לא רק שאין  4 

גם אין לך טיעון ללמה לא מעבר לפן המשפטי כי גם בפן  5 

הפרקטי אם אני עושה משהו לא חוקי, הממונה תפסול. אם  6 

ואתה לא מסוגל לעמוד  5%-אני מציע קיצוץ בתחזוקה ב 7 

בזה, אתה יכול להביא תקציב מילואים. אם אני לא אאשר  8 

לך תקציב מילואים, אתה יכול ללכת לממונה ולהראות לה  9 

מה אתה לא עומד בזה, והיא תתקן את התקציב. זאת ל 10 

אומרת, אין שום סיבה פרקטית לא להעלות את השינויים  11 

 12 חוץ מאגו. 

אז אני אומר ככה. לפי מה  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 13 

שאתה אומר, אם זה היה נכון, אז כל התקציבים בכל מדינת  14 

 15  -ליםישראל היו עוברים כל שנה בשינויים וחבל מי היו מנה

למעט מועצות תנועתיות, שזה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17  -לא אנחנו כמו

 18  -היו מנהלים חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

או שמגיעים להסכמות,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

 20  -מנסים

היו מנהלים את הזה. אז  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 21 

מעלה את אני אומר ככה. אני מקבל את זה שאני יכול, אני  22 

 23  -התקציב להצעה לשינויים, השינויים שאישרתי
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 1  -לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 2  -השינויים שמקובלים חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 3  -זה תוספת שלך לתקנון עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 4  -אני מנהל את הישיבה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 5 שר? אז מה? מה הק עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6  -אז אני אומר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 7  -כתוב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8  -אני מנהל את הישיבה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אז מה אם אתה מנהל את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

הישיבה? אתה לא מנהל את התקנון כי אתה מנהל הישיבה.  10 

יב בשינויים. כתוב בתקנון, מגישים את התקציב או תקצ 11 

 12 הוועדה מצביעים כן או לא. אז מה אם אתה מנהל הישיבה? 

טוב. אז אני אומר עוד  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 13 

 14  -פעם. יש לי

אם אתה רוצה לעבוד בניגוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 .  16 לתקנון, תעבוד בניגוד לתקנון

יועץ  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: למליאה הזאת יש  17 

זיו.   18 משפטי אחד, זה דוד 

 19 זה נכון.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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והיועץ המשפטי יגיד לכם  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

 2 מה האפשרויות של המליאה. 

 3 אוקי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני לא מכיר שום אפשרות  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

עה להצבעה, לא מכיר אפשרות שחברי המליאה מעלים הצ 5 

כזאת, רק ראש המועצה יכול להביא להצבעה. ולכן, אני לא  6 

מעלה להצבעה את השינויים שלכם, כי השינויים שלכם,  7 

המשמעות היא הרס טוטאלי של הר אדר, אי יכולת תפקוד  8 

 9 ממחר בבוקר. 

 10 לדעתך.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני אומר שזה בסדר. אז  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 11 

 12  -התערבות בוטה בניהול השוטף של המועצה

 13  -אם היינו מתערבים איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ולכן אני אומר, היות וכל  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

אלף שקל לתת  30-הסעיפים, אני אין לי מחר בבוקר את ה 15 

 16  -את ההשתתפות העצמית של המועצה

מנהל לא יעיל, זה  כי אתה איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

 18 הבעיה. 

 19  -איתמר, תן לו גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

את ההשתתפות העצמית  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 20 

לביטוח, שיש לנו השתתפות עצמית. לא לתביעות שקבע  21 
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מנכ"ל משרד הפנים שהחברים בו לא חברי מועצה, החברים  1 

