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 -הישיבה נפתחה-

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה  חיים מנדל שקד: 1 

( הצגת 5, יש שינוי בסדר היום, סעיף )2022לשנת  10מספר  2 

תוכנית עובדה ביטחון קהילתי, מורן הייתה אמורה להיות  3 

פה להציג את התוכנית ובגלל איזה בעיה בבית אז היא לא  4 

יכולה להגיע, אבל אני מעדיף, מאחר ויש שמה גם נושאים  5 

ועיות שבטח ישאלו שאני לא בקיא מקצועיים ושאלות מקצ 6 

 7 בהם אז נדחה את זה לישיבה הבאה. 

 8 מליאה קודמת אישור פרוטוקול -1

טוב, פרוטוקולים, לא התקבלו הערות  חיים מנדל שקד: 9 

לפרוטוקול האחרון, הישיבה הייתה מאוד קצרה  10 

והפרוטוקול היה מאוד קצר, לא התקבלו הערות אז  11 

 12 הפרוטוקול מאושר. 

 13 

 14 חבר המועצה איתמר הראל –שאילתה  -2

שאילתה של איתמר, למרות שהיא כבר  חיים מנדל שקד: 15 

ישנה ואבד עליה הכלח, אז אני צריך להקריא את התשובה  16 

וגם לתת אותה בכתב. טוב, אז הדברים ברקע הם לא כל כך  17 

מדויקים אבל נעבור לשאילתה, למרות שהשאילתה, ואני  18 

 החלטה
מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת, לא המועצה  מליאת

 .לו הערותבהתק
 אושר פה אחד
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אומר את זה עוד פעם, השאילתה זה שאלה קצרה על נושא  1 

שאילתות ולא עד שתי  4עובדתי, אז למרות שהיו פה  2 

 3  -שאילתות כמו ש

 4 שאילתות בעצם?  4דוד זה נקרא  איתמר הראל:

.  חיים מנדל שקד:  5 כן

 6 שאילתות?  4דוד זה נקרא  איתמר הראל:

.  חיים מנדל שקד:  7 כן

 8 4אני לא, אני שאלתי את דוד, זה נקרא  איתמר הראל:

 9 שאילתות? 

זיו: את זה  אפשר לפרש את זה כן, אפשר לפרש עו"ד דויד  10 

 11 כלא, בקולא אפשר לקבל את השאילתה כפי שהיא. 

 12 יפה.  איתמר הראל:

זיו:  13 זה גם מה שחיים עשה אגב.  עו"ד דויד 

 14 זה מה שעשיתי.  חיים מנדל שקד:

לא, אבל הוא כותב כאילו זה לפנים משורת  איתמר הראל: 15 

 .  16 הדין, לא זה לא לפנים משורת הדין

זיו:  17 לכולם. אני חייב לומר משהו  עו"ד דויד 

 18 איפה כתוב לפנים משורת הדין?  חיים מנדל שקד:
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אתה אומר למרות שהשאילתה, אתה קובע  איתמר הראל: 1 

שאילתות", כאילו אני עושה לא משהו  4עובדה "היא כוללת  2 

 3 שבתקנון אבל למרות זאת אתה עונה. 

זיו:  4 אל תהיו שם, חבל להיות שם.  עו"ד דויד 

שפט האחרון, הוא אז תמחק בבקשה את המ איתמר הראל: 5 

 6 מיותר, הראשון סליחה. 

 7 . 1שאילתא מס'  חיים מנדל שקד:

בסדר? אז אני מבקש לפרוטוקול תמחקו את  איתמר הראל: 8 

 9 את המשפט הראשון לאור חוו"ד של היועמ"ש. 

זיו:  10 מה זה המשפט הראשון?  עו"ד דויד 

 11 שאילתות".  4"למרות שהשאילתה כוללת  איתמר הראל:

ני לא מוחק שום דבר, הבנתי מה שאתה א חיים מנדל שקד: 12 

אמרת, אני לא מוחק כלום, זאת התשובה שלי, אתה רוצה  13 

 14 את התשובה שלי זה התשובה שלי. 

אין בעיה, אז אני מבקש להוסיף את  איתמר הראל: 15 

שאילתות  4-התייחסותו של היועמ"ש לכך שלא מדובר ב 16 

 17 אלא אפשר להסתכל על הכל כשאילתה אחת. 

 18 הוא לא אמר את זה.  חיים מנדל שקד:

זה בדיוק דבריו, אתה רוצה הוא יחזור  איתמר הראל: 19 

 20 עליהם שוב. חיים בוא, עם כל הכבוד הוא היועמ"ש. 
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שאילתות, אבל אני  4אני אומר שיש פה  חיים מנדל שקד: 1 

 2 ראש המועצה ולא היועמ"ש. 

דעתך לא נחשבת בעניין הזה. אתה ראש  איתמר הראל: 3 

או  4המועצה אבל דעתך לא נחשבת, מי שקובע אם יש פה  4 

 5  -לא

אני אומר לך שבפעם הבאה שאני אקבל  חיים מנדל שקד: 6 

 7 אני אענה רק על שניים, זה הכל.  4

, זה אחת, ומי שקובע אם 4חיים, אבל זה לא  איתמר הראל: 8 

הזה אין לך שום  זה אחת או לא זה לא אתה, אתה בעניין 9 

סמכות, אתה חסר כל סמכות, אפס, מי שקובע את הסמכות  10 

זה רק היועמ"ש. כמו שלי יש אפס סמכות, מי שקובע את  11 

הסכמות זה רק היועמ"ש, ואם הוא אמר שהכל שאילתה  12 

אחת אז ההכל שאילתה אחת, תתקפל ותענה לשאלה, בוא,  13 

באמת, חלאס עם מדיניות ההשתקה שלך, מספיק עם זה  14 

 15 ר. כב

, הסיבה היחידה לקיום 1לשאילתה מס'  חיים מנדל שקד: 16 

הפרויקט להקמת גן משחקים רב גילאי, היא סירובם של  17 

חברי המועצה לאשר את המלצת ראש המועצה להגדלת  18 

התקציב למימון הפרויקט ממקורות מפעל הפיס בהתאם  19 

 , לאומדן שהוצג ע"י מהנדס המועצה הקודם, אינג' קובי לוי 20 

לול תן להקים גן משחקים רב גילאי שיכשהראה שלא ני 21 

עבודות פיתוח, משטחי בלימה, הצללה, תאורה, ברזייה,  22 
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פינות ישיבה, פחי אשפה, ומתקני משחק לגילאי חמש עד  1 

, עד 2אלף שקל. לשאילתה מס'  800חמש עשרה בעלות של  2 

 3 אלף שקל.  47היום שולם למתכננת 

 4  -יש לי שאלה מיכה צוראל:

, 1לא ענית על השאלה שלי על שאילתה רגע,  איתמר הראל: 5 

אתה רוצה שאני אענה עד הסוף? לא ענית על השאלה שלי  6 

. בכלל לא ענית, ענית מה שנקרא על מה שרצית 1בשאילתה  7 

 8 לענות ולא על מה ששאלתי אותך. 