 2  -בו, גם לא ראש מועצה, מנכ"ל ויועץ משפטי

 3  -אז אני אפתור לך את זה חיים ]חבר מועצה[: עמיר אריהן

 4  -לא לא חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

אז אני אפתור לך, תעלה פה את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

הנקודות שאתה חושב מתוך ההצעה שלנו שיביאו אותך  6 

 7  -מחר בבוקר לבעיה קשה

 8  -קיבלתם תשובה להכל חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

שניה. לא מעניין אותי תשובות  ]חבר מועצה[:עמיר אריהן  9 

ככה, אתה עכשיו מנסה להתחמק מלעבוד. אנחנו פה כרגע,  10 

, אני לא ממהר, אני אשמח ללכת 23:00-השעה עשרה ל 11 

הביתה, אני לא ממהר. אתה סבור שיש סעיף כזה או אחר  12 

 , שלא מאפשר לך מחר בבוקר לתפקד, תעלה אותו לדיון 13 

שנקבל או שלא נקבל, אנחנו גם אנחנו אנשים עם שכל, או  14 

יכולים לא לקבל מה שאתה אומר, ובסופו של דבר עולה  15 

תקציב עם שינויים בהתאם למה שכן נסכים או לא נסכים,  16 

ועל זה יש הצבעה, והצבעת רוב היא זו שקובעת, ככה עובד  17 

זו  במדינה דמוקרטית. אני מבין שזה לא תמיד נוח, אבל  18 

זה, דמוקרטיה זה חרא של דמוקרטיה. לא זוכר מי אמר את  19 

 20 שיטה, אבל לא מצאו אחת טובה יותר. 

זיו ]יועמ"ש[:  21 בטח פוטין אמר את זה.  דוד 
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לא. הוא לא אמר לא מצאו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 אחת, אבל הוא מבחינתו מצא אחת טובה יותר. 

יאללה חברים, אתה רוצה  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 3 

 4 . ללכת לבר היום? נו באמת

 5  -אני אומר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

חברים הזמינו אותי למשחק  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 כדורגל זה יותר מעניין. 

אני אומר שאני מעלה את  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 8 

 9  -ה

אז הנה אתה בוחר לא לנהל דיון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11  -באותם סעיפים

 12  -עזוב, נצביע מועצה[:מיכה צוריאל ]חבר 

 13 עמיר עמיר. כל אחד, זכותו להחליט.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

זכותו. אמרתי אתה בוחר, לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

אמרתי אתה לא בסדר, לא אמרתי... אמרתי בוחר, בחירה  15 

 .  16 שלו

אני אומר ככה. אני  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 17 

יים, הוא סירב, ביקשתי עינ 4-ביקשתי להיפגש עם עמיר ב 18 

 19  -עיניים או עם היועץ המשפטי הוא סירב 4-להיפגש עם חן ב

 20 לא נכון. פשוט לא נכון.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:  1 לא נכון

 2  -ביקשתי להיפגש עם נתלי חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 3  -לא נכונה לא נכון, זו אמירה חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  4 לא סירבנו

דיברתי עם ספיר, נתתי לה  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 5 

 6  -זמן

אמרת לה, אני אין לי עניין  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 7 

 8  -להיפגש איתו לבד, רק עם

 9  -לא חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 10  -כל חברי המועצה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:  11 זה לא מה שאמרתי

 12  -ואני צריך את הסכמתם חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 13 ממש לא.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

בוא מחר בבוקר, בוא מחר  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 14 

 15 בבוקר. 

לא, לא לא לא. תשמע, אפשר  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 16 

 17  -להמציא, אני אמרתי

אני אמרתי לך, אני לא יושב  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19  -איתך לבד
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 1  -אמרתי שאני עסוק חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 2  מדברים ביחד, לא ברור

בשורה התחתונה, אתה עוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

אופציות, יש הצבעה  3הפעם מסובב את הדברים חיים. יש  4 

 5  -בעד

 6  -אני לא נתתי לך חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 7  -והצבעה נגד עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8  -עמיר חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

זה בסדר שלא נתת לי אז אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10  -ת, מקסימום תוציא אותילוקח בכל זא

 11 עמיר.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

שניה אנחנו מנסים להיות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

פרקטים ולא מנסים להיות פרוצדורליים. יש הצבעה בעד,  13 

יש הצבעה נגד ויש הצבעה עם שינויים. ואם אתה סבור  14 

שהי בעיה ושחלק מהשינויים לא טובים, עלולים ליצור איז 15 

אנחנו מנסים להיות פרקטים, לא מנסים להיות קריטית ו 16 

פרוצדורליים, תעלה אותם עכשיו לדיון ונבין למה. ואם  17 

אתה לא סבור ורוצה להעלות להצבעה, זכותך, תעלה  18 

להצבעה, אל תתפלא שנגיד לך לא. אבל זה חיים, זה אתה  19 

 20 מוביל את זה. 
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עמיר, קיבלתם תשובה על  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

 2 מהסעיפים. כל אחד 

 3  -כל השאר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רגע. אפשר לפתוח את הכל  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 4 

 5 מחדש. 