, למתכננת ניתן חופש 3לשאילתה מס'  חיים מנדל שקד: 9 

ים פעולה מלא לקביעת מיקומם של הפרויקטים המתוכננ 10 

ע"פ תוכנית האב של היישוב, הדבר היחיד שנאמר למתכננת  11 

בהקשר מיקום גן המשחקים הרב גילאי והבריכה, הוא  12 

שההמלצות שלה חייבות לקחת בחשבון את התב"ע  13 

י  המאושרת של היישוב ושלא תציע מיקומים שיחייבו שינו 14 

, 4תב"ע ויתקעו את הפרויקט להמון שנים. לשאילתה מס'  15 

תמומן ע"י היזם של המרכז המסחרי כיכר לב היישוב  16 

כמטלת יזם וזאת כחלק מהתנאים שבהם זכה במכרז  17 

ה תמומן ממנויים ילהקמת המרכז המסחרי. בריכת השחי 18 

שנים,  10לטווח ארוך ומהלוואה בנקאית לפרק זמן של  19 

וזאת כחלק מהתוכנית העסקית של הקמת הבריכה. גן  20 

המשחקים הרב גלאי ימומן מכספי מפעל הפיס ככל  21 

שמליאת המועצה תאשר. שיקום ושיפוץ אזור האנדרטה  22 

ימומן מכספי משרד הביטחון והקרן הקיימת לישראל  23 
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בשיתוף המועצה לשימור אתרים. שאר תוכניות הפיתוח של  1 

מרכז היישוב ימומנו מקרן הפיתוח של המועצה, בהתאם  2 

לזמינות על המשאבים בקרן הפיתוח, בעיקר מאגרות  3 

ם יבלונקה ובניית המרכז שיכנסו לקרן מבניית מתח 4 

המסחרי ומתקציבים חיצוניים שנצליח לגייס. זו התשובה  5 

שלי לשאילה, אתה יכול להשיב שאלת הבהרה קצרה  6 

 7 ונמשיך הלאה לנושא הבא. 

 8  -אני קודם כל אתייחס, אתה בכלל לא ענית איתמר הראל:

אתה לא צריך להתייחס, אתה יכול  חיים מנדל שקד: 9 

 10 להשיב שאלה קצרה. 

 11  -חיים, עם כל הכבוד, יש פרוצדורה תמר הראל:אי

מה לעשות? הפרוצדורה היא שאתה לא  חיים מנדל שקד: 12 

מתייחס עכשיו, שאלת שאילה, זה לא דיון, זה לא הצעה על  13 

 14  -הסדר, שאלת

אני לא מתייחס, אתה פשוט לא ענית על  איתמר הראל: 15 

 16 השאלות שנשאלת. 

דע לענות, ואתה הבנתי, אז זה מה שאני יו חיים מנדל שקד: 17 

אם יש לך שאלת הבהרה נוספת אתה יכול לשאול שאלת  18 

 19 הבהרה, אם אין לך אז נעבור לנושא הבא. 

יש לי שאלת הבהרה, אתה רוצה שאני אנסח  איתמר הראל: 20 

אותה? אתה פשוט לא עונה על מה שנשאלת, נשאלת  21 
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בשאילתה על הפרויקט למה הוא נתקע, לא נשאלת על הגן  1 

 2  -הרב גילאי, נשאלת

,  חיים מנדל שקד: זה לא שאילתה, זה לא נושא עובדתי 3 

 , אתה יכול לשאול שאלה על נושא עובדתי, האם כך וזה נכון 4 

 5 אני אוכל להגיד לך כן או לא, זה שאילתה. 

חיים, תעצור רגע, אני שאלתי על העסקת  איתמר הראל: 6 

רחל ויינר, רחל ויינר לא נשכרה לתכנן גן משחקים רב  7 

על הגן משחקים הרב גילאי, שאלו אותך  גילאי, אתה ענית 8 

, על זה נאמר בספר משלי "שבעה דברים  א' וענית על ב' 9 

בחכם והיפוכם בגולם, חכם משיב על מה שנשאל", אתה לא  10 

משיב על מה שנשאלת, לא נשאלת בכלל על הגן משחקים  11 

הרב גילאי, נשאלת על הפרויקט של העסקת רחל ויינר, רחל  12 

מרכז היישוב, והשאלה שנשאלת ויינר הועסקה לתכנן את  13 

היא מדוע הדבר הזה מתעכב כל כך הרבה זמן, על זה לא  14 

, 1ענית, ענית על משהו אחר לגמרי, אז נא תענה לשאלה  15 

, 1, תענה לשאלה 1, אתה לא ענית לשאלה 1תענה לשאלה  16 

ענית על משהו אחר לגמרי, ענית כמו פוליטיקאי אבל על  17 

 18  .1משהו אחר לגמרי, תענה על שאלה 

, "מתחילת העסקת 1אני רואה את שאלה  חיים מנדל שקד: 19 

רחל ויינר ועד כה חלפה שנה וחצי, נא הסבר מדוע הפרויקט  20 

חודשים  9-התעכב זמן כה רב, במיוחד התייחס ל 21 

 22 האחרונים". 
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נכון, לא ענית על זה בכלל, התייחסת לגן  איתמר הראל: 1 

ת משחקים הרב גילאי, למה שכרת את רחל ויינר? לתכנן א 2 

הגן משחקים הרב גילאי? שכרת את רחל ויינר לתכנן את  3 

מרכז היישוב, אני שאלתי אותך למה הפרויקט הזה מתארך  4 

כל כך הרבה זמן לא ענית על השאלה הזאת, כנראה קשה  5 

 6 לך לענות, וענית על משהו אחר לגמרי שלא נשאלת בכלל. 

 7 אתה מדבר על איזה פרויקט?  חיים מנדל שקד:

ם מה לא ברור? אני שאלתי, כל השאלה חיי איתמר הראל: 8 

ויינר, הרקע כולו  פה, כל הרקע מסביר על ההעסקה של רחל  9 

מתייחס לרחל ויינר, אתה עונה על דבר אחר לחלוטין, אותו  10 

כן ענית לה על  2, שואלים אותך, אגב בחלק 4דבר גם בחלק  11 

אלף שקל על מה? על תכנון  47מה ששכרו אותה, שילמת  12 

 13 מרכז היישוב. 

אני לא יודע, אני מצטער איתמר, אתה  ים מנדל שקד:חי 14 

 15 רוצה תקרא את כל השאילתה שלך. 

 16 חיים תגיד אתה רציני?  איתמר הראל:

כן, בשאילתה שלך לא מוזכר בכלל,  חיים מנדל שקד: 17 

, מה לעשות, לא מוזכר רב גילאימוזכר רק הגן משחקים ה 18 

 19 בכלל לב היישוב, תקרא. 