 6 כל השאר זה התחכמויות.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

קיבלתם תשובה לכל אחד  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 7 

ויכניס את  מהסעיפים. כל אחד מהסעיפים הם קריטיים  8 

ון באותו סעיף, בכל אחד מהסעיפים. גם המועצה לגירע 9 

בסעיף יעוץ משפטי, גם בסעיף מנהלת הלשכה, גם בסעיף  10 

בהשתתפות המועצה  100%קיצוץ מנהל התפעול, גם בסעיף  11 

אלף בסעיף  16-ל 40-בתביעות משפטיות, גם בקיצוץ מ 12 

יועצים, גם בקיצוץ בפרסומים, גם בציוד מחשוב, גם בייצוג  13 

ים האלה אחד לאחד, נתן לכם אנשים, בכל אחד מהסעיפ 14 

הגזבר, הוציא לכם מכתב אתמול פעם שניה כבר, לא פעם  15 

ראשונה, כל אחד מהסעיפים והסביר לכם למה, אתם  16 

 17 20יכולים לא לקבל את זה, אפשר לבזבז עוד זמן ולעשות 

 18  -פעם

 19 בואו נתקדם.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ה, אני ולכן אני אומר ככ חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 20 

מעלה את ההצבעה, את הצעת התקציב. אני מעלה להצבעה  21 

לחודש  31-את התקציב, וגם אם תצביעו נגד אני עדיין עד ה 22 
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אנסה להיפגש עם כל אחד מחברי המועצה פה, ואשב לנסות  1 

 2 לשכנע אותו שיצביע בעד התקציב כי הוא לטובת התושבים. 

אתה מוכן לעשות משהו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 מורה גם? בת

 5 בטח.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 6 לא, כי אתה לא עושה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 בטח שאני יכול.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לא, כי עד עכשיו אתה מציג  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9  -את אותו תקציב כבר כמה חודשים

 10  -ואתה אומר זה מה יש עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ואתה לא משתלב ואתה אומר,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

ונגלה  הזמן, עוד זמן איתך על מה? שתבוא ונבלה איתך זמן  12 

בסוף שלא שינית כלום? חיים, בסוף המפתח הוא דבר אחד.  13 

בן אדם שיודע להנהיג טוב יש לו אגו אפס. אצלך האגו הוא  14 

, ואתה לא מסוגל להתגבר על זה, לכן לא ביצעת שום 100 15 

תקציב מהתקציב של שנה שעברה, אתה לא מוכן להתגבר  16 

על זה. ברגע שתתגבר על זה ותחשוב לטובת התושבים פה  17 

בישוב שאתה חייב להם את זה, אתה חייב להם את זה, אתה  18 

מקבל את המשכורת שלך מהם, אתה חייב לתת להם משהו  19 

טוב בתמורה, אתה לא יכול להמשיך ככה. ברגע שתבין את  20 

 21 העסק ישתנה.  זה, תאמין לי
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 1  -טוב. אני מעלה להצבעה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

חיים אני רק אומר עוד הפעם,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

אני דורש להעלות להצבעה את האופציה הקיימת בתקנון  3 

שלקבל את השינויים כשורה, וזה שאתה לא מעוניין לקיים  4 

יה שלנו בהם דיון, בעיה, לא רוצה להגיד בעיה שלך, בע 5 

כישוב, כי חלק מהסעיפים מייצרים לך בעיה תפקודית מחר  6 

בבוקר, חבל, אבל אני מבקש להעלות בהתאם לתקנון את  7 

התקציב. במידה וההחלטה שלי לא חוקית דרך אגב, זה  8 

ויעבוד היועמ"ש עם  נורא פשוט, הממונה תפסול אותה.  9 

הממונה ויפסול אותה. אבל אני דורש להעלות את זה  10 

 11 . בשינויים

 12  -אני מעלה להצבעה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

רגע לפני זה. ואני מבקש, אני  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 13 

באמת אומר בעדינות ולא דורש, אני מבקש, אם משרד  14 

 15  -31-הפנים מתכוון לממש את העניין של ה

 16  -אתה אומר במחדל זה קורה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

לא, באופן אוטומטי, אני  ועצה[:חן פיליפוביץ' ]חבר מ 17 

 18  -מבקש לדעת מזה כמה ימים מראש

 19 אין לו ברירה, זה החוק.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

לא לא. במייל תשלח לי כי  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 20 

 21  -אני רוצה, אני מתכוון לעתור
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 1 זה אוטומטית קורה.  עידו צ'פניק ]נציג ממונה[:

לא משנה, אני מתכוון לעתור  ועצה[:חן פיליפוביץ' ]חבר מ 2 

עד שתתבצע בדיקה לעומק של ההתנהלות של מה שקורה  3 

, רוצים כבר 9מתוך  7בהר אדר שכל חברי המועצה, רוב,  4 

שיפטרו אותם מהחוסר יכולת להשפיע ולא מקשיבים להם,  5 

אתה שומע את עמיר, נותן לו מוצא של סופר כבוד, והוא  6 

 7 ב, קצנו בעניין. לא, הוא באגו. אז אני אומר שו

 8 יאללה, בואו ניגש להצבעה.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 9 יאללה, תעלה להצבעה.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 10 למה נצביע אז?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אני מצביע בשינויים. הוא רשאי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

שלא להעלות את זה במסגרת התקנון? זה הצבעה לא  12 

ת. לא, אני מצביע בשינויים, אני בעד התקציב חוקי 13 

 14 בשינויים שהוגשו. 

.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:  15 אה, אוקי

אני בעד התקציב בשינויים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

שהוגשו, כל עוד אנחנו לא משנים, כל עוד אנחנו לא דנים  17 

בחלק מהסעיפים, זה השינויים, אם הוא סבור שהסעיף, אם  18 

 19  -שיש סעיף שמחר מונע ממנו לעבודחיים סבור 

רגע, איתמר, עמיר, אנחנו עכשיו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 20 

 21 בוחנים אפשרות להעלות עכשיו את השינויים. 
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 1 אוקי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  2 שניה אחת.  דוד 

 3 הפסקה. 

[  דוד זיו ]יועמ"ש[: . ..[ חברים, אני חושב שאפשר להצביע  4 

ולמה? בשעה שיש התייחסות של הגזבר בכל רובריקה  5 

ורובריקה, שאומרת בעצם מה ניתן לעשות ומה לא ניתן  6 

לעשות. זאת אומרת, שאם אנחנו לוקחים את כל השינויים  7 

שהעברתם, בסדר? תכף נמספר אותם בנושא עם כך וכך  8 

נגד או להימנע,  שינויים. למעשה, אפשר להצביע בעד או  9 

הכל באותן הסתייגויות בכפוף לאותן הסתייגויות שהביע  10 

וכתב אותן הגזבר. אתה יכול לומר לא עמיר, אבל זה מה  11 

 12 שיקרה. 

 13  מדברים ביחד, לא ברור

שניה אחת, לא סיימתי. עכשיו, ומה  דוד זיו ]יועמ"ש[: 14 

ההיגיון במה שאני אומר? ההיגיון אומר, גם אם אני עכשיו  15 

ר סעיף אחד, אחזקה שוטפת ספרייה במקום זה וזה אעבו 16 

שיהיה ככה וככה, הגזבר אומר אין אפשרות וכן הלאה  17 

והלאה, בסדר? הרי, בשעה שיש את ההערות וההערות  18 

הועברו וניתנו ונכתבו כל זה כבלוק יעבור הרי לממונה והיא  19 

והיא תגיד צודק 'גרוסו מודו' הערות  40תבחן את אותן  20 

בר וכן הלאה והלאה, אבל בסופו של יום, הגזבר, טועה הגז 21 

היא תגיד חבר'ה, זה התקציב, השינויים שהתקבלו הם רק  22 

 23 אלה ואלה. זהו. 
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 1 מקובל.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: יופי, נהדר, אז זו ההצבעה. רוצים שאני  דוד  2 

 3 אנסח אותה? 

 4  -הוא אומר, אני מגיש עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו   5 אני אסביר עוד פעם.  ]יועמ"ש[:דוד 

אני מנסה להסביר, לא כי אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 . יותר, כי אם אני הבנתי אותך אז לפחות יש עוד אחד שמבין 7 

 8  -אומר האדון, אני מציע את זה עם כל

אולי אתה הכי חכם מכולם  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 9 

 .  10 פה, הייתי בטוח שעוד מישהו הבין

אני מבטיח לך שאני לא הכי  ר אריהן ]חבר מועצה[:עמי 11 

 12 חכם פה. ושירשם בפרוטוקול. 

זיו ]יועמ"ש[:  13 זה נרשם.  דוד 

יודע. אני מבטיח שאני לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: אני  14 

 15 הכי חכם פה. 