ריא לך את זה, אם זה לא לא לא לא, אני אק איתמר הראל: 20 

ברור אני אקריא לך. הפסקה הראשונה אומרת שהתקיימה  21 

 22  -ישיבה
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, התקיימה 20"רקע: בשביעי לאפריל  חיים מנדל שקד: 1 

ישיבה בה נדון תב"ר בקשתך להגדיל את התקציב לגן  2 

משחקים הרב גילאי, שמונה מאות אלף שקל למיליון ארבע  3 

מאות שבע מאות חמישים, בישיבה זו הצגת את המיקום בו  4 

 5 הנך מעוניין", אתה מדבר רק על גן המשחקים. 

 6 לא, ממש לא.  איתמר הראל:

מהנדס  םמכן ע בדיון שהתקיים לאחר שקד:חיים מנדל  7 

 8  -המועצה

חיים, לא יעזור שתקרא את זה שוב, יש פה  איתמר הראל: 9 

בעיה קשה שלך בהבנת הנקרא, מסבירים כחלק מהרקע  10 

שאתה ביקשת לאשר גן משחקים  07/04-שבאותו תאריך, ב 11 

המועצה החליטה לאשר לך את זה אם תעשה תוכנית  12 

שיו משם ואילך התקדמנו מפורטת למרכז הישוב, ועכ 13 

לשכור את רחל ויינר שתעשה תוכנית מפורטת למרכז  14 

הישוב, ולמרות זאת אתה גורר את כל תהליך תכנון מרכז  15 

הישוב, או גררת אותו במשך תקופה מאוד ארוכה של כמעט  16 

שנה וחצי, עד שבסוף, בעקבות השאילתה שלי כנראה  17 

ר בדצמבר, שעכשיו אמרת שאבד עליה הכלח, רק בדצמב 18 

נלחצת ואמרת לה טוב טוב בואי תציגי את זה. ואני שאלתי  19 

 , אותך בדצמבר למה הדבר הזה נתקע כל כך הרבה זמן 20 

ישבנו פה במרץ שנה שעברה או במאי, אני לא זוכר, כתבתי  21 

את התאריך פה, סוכם שהיא יוצאת לעבודה חוזרת, כתבתי  22 

לך את זה, סוכם שהיא יוצאת לעבודה חוזרת, כתבתי לך  23 
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' הציגה רחל ויינר את התוכנית, 21פה, "בחמישי  את זה 1 

חלפה שנה, סוכם שהיא תציג תוכנית מפורטת, גררת את זה  2 

בבוץ ולא עשית עם זה כלום" ואני שאלתי למה הדבר הזה  3 

לקח כל כך הרבה זמן, למה אתה תוקע את תכנון מרכז  4 

היישוב כל כך הרבה זמן, אגב הגשתי פעם שאילתה,  5 

אותה, בעקבות זה שעשית הצגה בעקבות זאת תיקנתי  6 

לכולם. לא ענית על הדבר הזה בכלל, מתי בחרת כן לענות?  7 

 8 47ששואלים כמה תקציב, מה התקציב ששילמת  2בשאלה 

אלף זה רק לתכנן גן משחקים רב גילאי? לפחות שתתיישר  9 

, שוב אני לא שואל 4לך הסתירה בינך לבין עצמך, בסעיף  10 

 11  -אותך

שקל, רגע יש תכנון, היא הושכרה אלף  47 חיים מנדל שקד: 12 

 13  -בכלל לתכנון, לא בלב היישוב ולא כלום, היא נשכרה

תגיד אתה רוצה שאני אקרא לך  איתמר הראל: 14 

 15 פרוטוקולים? חיים אתה זוכר בכלל את הפרוטוקולים? 

היא נשכרה לתכנן את פרויקט האנדרטה,  חיים מנדל שקד: 16 

של לב  ואח"כ ביקשנו ממנה להרחיב ולעשות גם תכנון 17 

 18 היישוב. 

זה בדיוק מה שאני אומר, מהרגע שהוחלט  איתמר הראל: 19 

שהיא תעשה את תכנון מרכז היישוב, אני אזכיר רק את  20 

הרקע, אני פניתי בעקבות חוו"ד של דוד, שאני העליתי פה  21 

הצעה שהיא תתכנן את כל מרכז היישוב, ולא רק את  22 
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ה האנדרטה, ואני שלחתי פניה ליועמ"ש לממונה, ובתגוב 1 

שלך ליועמ"ש לממונה אמרת קודם כל הוא מחבל בעבודת  2 

המועצה, דבר ראשון הוצאת שם רע, על זה אמרתי לך שאני  3 

 4 יכול לתבוע אותך. 

אתה עדיין יכול, אתה עדיין מחבל  חיים מנדל שקד: 5 

 6 בעבודת המועצה. 

נכון אבל חבל לי לבזבז את הזמן, אם הייתי  איתמר הראל: 7 

 8 שלך.  לתבוע אותך על כל השקרים

 9 אתה עדיין מחבל בעבודת המועצה.  חיים מנדל שקד:

חיים, דיר באלק, יש פה הרבה אנשים, דיר  איתמר הראל: 10 

 11 באלק. 

 12 אתה עדיין מחבל בעבודת המועצה.  חיים מנדל שקד:

 13 הבנתי, תרשום את זה בבקשה לפרוטוקול.  איתמר הראל:

רשום בפרוטוקול, אני אומר את זה עוד  חיים מנדל שקד: 14 

 15 עם, אתה עדיין מחבל בעבודת המועצה. פ

חיים, בוא, תעשה לי טובה, מי שמחבל  איתמר הראל: 16 

במועצה כולה, לא רק בעבודת המועצה, זה אתה בסדר? אבל  17 

בוא נעזוב את הדיון הזה כרגע, באותו דיון הודעת לממונה,  18 

אני קיבלתי את עמדתו של איתמר, אגב כמו שאמרת קבל  19 

כולם ואיתה "איתמר צדק", אותו עם ועולם בשיחת זום עם  20 

דבר אמרת לה "קיבלתי את עמדתו של איתמר, המתכננת  21 
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תתכנן גם את מרכז היישוב", אז על זה אני שואל, אותה  1 

' חלפו שנה 20', מספטמבר 20החלטה הייתה בספטמבר  2 

וחצי וגורנישט מיט גורנישט, על זה אני שואל למה אתה  3 

, תענה עכשיו תוקע את היישוב, לא ענית עליה עדיין 4 

 5 בבקשה. 

אני עניתי על השאלה כפי שאני הבנתי  חיים מנדל שקד: 6 

 7 אותה, זה הכל, הנושא הבא. 

הבנתי, אז מה אנחנו צריכים להבין? שיש לך  איתמר הראל: 8 

בעיית קשיי הבנה? שאתה מתחמק פוליטית? מה אנחנו  9 

 10 צריכים להבין? 

 11 הנושא הבא.  חיים מנדל שקד:

א? או אולי נעצור את הישיבה, זאת הנושא הב אילן כליפא: 12 

 13 גם אופציה. 

 14 אני רוצה להתייחס לזה.  חן פיליפוביץ:

לא, זה לא הדיון, זו לא הצעת סדר, זו  חיים מנדל שקד: 15 

 16 שאילתה. אני מבקש מהיועמ"ש שיסביר מה זה שאילתה. 

אני לא צריך שתסביר לי מה זה שאילתה,  חן פיליפוביץ: 17 

 18  -אני רוצה להתייחס

אני מנהל את הישיבה ולא אתה, אני  דל שקד:חיים מנ 19 

 20  -מנהל את הישיבה ואני מבקש שהיועמ"ש
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אני רוצה להגיד לך שזה נושא יפה שאתה  חן פיליפוביץ: 1 

מחלק דף צהוב, אבל אתה כותב שקרים ואני לא בא לי  2 

להתעמת איתך כמו שאיתמר עושה את זה והוא צודק בכל  3 

אם אתה תעצור  מילה לצערנו. אני לא מקבל את זה, וגם 4 

אותי ותגיד שאני לא יכול לדבר, השקרים האלה לא יכולים  5 

אלף שקל והכל  400-להיות כאשר במבשרת מקימים גן ב 6 

ויפה, ואתה חושב שחברי המועצה עוצרים את זה,  טוב  7 

קודם כל זה לא נכון עובדתית כי אנחנו קישרנו הכל, אז אם  8 

נחנו אתה רוצה להתנהל לפי שאילתה ולא שאילתה אז א 9 

נעשה אותו דבר, גם אנחנו נציף את זה בדרך שהיא הרבה  10 

יותר כואבת, פייסבוק אחד קטן על השקר המטופש הזה,  11 

 , סליחה, והכל יסתדר, אז למה אתה עושה את זה? עכשיו 12 

אני אומר לך באמת כהצעה, ואתה מקבל או לא מקבל את  13 

ההצעות, תעשה מה שאתה מבין, לא מעניין אותי אם זה  14 

פים, שמונה סעיפים או סעיף אחד, למה אתה לא ארבע סעי 15 

יכול, אני אומר לך את זה, הנה אנחנו כבר בסוף השנה  16 

הזאת, פעם אחת, לא לכתוב על חבר מועצה רק דברים  17 

"מפאת כבודו", פשוט להרים, אתה מרים להנחתה,  18 

מתחילים את הישיבה בנועם, אני אומר לך, באתי היום,  19 

ה משהו בוער על, ישיבה אמרתי וואלה אני בא, אין איז 20 

טובה יכולה להיות, אתה מרים להנחתה ואתה מצפה אחר  21 

כך שתוקפים אותך, למה? למה אתה לא יכול את אותם  22 

 23  -דברים לכתוב, והוא מבקש ממך
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 1 הוא הרים להנחתה בשאלות שלו.  חיים מנדל שקד:

, תכתוב, אני עונה לך, תמחק את האיכסה חן פיליפוביץ: 2 

דרך אגב, זכותך המלאה, אתה ראש המועצה, תמחק את  3 

האיכסה, תכתוב אינני מסכים כי לדעתי אחת שתיים שלוש,  4 

נגמר הסיפור, אתה רוצה ככה? בסוף זה מתהפך עליך, זאת  5 

 6 דעתי. נושא הבא בשמחה. 

 7  -לא אני רוצה חיים מנדל שקד:

 8 הבנו, אנחנו מדברים עברית טוב.  חן פיליפוביץ:

 9 תגידו איך נבחרה הגברת הזאת? היה מכרז?  מיכה צוראל:

שאלה הבאה, אתה רוצה תגיש שאילתה.  חיים מנדל שקד: 10 

 11  -נושא הבא

 12 היא נבחרה במכרז דוד?  מיכה צוראל:

זיו:  13 טרם זמני, אבל אני חושב שיש מכרז.  עו"ד דויד 

 14 מיכה צוריאל. הצעה על הסדר של  חיים מנדל שקד:

מה הכסף שלה? כמה היא מרוויחה? פחות  עו"ד דויד זיו: 15 

 16 מוועדת רכש. 

 17 כן, זה לא צריך לדעתי מכרז.  נתלי שחף:

 18  -כמה? זה לא סכום שהוא קצת מיכה צוראל:

 19 אלף שקל?  47 חיים מנדל שקד:
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אלף שקל? עד היום שולם לה רק  47לא, מה  איתמר הראל: 1 

 2 אלף שקל? אתה בטוח?  47

.  יים מנדל שקד:ח  3 כן

 4 טוב, אני פשוט מכיר מספרים אחרים.  איתמר הראל:

 5 אלף שקל.  70סה"כ  חיים מנדל שקד:

 6 זה לא, תשמע, אם היא אשת מקצוע.  חן פיליפוביץ:

אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה יודע  איתמר הראל: 7 

 8 מה, מותר לשאול שאלה? עד עכשיו לא שאלתי את השאלה. 

זיו:  9 שאל. ת עו"ד דויד 

עד עכשיו רק ניסיתי לגרום לך לענות על מה  איתמר הראל: 10 

שנשאלת ולא ענית, עכשיו אני יכול לשאול את השאלה. למה  11 

אתה לא נותן לה להמשיך לעבוד ולתכנן, אחרי שהצגתם  12 

לעיני כל הציבור, וכל הציבור נורא התלהב  ZOOMבישיבת  13 

א מהתוכנית שלה לגבי הגבעה הצפון מערבית, למה אתם ל 14 

נותנים לה להמשיך לתכנן באופן מפורט את הגבעה הצפון  15 

 16 מערבית. 

 17 נותנים לה.  חיים מנדל שקד:

 18 מה זה נותנים לה? מתי נותנים לה?  איתמר הראל:

כשאישרו את הכסף, אם לא מאשרים את  חיים מנדל שקד: 19 

 .  20 התקציב אי אפשר לתת לה לתכנן
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 1 מי הגיש בקשה לתקציב?  איתמר הראל:

 2 אני ביקשתי, לא אישרתם.  שקד:חיים מנדל 

 3 תפנה אותי בדיוק לתאריך שבו ביקשת.  איתמר הראל:

 4 לגן משחקים הרב גילאי.  חיים מנדל שקד:

חיים אתה עוד פעם עונה, אני חייב רגע  איתמר הראל: 5 

 6  -להגיע להגיד לך משהו, אני רק אדייק בדברי שאני לא

ממשיך  טוב טוב, דיי, מספיק עזוב, אתה חיים מנדל שקד: 7 

 8 לחבל בעבודת המועצה. 

לא, כן, אני פשוט רוצה לדייק בדברי, אז  איתמר הראל: 9 

אני אגיד אותם בצורה יותר מדויקת, "שבעה דברים בגולם  10 

והיפוכם בשבעה בחכם, חכם שואל כעניין ומשיב כהלכה,  11 

וחילופיהן בגולם", חיים תענה על מה ששואלים אותך, אל  12 

אל למה היא לא מתכננת את תענה על דברים אחרים, אני שו 13 

הגבעה הצפון מערבית של המועצה ואתה עונה לי גן  14 

 15 משחקים רב גילאי, מה הקשר בין אחד לשני? 