 16 זה מוקלט כן.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 17 יאללה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

מה שהוא אומר, יש התייחסות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

של הגזבר לכל דוח ההצעות שלנו, ולכן אנחנו מגישים את  19 

 20  -התקציב בשינויים עם ההערות, תבחן הממונה את ההערות
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זיו ]יועמ"ש[:  1  -עם ההערות של הגזבר דוד 

עם ההערות של הגזבר, תבחן  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

הממונה את הערות הגזבר ותחליט בכל סעיף וסעיף, האם  3 

 4 היא מקבלת או לא מקבלת. 

כמה זה סך השינויים  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 5 

 6 שמוצעים פה ירון? 

 7 ? 22 ירון ארנון ]גזבר[:

 8  -סך הכל ה חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 9 סך הכל?  ירון ארנון ]גזבר[:

 10 כן.  פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:חן 

 11 . 26 ירון ארנון ]גזבר[:

 12 הפסקה. 

 13  -חברים, אנחנו בקוורום מלא גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 14 רגע גבי ביקשנו עוד כמה דקות.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אנחנו פותחים עוד פעם את הישיבה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 15 

 16  -ויש

פותח את הישיבה  טוב. אני חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 17 

חזרה אחרי ההפסקה. אני מוכרח להגיד שזה פעם ראשונה  18 
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בישיבה היום שגיליתי לפחות בהצהרות נכונות לשבת  1 

 2 ולדבר עוד פעם. 

היית צריך להקשיב קודם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

 4 פשוט. 

 5 רגע רגע. תן לו לסיים.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 6 אוקי, סליחה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ואני, לכן אני החלטתי  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 7 

שאני לא מעלה את התקציב להצבעה היום, ואני רוצה לנצל  8 

לחודש שבו תהיה הישיבה האחרונה,  28-את הזמן עד ה 9 

אולי נעשה עוד ישיבה לפני כן אם נהיה מוכנים. אני רוצה  10 

הסביר, לשבת עם חן כמו שהוא הבטיח, ולנסות לעבור ול 11 

סעיף ולהסביר את העמדה שלי. בסוף, אני -לעבור סעיף 12 

נושא באחריות על התקציב לא הממונה. אני נושא  13 

 14  -באחריות

 15  -אבל זה לא חלק כבר ,לא ,לא חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 16 רגע אני גומר לדבר.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 17 תכף הוא יזכיר את שאר השמות.  ירון ארנון ]גזבר[:

זה קל כי הוא מזכיר אותי אז  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 18 

 19 תמיד אני מדבר. 
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אז נעשה פגישות פורמליות  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 1 

ופגישות לא פורמליות, לא פגישות עם הקלטות, פגישות  2 

 3  -באמת לדבר

 4 ה בסדר. לא גם עם הקלטות ז חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

מתוך רצון טוב לנסות  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 5 

להעביר את התקציב בהסכמה. ולכן, היות ובסוף אני נושא  6 

שנים האחרונות,  3-באחריות להציג תקציב מאוזן ב 7 

התקציב כל שנה גמר בעודפים, ואני מתכוון להמשיך ככה  8 

עד סוף הקדנציה ולא להגיע לגירעון. התקציב כמו שהוא  9 

, לא הצלחתי לשכנע אתכם שהוא מכניס אותנו היום 10 

לגירעון, ואני לא יכול להיכנס לגירעון. הממונה לא יכולה  11 

להחליף את ראש המועצה עם כל הכבוד לממונה ולשאת  12 

באחריות לזה שהמועצה לא מתפקדת ולא נותנת שירות  13 

לתושבים, והישוב לא נקי והתברואה לא נקיה ויש עכברים  14 

יאות הציבור ואלף ואחד דברים שאני בישוב ויש בעיות בבר 15 

אחראי עליהם. ולכן, אני ארצה לשבת איתכם, אני ארצה  16 

שעות  24לנצל את הזמן הזה ואני פנוי מבחינתי כל שעה,  17 

ביממה, גם בסופי שבוע, לשבת איתכם על התקציב, מי  18 

שרוצה באמת לבוא ולשבת ולנסות לשכנע אתכם, לעבור  19 

אפשר לעשות את סעיף סעיף ולהראות לכם למה אי  20 

 21 הסעיפים שאתם מבקשים. 