 16 תכתוב לי מכתה אני אענה לך.  חיים מנדל שקד:

הבנתי, אז אוקי, אז אני כבר מודיע לך מה  איתמר הראל: 17 

שהודעתי קודם ולא הספקתי לעשות את זה עכשיו, אני  18 

אגיש הצעה שבה המועצה תבקש להפנות את התקציב,  19 

שאושר אגב בשנה שעברה, תקציב תב"ר קיים, יישוב ירוק,  20 

כדי לממן לה את התקציב לתכנן את הגבעה הזאת ושבעצם  21 
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יהיו אנשים בלעדיך כמובן, החברים שישבו בישיבה הזאת  1 

מנכ"ל המועצה, המהנדסת, וחברי מועצה נבחרים כדי  2 

לתכנן את זה, כי נראה דיי ברור שאתה נתון פה בניגוד  3 

אינטרסים מרוב הרצון שלך לקדם שם הקמת גן, כשאמרת  4 

לה אל תפגעי בתב"ע, זה פה וזה פה, אז היא לא עשתה את  5 

רוצים שהיא מה שהיה צריך לתכנן ולעשות, אז אנחנו  6 

תתכנן תוכנית טובה ליישוב, וזה מה שאני אעלה כהצעה,  7 

 8 והמועצה תצביע בעדה, ואתה תאלץ לקיים אותה. 

לא, המועצה תפעל באמצעות ראש  חיים מנדל שקד: 9 

 10  -המועצה, נקודה. לא באמצעות חברי המועצה

המועצה תקבל החלטות ואתה תעשה מה  איתמר הראל: 11 

 12 שהמועצה תגיד לך לעשות. 

ונלך.  תלי שחף:נ  13 חיים, חברי המועצה מיותרים בואו נקום 

אתה כפוף למועצה, אתה תעשה מה  איתמר הראל: 14 

 15 שהמועצה תגיד לך לעשות. 

חבר המועצה  –בנושא אכיפה במועצה הצעה לסדר  -3 16 

 17 מיכה צוריאל 

 18 הלאה, הנושא על, מיכה הצעה לסדר.  חיים מנדל שקד:

 19 תקריא אותה.  מיכה צוראל:

 20  -לא אתה ל שקד:חיים מנד
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אני אציג, הנושא הוא אכיפה בהר הדר, לפני  מיכה צוראל: 1 

כשנה קיבלה המועצה שורה של החלטות, זה כבר הרבה  2 

יותר משנה כי הדבר הזה הוגש לפני משהו כמו חצי שנה,  3 

במגוון רחב  לפני כשנה קיבלה המועצה שורה של החלטותֵ  4 

אינו  של נושאי אכיפה, ההתרשמות היא כי המעט שנעשה 5 

עונה על החלטות המועצה, בנוסף המועצה לא קיבלה מעולם  6 

דיווח כלשהו שנושא. לאור האמור דורשים מרבית חברי  7 

יום דיווח מפורט באשר להליכי  14המועצה לקבל בתוך  8 

האכיפה שננקטו על ידי המועצה החל מיום קיום הישיבה  9 

ועד בכלל, לרבות אכיפת חנייה, צואת כלבים, השלכת  10 

שימוש בחניות, בנייה, וכל נושא אכיפתי רלוונטי. פסולת,  11 

הצעת החלטה, מועצת הר הדר מחליטה כי ראש המועצה,  12 

מנכ"ל המועצה, מהנדסת המועצה, ורכזת הפיקוח על  13 

ימים דיווח מפורט של כל  14הבניה, ימסרו למליאה בתוך  14 

הליכי האכיפה שבוצעו ביישוב במהלך השנה החולפת,  15 

( הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים,  ( לעיל,4כאמור בסעיף  16 

תאריך, נושא האכיפה, פירוט כרונולוגי של הליך האכיפה,  17 

תוצאות אכיפה, פירוט המצב העכשווי, רכזת הפיקוח תפרט  18 

בפני המליאה את המתודולוגיה בה נוקטת המועצה לאיתור  19 

חריגות בניה בבתים הנמצאים בתהליכי בניה וכן בבתים  20 

 21 קיימים. 

י  :חיים מנדל שקד טוב, אני לא מכיר שורה של החלטות, אנ 22 

' לאכוף את נושא העסקים 19מכיר פרוטוקול מספטמבר  23 
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בחניות הבתים, לאכוף את נושא יחידות הדיור המרובות,  1 

שינוי תב"ע והוספת אופציה לחנייה שלישית, ולהקטין  2 

מדרכות ברוחב של מעל מטר וחצי ואפשרות חניה על  3 

מדרכות, עשינו פיילוט, המדרכות. אז הנושא של הקטנת  4 

וועדת  הצגנו את זה לוועדת תחבורה, ראינו שזה לא, גם  5 

 6  -תחבורה, שזה לא יעיל, עלות מול תועלת

 7 חיים, אל תתחמק.  מיכה צוראל:

, לאכוף את נושא 2תן לי רגע לדבר, שניה.  חיים מנדל שקד: 8 

העסקים בחניות, היה שימוע לעסק שבחנייה, נמצא  9 

בתהליך משפטי, וכל עסק שבחנייה שישנו אנחנו אוכפים.  10 

יחידות הדיוק המרובות, יש גם כן, אנחנו גם מדווחים על  11 

זה אחת לשלושה חודשים לוועדה העליונה לפי החוק, על כל  12 

נו עושים, ויש פעולות שנעשו. מה הפעולות אכיפה שאנח 13 

יתה, היה פה ישנעשה בעיקר זה שימוע לכל דירה כזאת שה 14 

בניינים, שניים הוא כבר מכר, בשלישי הוא  4אדם שהיה לו  15 

יחידות. עשינו שימוע  2-ל 4-גר, ובנוסף הוא הקטין מ 16 

לאנשים, חלקם הגדול נענו לבקשה, ומי שלא, נמצא או  17 

 18 כירה של הבית. בתהליכי אכיפה או בתהליכי מ

חיים לא ביקשנו סיפורים, ביקשנו דוח  מיכה צוראל: 19 

מפורט של תהליכי האכיפה שבוצעו בהר הדר, זה מה  20 

 21 שאנחנו מבקשים, זה אתה תעשה. 
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לא, אתם מבקשים לעתיד, אני עכשיו  חיים מנדל שקד: 1 

 2 עונה. 

מה זה לעתיד, הוא מבקש, לא לעתיד, הוא  איתמר הראל: 3 

 4  -מבקש לקבל

לא, הוא לא מבקש עכשיו, הוא מבקש  מנדל שקד:חיים  5 

החלטה, זו הצעה לסדר, זה לא שהוא ביקש קודם ואני צריך  6 

 7 לתת לו עכשיו תשובות, יש פה הצעה לסדר. 

[  מיכה צוראל: . .. אני אומר לך, מול הבית שלי, בנו שמה] 8 

, העבירו מעל D-9, הביאו לשם עם מנוף, העלו דחפור 31:21 9 

אני מצלצל למהנדסת המועצה, אני הבניין שעבד למטה,  10 

אומר לה, תגידי לי, עובדים פה, עושים פה משהו ענק, את  11 

יודעת מזה בכלל? כלום, שום דבר, חודשיים עומדות שם  12 

 13 עגלות של פסולת בניין. 

 14 איפה מול הבית שלך?  חיים מנדל שקד:

D-מול איפה שהיה גר אלימלך. הביאו מנוף,  מיכה צוראל: 15 

הבניין, שם אותו מאחורנית, קראתי לה העלה אותו מעל  9 16 

להסתכל, שלחתי לה צילומים, את יודעת מזה בכלל? את  17 

פעמים ביום, זה ברחוב של המועצה. היא  3הרי נוסעת שם  18 

 19 לא יודעת, זה לא מעניין אותה, זה לא אכפת לה. 

אני מבקש לשמור פה על כבודם של חברי  חיים מנדל שקד: 20 

י  המועצה, ואתה לא תשמיץ פה את עובדי המועצה. אז אנ 21 

אומר לך שלמבנה הזה שאתה מדבר עליו, מהנדסת המועצה  22 
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ביוזמתה, ביום שהיא ראתה את המנוף שהביאו לשם  1 

 2 בריכה, היא הוציאה באותו יום צו הפסקת עבודה. 

.  מיכה צוראל:  3 כי אני התקשרתי

 4 לא נכון בכלל.  חיים מנדל שקד:

כן  יד לי לא נכון,אל תגיד לי לא נכון, אל תג מיכה צוראל: 5 

 .  6 נכון. היא אמרה לי אני לא יודעת, אל תגיד לי לא נכון

 7 אוקי, בגלל שאתה התקשרת.  חיים מנדל שקד:

שקרן. אל תגיד לי לא נכון. אני התקשרתי  מיכה צוראל: 8 

 , אליה היא אמרה אני לא יודעת, מה אתה אומר לי לא נכון 9 

 10 תתבייש. 

 11 סיימת?  חיים מנדל שקד:

לא בנו שם צריף קטן, בנו משהו ענק, שבועות  מיכה צוראל: 12 

 13 עובדים. 

 14 סיימת?  חיים מנדל שקד:

 15 לא.  מיכה צוראל:

אז אני אגיד לך שאני אגן על עובדי  חיים מנדל שקד: 16 

המועצה שלי ואף חבר מועצה, שיהיה כבודו ככל שיהיה, לא  17 

ים את עבודתם נאמנה, אז יתקוף את עובדי המועצה שעוש 18 

 19 מהנדסת המועצה. זה הכל.  תרד על אתה לא

 20 אני לא תקפתי, לא תקפתי אף אחד.  מיכה צוראל:
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 1 מה הוא תקף? לא תסביר לי מה הוא תקף.  איתמר הראל:

 2  -שתיים חיים מנדל שקד:

זיו:  3 הוא אמר שהיא מנותקת.  עו"ד דויד 

 4 נו מנותקת זה לתקוף תגיד?  איתמר הראל:

היא לא מנותקת כי היא הוציאה  חיים מנדל שקד: 5 

 6  -ביוזמתה

חיים הוא מספר לך את המציאות כמו שהוא  איתמר הראל: 7 

 8 מספר אותה. 

 9 אז אני אומר שהמציאות הזאת לא נכונה.  חיים מנדל שקד:

חיים אתה לא יכול לדחות כל ביקורת  איתמר הראל: 10 

שמעבירים עליך או על אנשים אחרים ולהגיד שהיא תקיפה,  11 

 12 מישהו שהוא מנותק מהאירוע זה לא תקיפה.  להגיד על

אז אני אומר לך שאנחנו לא מנותקים  חיים מנדל שקד: 13 

ואני אומר לך שאצל אף ראש מועצה לא הוציאו כל כך  14 

הרבה צווי הפסקת עבודה כמו שאצלי הוציאו. בשנה אחת  15 

ממה שהוציאו במקומות אחרים. על מה  4אצלי הוציאו פי  16 

 17 אתה מדבר בכלל? 

תראה את הנתונים, אף אחד לא ביקש  הראל:איתמר  18 

שתספר את הסיפורים, בקש ממך, ההצעת החלטה היא  19 

לספק נתונים, תספק נתונים. אתה מספר סיפורים, מה  20 

 21 אנחנו באנו לשמוע סיפורים עכשיו? 
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 1  -נספק נתונים, אז אני אומר חיים מנדל שקד:

אנחנו רוצים לדעת כמה דוחות נמסרו, כמה  מיכה צוראל: 2 

ולות אכיפה נעשו, מה היו התוצאות, מה היה התהליך, פע 3 

 4 זכותנו לדעת ואתה תעשה את זה. 

אני לא מכיר שורה של החלטות מועצה,  חיים מנדל שקד: 5 

אתה רוצה החלטת מועצה תביא הצעה לסדר החלטת מועצה  6 

על נושא האכיפה, זה הצעה לדיווח, זה לא הצעה לאכיפה,  7 

ה שורה של החלטות, אתה מדבר פה על זה שהמועצה קיבל 8 

אני מבקש ממך לראות את שורת ההחלטות שהמועצה  9 

 10 קיבלה, ואני לא מוצא אותה. 

 11 עשינו ישיבה ביוזמתך על נושא האכיפה.  מיכה צוראל:

לא, זה היה ישיבת מדיניות אכיפה בנושא  חיים מנדל שקד: 12 

תכנון ובניה, לא במסגרת מליאת המועצה, זה היה במסגרת  13 

 14 . ועדת תכנון ובניה

 15 מה זה משנה?  איתמר הראל:

רמות אכיפה,  3ובמדיניות אכיפה נקבעו  חיים מנדל שקד: 16 

 17  -עדיפות ראשונה שבה התמקד עיקר המאמץ

 18 זכותנו לדעת.  מיכה צוראל:

 19 תקבל דיווח.  חיים מנדל שקד:

הוא לא מבקש  איתמר הראל:  ֵ אז זה מה שהוא מבקש, 20 

 21 שתספר, הוא מבקש שתתן את התשובה זה הכל. 
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אבל מה שכתוב פה, התקבלו החלטות  יים מנדל שקד:ח 1 

בנושא צואת כלבים, השלכת פסולת, שימוש בחניות, ובכל  2 

 3  -נושא רלוונטי אחר

 4 מותר לנו לדעת אם אתה אוכף את זה?  מיכה צוראל:

אז תקבל דיווח, תקבל, א' אתה כותב פה  חיים מנדל שקד: 5 

 6 "מעולם המועצה לא קיבלה דיווח". 

 7 הוא צודק, המועצה מעולם לא קיבלה דיווח.  איתמר הראל:

 8 הנה בבקשה.  חיים מנדל שקד:

.  מיכה צוראל:  9 עכשיו אתה נותן

לא, קיבלת את זה בינואר, קיבלתם כל  חיים מנדל שקד: 10 

 11 חברי המועצה. 

 12 מה הדיווח?  איתמר הראל:

 13  -כמה האכיפה בנושא כלבים חיים מנדל שקד:

דוחות כלבים, דוחות חניה, דוחות, דוחות, מה  גבי אברג'ל: 14 

 15 שביקשתם. 