 22  -והפוך, הם ינסו לשכנע אותך גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  116עמוד 
 נוצר על ידי 

,  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: ואתם תנסו לשכנע אותי 1 

אם מישהו ינסה, שאני אצליח  אני בא בנפש חפצה, 2 

להשתכנע ואותם סעיפים אני אגיד אוקי, נראה באמצע  3 

י באותם סעיפים אני השנה נגיש תקציב מילואים, אז אול 4 

 5  -אסכים לראות אולי אותם כן אפשר לעשות משהו

,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: יש לי בקשה לאותן פגישות. א' 6 

להערכתי, היות והזמן קצר להתחיל פגישות אישיות  7 

 8  -וכדומה זה ייקח יותר מדי זמן

 9  -לא לא בישיבה חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

תקבע, מנהל, תפתח קבוצת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

, יפתח לנו את ההזדמנויות, יכול להיות בזום פוואטסא 11 

ויכול להיות בעל פה ובכתב, כל מי שרוצה שיגיע, והכל טוב  12 

ויפה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבקש גם שבמידה ואתה  13 

אומר משהו לא, תבוא גם לישיבה עם משהו כן. אני מבטיח  14 

 15 ים" אחרים. לך שגם אני אבוא עם עוד "כנ

זיו ]יועמ"ש[: אני מציע שתפתחו כבר ירון, ותקבעו  דוד  16 

 17 פגישה ברשותכם. 

ותוסיף  פוואטסאתפתח קבוצת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 את כולם, כי יש עוד חברי מליאה שלא נמצאים פה היום. 

 20 נכון.  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: לעשות את זה פורום של כל חברי  דוד  21 

 22 המליאה? או כל מי שירצה להשתתף? 



 2022לאישור תקציב המועצה לשנת  מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 
15/3/2022 

 121מתוך  117עמוד 
 נוצר על ידי 

תנסה להציע, תנסו מועדים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

יוכל לבחור האם הוא בא  שנוחים לכולם, מי שלא יכול  2 

במועד אחר בנוסף לשבת, האם הוא מסתנכרן, זה לא ישיבה  3 

פורמלית אז אין שום בעיה, כל אחד חופשי, נעשה  4 

 5  -יעצות כולנו, כל אחד יגיד מה הוא יכולהתי

.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:  6 אני גם רוצה להגיד עוד משהו

 7 לא חייב להיות קוורום.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

זה לא ישיבה שאתה בא לשכנע  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

אותנו, כי כבר הצגת, אם אתה הולך לחזור על אותם דברים  9 

תם ניירות שהוציא ירון פעמיים, פעם באקסל ולהציג את או 10 

 11 , אין בזה טעם. PDF-ופעם ב

 12  -הבעיה חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[:

 Copy 13אם אתה הולך לעשות  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

paste 14  -למה שכתוב כאן 

זיו ]יועמ"ש[:  15 רגע, תנו לו לסיים.  דוד 

הבעיה, שים לב, ירון התחיל  חן פיליפוביץ' ]חבר מועצה[: 16 

 17 לצייר, זה מדאיג אותי. 

מה שאני מבקש, זה שאתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

וגם בתקציב,  2019תעשה את מה שביקשנו ממך גם בתקציב  19 

, תעשה אותו 2021וגם בתקציב  2020סליחה, גם בתקציב  20 

מה שביקשנו ולא בוצע. תגיד מה הסכום  2022גם בתקציב  21 
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לנהל דיון, מה ברזל ואי אפשר לגעת ומה שעליו אפשר  1 

אפשר לנהל דיון. ועכשיו המועצה כמועצה יושבת ומחליטה  2 

שהי גמישות על מה משחקים, ועל התחומים שבהם יש איז 3 

אבל את זה כאילו אתה לא מוכן לנהל, תגיד עוד מה אפשר  4 

לשחק, מה זה ברזל אי אפשר לגעת, אי אפשר לגעת. מה  5 

זה ברזל, שקודם  28-אפשר לגעת? אי אפשר להגיד שכל ה 6 

היה פחות. תגיד מה אפשר לגעת, בוא נשב ונדון על מה  7 

 8 אפשר לגעת. 