זה הדוח? זה כל הדברים שנעשו? מה שאתה  איתמר הראל: 16 

 17 מציג אצלו? 

.  חיים מנדל שקד:  18 כן

 19 אני אלך לראות.  איתמר הראל:

 20 הוא יעביר לך.  גבי אברג'ל:
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 1  -אז להגיד "מעולם לא קיבלה" זה גם חיים מנדל שקד:

 2  -ר על הפקחיש הסב אילן כליפא:

אבל סליחה, כלבים, בניין, מתוך הדברים  איתמר הראל: 3 

שאני רואה פה זה פסולת בניין ואשפה ביתית אולי הדברים  4 

שמופיעים במדיניות אכיפה, היתר לא מופיע במדיניות  5 

 6 אכיפה. 

לא קשור, אבל הוא אומר "מעולם לא  חיים מנדל שקד: 7 

 8 קיבלה דיווח". 

ני שנה התקבלה, הוא אומר כשהוא אומר לפ איתמר הראל: 9 

' הוא מתכוון למה שהוחלט שנה קודם. 21את זה בדצמבר  10 

שנה קודם, או שנתיים קודם זה יוצא? איפה זה? אני  11 

 12 אסתכל על זה. 

זיו:  13 תכנון ובניה? יש לך את זה פה.  עו"ד דויד 

 14 פתחתי את זה גם.  איתמר הראל:

 15 . 24/02/20 חיים מנדל שקד:

, קצת יותר משנה, כל הדברים 018/02/2זה  איתמר הראל: 16 

שמופיעים שמה זה בניה או שלא כדין בשטחים ציבוריים,  17 

בניית מבנה חדש או תוספת ללא היתר, בניה שעלולים  18 

 19  -לגרום למטרדים לציבור

.  חיים מנדל שקד:  20 אבל זה לא מה שכתוב בהצעה לסדר שלו
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אז אולי הוא לא פירט בדיוק למה הוא  איתמר הראל: 1 

ר היחיד שמופיע שם זה שפיכת עודפי אשפה מתכוון, הדב 2 

 3 במרחב הציבורי, זה הכל. 

 4 אף אחד לא ראה את זה.  מיכה צוראל:

בסדר, אז הוא רוצה לקבל על עבירות  חיים מנדל שקד: 5 

בניה, יקבל דיווח, נעביר לו העתק גם, אנחנו מדווחים כל  6 

 7  -שלושה חודשים לוועדה

כלום אתה לא אתה לא מדווח אלינו כלום,  איתמר הראל: 8 

 9  -מדווח אלינו

 10  -לא אליכם, לא צריך לדווח חיים מנדל שקד:

 11  -על המועצה, על תוכנית העבודה איתמר הראל:

 12 לא צריך לדווח.  חיים מנדל שקד:

מה אתה מדבר שלא? תקרא בבקשה, צריך  איתמר הראל: 13 

 14 לדווח פעם ברבעון. 

 15 לא.  חיים מנדל שקד:

 16 לדווח על מה?  חן פליפוביץ:

להוציא דיווח למועצה על הפעילות שנעשתה  איתמר הראל: 17 

 .  18 ברבעון האחרון, הוא צריך להוציא פעם ברבעון

 19 כספית.  חיים מנדל שקד:

 20 לא רק כספית, בכלל.  איתמר הראל:
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זיו:  1  -דיווח ראש העיר, אני מזכיר לכולם עו"ד דויד 

כך מופיע בתקנון, בתוך האוגדן שאני אמצא  איתמר הראל: 2 

את הסעיף עוד פעם? אני לא מבין, כל היום אני מתעסק  3 

בלמצוא סעיפים, מה קורה איתכם? לא שולטים בעניינים?  4 

 5 לא, באמת, הטירחון הזה הוא קצת מכביד. 

להזכירכם ההחלטה שלכם היתה שראש  חיים מנדל שקד: 6 

 7 קתי לעדכן. המועצה לא יעדכן במליאה אז אני הפס

לא לא, אז תשלח חומרים, זה מה שביקשנו  איתמר הראל: 8 

 9 שתעשה, אתה לא עושה את זה. 

 10 תעדכן בכתב מראש, זה מה שביקשנו.  אילן כליפא:

 11 נכון, שלח את החומר מראש.  איתמר הראל:

לא, כשהוא לא יוכל לעדכן אני אשלח  חיים מנדל שקד: 12 

י לא מתכוון בכתב מראש, אז בגלל זה אין עדכונים. אנ 13 

 14 להעביר בכתב. 

 15 אה... כי אתה לא מתכוון.  אילן כליפא:

במסגרת השקיפות אתה לא מתכוון לעדכן  איתמר הראל: 16 

 17 בכתב. 

כל ראש רשות בכל  אני מתכוון לעדכן כמו חיים מנדל שקד: 18 

דכונים, אתם לא רוצים לקבל, המועצה ישיבת מועצה, ע 19 

 20 היחידה בארץ. 
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ממך והלאה, אתה גם לא  חיים, שקיפות איתמר הראל: 1 

מוכן לשתף את היומן שלך כמו שכל ראש עיר עושה ואתה  2 

לא, הרי הגשתי לך כבר פעמיים בקשות, תשתף את היומן  3 

 4 שלך עם הציבור, רוצים לדעת, אתה לא מוכן לעשות את זה. 

טוב, אני אומר, בהצעת החלטה, המועצה  חיים מנדל שקד: 5 

כל, שראש המועצה מחליטה כי, אז א' צריך להוריד את ה 6 

מדווח, לא מפקחת ולא מהנדסת, הם לא כפופים אליכם  7 

 8 ולא מדווחים לכם שום דבר. 

אנחנו רוצים לדעת מה המתודולוגיה של  מיכה צוראל: 9 

 10 אכיפה 

 11 אני אסביר לך.  חיים מנדל שקד:

שזאת שעושה את זה תבוא ותסביר איך היא  מיכה צוראל: 12 

 13 עושה את זה, מותר לנו לדעת? 

לא, אין פה קונגרס, ואתה לא עושה  נדל שקד:חיים מ 14 

שימוע לעובדי המועצה, נקודה. זה הכל. אתה תעשה שימוע  15 

 16 לראש המועצה. 

 17 אני רוצה לדעת תהליכים.  מיכה צוראל:

אתה תקבל ממני, אני חייב לכם דיווח,  חיים מנדל שקד: 18 

 19 לא שום עובד מועצה, עובדי המועצה כפופים אלי. 

 20 יה, תעדכן אתה. אין בע איתמר הראל:
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אז זה אחד, לתקן את המועצה, שראש  חיים מנדל שקד: 1 

ימים דיווח מפורט על כל  14המועצה ימסור למליאה בתוך  2 

הליכי האכיפה שאמרו והכל בסדר, ואני, בקיצור כל שאר  3 

הדברים בסדר נעביר לכם את כל הדיווחים, רק שראש  4 

בעד, אז המועצה יעביר, ומבחינתי אני בעד. אוקיי אז כולם  5 

ההצעה התקבלה, רק עם התיקון הקטן שזה אני אעביר את  6 

 7 הדיווח. 