יתמר אנחנו דנים על השינויים, על א גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 9 

השינויים ואתם צריכים לשכנע והוא צריך לשכנע, השאיפה  10 

 11  -היא להגיע להסכמה באמצעות שיתוף

תראו, אם קובעים סתם  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 12 

יעד לקצץ בשביל לקצץ, אז אני לא מכיר יעד כזה, אם אתם  13 

ייעל בהם, חושבים שיש סעיפים שבהם יש בזבוז, אפשר להת 14 

אז אפשר לדבר עליהם. סתם לבוא ולהגיד, בואו נקצץ כי  15 

בא לנו לקצץ כי אנחנו רוצים את היכולת להשפיע על ראש  16 

שהי והמועצה, אז באמת חבל על הזמן. אם באים עם איז 17 

חפיסה בשביל לאשר תקציב מאוזן, שיהיה תקציב טוב  18 

 19 לתושבי הר אדר, אז אני, תמצאו בי שותף מלא לנסות לבוא

 20 ולהציג תקציב. 

 21 יאללה, אנחנו בעד.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: איתמר, לדעתי הברזל שהוא מדבר עליו  דוד  22 

סעיפי שינויים שאתם ביקשתם,  40בכל זאת נגזרת מתוך  23 
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יכול להיות. יכול להיות שירון גם יודע לקחת את התקציב  1 

אתה גם  שקלים. ועל זה Yהקשיח, ולהגיד, הברזל שלי הוא  2 

 3 יודע לדבר. 

תקשיב, אין מנהל, או אם יש  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

 5  -5%-מנהל שיגיד לו דירקטוריון, תתייעל ב

.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: אנחנו לא דירקטוריון 6 

 7  -אתם לא דירקטוריון

זו בדיוק הבעיה, שתסלח לי  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

יודע עם כל הכבוד, אין לך שום רקע נ יהולי אז אתה לא  9 

לנהל. באמת, תסלח לי, אני אומר את זה, לא נעים לי, זה  10 

מעליב אולי, אבל לא נעים לי לומר את זה. אבל ככה  11 

 12  -מנהלים בארגונים, ככה מנהלים בארגונים

אבל הוא ראש המועצה, לטוב ולרע,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 13 

 14 הוא ראש המועצה. 

צודק, ואני חבר מועצה, אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

ובמסגרת האחריות שלי אני רוצה שלמועצה יהיה טוב. וגם  16 

אם ראש המועצה לא יודע לנהל אז אני אדחוף אותו, זה  17 

 18 הכל. 

 19  -אבל זו דעתך וזה בסדר גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

זו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: ולכן זו מועצה ולכן  20 

 21  -בירוקרטיה
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 1  מדברים ביחד, לא ברור

אם עד עכשיו לא הסכמת  מנדל שקד ]ראש מועצה[: חיים 2 

להקשיב אפילו לכל סעיף למה לא ניתן לקצץ את מנהלת  3 

משרה, לא הסכמת להקשיב. גם עד  40%-הלשכה שלי ל 4 

עכשיו יוצאת פה הצהרה כאילו שהתקן של מנהלת הלשכה  5 

 6  -100%-ועכשיו העליתי אותו ל 40%שלי היה קודם 

-אלף שקל והעלית ל 140ה הי עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

, מה לעשות, אולי שילמת לה 60-שנה שעברה, עלתה ל 190 8 

 9  -מסעיף אחר

 10  -אתה אפילו לא חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

זה משהו אחר. אבל הסעיף שלך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12  -לא היה נכון

אגב, ואם הוא מסביר לך למה הוא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 13 

 14  -זהכן צריך דבר כ

אז יכול להיות שמהסעיף האחר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 16  -שהוא שילם אולי משמה אפשר לחפש

 17  -לא, כי מנהלת הלשכה חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:

 18  -יכול להיות דרך אגב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19  מדברים ביחד, לא ברור
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התשובה עד עכשיו לא הייתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 אי אפשר כי, התשובה עד עכשיו הייתה לא ניתן. 

הסיבה היא שמנהלת  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[: 3 

הלשכה שלי היום היא עזבה, התחלפה. וקודם מנהלת  4 

וזה  5-6הלשכה שלי הייתה מזכירת מועצה למטה בדרגה  5 

 6  -הסיבה לשינויים

 7  מדברים ביחד, לא ברור

ולכן גם את זה הם לא היו  שקד ]ראש מועצה[:חיים מנדל  8 

 9 מוכנים להקשיב. 

 10 הישיבה ננעלה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

ננעלה, תודה רבה.  חיים מנדל שקד ]ראש מועצה[:  11 הישיבה 

 12 -הישיבה ננעלה-
 ברכה,ב

 

_____________ _____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,גבי אברג'יל

 המועצהמנכ"ל 

 ירון ארנון

 גזבר המועצה

 