 8 עוד פעם, לא הבנתי.  איתמר הראל:

 9 שהוא יעביר ולא המהנדסת.  אילן כליפא:

 10 הוא יעביר ולא עובדי המועצה.  מיכה צוראל:

 11 אני ולא עובדי המועצה.  חיים מנדל שקד:

 12 

 13 שינוי היום הקבוע לקיום ישיבות מליאה  -4

הנושא האחרון זה שינוי היום הקבוע  חיים מנדל שקד: 14 

לקיום ישיבות המליאה לפי הבקשה שלכם, אז אני אומר  15 

עוד פעם, יש כללים, הכללים שנקבעו בתקנון אומרים  16 

 החלטה
ימים דיווח מפורט של כל  14למליאה בתוך  ורימס ראש המועצה

הדיווח  .שנה החולפתהליכי האכיפה שבוצעו ביישוב במהלך ה
תאריך, נושא האכיפה, פירוט  :יכלול את הסעיפים הבאים

ירוט המצב אכיפה, פהכרונולוגי של הליך האכיפה, תוצאות 
אה את המתודולוגיה בה פרט בפני המליאש המועצה יר .העכשווי

נוקטת המועצה לאיתור חריגות בניה בבתים הנמצאים בתהליכי 
 בניה וכן בבתים קיימים.

 אושר פה אחד



 29/3/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 36מתוך  32עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

לישיבות  שבתחילת קדנציה קובעים את היום הקבוע 1 

הראשונים , והיום הקבוע נקבע על ידינו בחודשיים מועצה 2 

הקבוע. הסיבה שקובעים את הוא היום ונקבע כי יום שלישי  3 

בתחילת הקדנציה זה כדי שכל חברי המועצה זה בפעם אחת  4 

ת יוכלו לתכנן את התוכניות שלהם ולדעת שאין ישיבו 5 

אם היה אפשר לשנות כל שני  .מועצה בימים שהם לא שלישי 6 

, בדרך כלל לראשי י, אז כל ראש מועצה שיש לו רובוחמיש 7 

מועצה יש קואליציה, כל ראש מועצה שרוצה לסנדל את  8 

ה כל חודשיים את היום הקבוע של ישיבות האופוזיציה ישנ 9 

 10 רלהישאוהוא אמור מראש המועצה, ולכן היום הזה נקבע 

 11  -עד סוף הקדנציה. עכשיו היות ויש עוד חברי מועצה

לא צריך לדבר בשמי, אני אומרת בכנות  פנינה איצקוביץ: 12 

גדולה, לי ימי שלישי או יום חמישי הם נוחים יותר. ימי  13 

ותר עסוקים אצלי. אז אין לי שני ורביעי הם ימים שהם י 14 

בעיה גם להחליף, אני חושבת שלגמרי אפשר להתחשב, אם  15 

אפשר להזיז את זה ליום חמישי וזה מקובל על כולם אז אני  16 

אעריך את זה, ואם, הרוב זה דעת הרוב אז אני אעשה מה  17 

 18 שעם כולם, מתי שאני אוכל להגיע אני אגיע. 

 19 מישי. יה עם יום חלא, לא יש בע אילן כליפא:

זאת בדיוק הבעיה, כל אחד יכול ביום  חיים מנדל שקד: 20 

 21  -אחר, ולכן אני אומר, אם יש הסכמה של כולם
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חברי מועצה שלא יכולים ביום  3יש כאן  חן פיליפוביץ: 1 

 2 שלישי. 

יודע, אני יודע על אחד, אבל מה  חיים מנדל שקד: אני לא  3 

לעשות, אנשים צריכים להתאים, פעם בחודש, פעם  4 

 5 יים להתאים את עצמם ליום שלישי. בחודש

אולי אפשר לעשות לסירוגין? זה מקובל  פנינה איצקוביץ: 6 

נניח חודש  עליכם? כאילו אני אומרת אם זה נח לכם, אז  7 

 8 שיהיה שלישי, חודש רביעי, אם זה מקובל עליכם. 

 9 עלי כן.  נתלי שחף:

 10 מבחינתי כן.  אילן כליפא:

 11 מדברים ביחד, לא ברור

אני רוצה אבל שיאפשר גם לך להשתתף.  איצקוביץ:פנינה  12 

 13 זה בעיה? אי אפשר להגדיר שפעם בשלישי ופעם ברביעי? 

בקדנציה הקודמת היה חבר מועצה שביקש  חן פיליפוביץ: 14 

להזיז מיום שלישי, נתנו לו את אותם הסברים הוא לא  15 

 16  -קיבל, היום אתה נותן את אותם הסברים

ר מועצה למדתי. אני כחבר נכון, אני כחב חיים מנדל שקד: 17 

 18 מועצה ביקשתי לשנות. 

 19 .יום שלישי הוא עוגן כי ככה נקבע חבר'ה חן פיליפוביץ:

זה לא אישי, נעשה, הסירוגין הזה לפעמים עובד ולפעמים  20 

 21 לא. 
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אני הפסדתי לימודים בימי שלישי פעם  חיים מנדל שקד: 1 

 2 בחודש בגלל ישיבות המועצה, מה לעשות. 

עושים יום אחד, אם היא לא יכולה, אין אז  חן פיליפוביץ: 3 

 4 דרמה גדולה, מזיזים פעם אחת. 

לכל מועד, רק צריך אין בעיה להזיז  חיים מנדל שקד: 5 

הבעיה היא שאנשים לא עונים, מבקשים  .הסכמה של כולם 6 

מכולם להגיד, השבוע נח לכם נגיד? כולם מסכימים? ואז  7 

 8 לא עונים, אז אנחנו לא יכולים, זאת הבעיה. 

לא, הם לא עונים רק כשכותבים להם שחבל  פיליפוביץ: חן 9 

על ההקלטה, אבל כשמדברים איתם בלי קשר להקלטה הם  10 

 11 עונים. ככה ראיתי. 

,  פנינה איצקוביץ: אני אומרת, דוד אני רוצה להציע משהו 12 

בשביל הפרוטוקול נשאיר את זה ביום שלישי, אבל, בשביל  13 

ול זה יום אחד הסדר, ונקבל החלטה פה, כי בשביל הפרוטוק 14 

בשבוע, אבל, המועצה תתגמש, אנחנו נוכל לעשות את זה  15 

 16 לסירוגין. 

אין בעיה זה מה שאני אומר, אני אומר  חיים מנדל שקד: 17 

בואו נשאיר את זה שלישי, וכל פעם, אד הוק, נניח השבוע  18 

 19 נוח לכולם יום רביעי או חמישי, כולם שיתגמשו. 

 20 בסדר.  פנינה איצקוביץ:
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זי לא, מה שבעצם חיים אומר ששיתוף הפעולה  ו:עו"ד דויד  1 

של חברי המועצה, לפחות בלהשיב, לא יותר מזה, להגיד כן  2 

 3 מתאים לי יום זה או לא מתאים לי יום זה. 

,  גבי אברג'ל: החליטו לדוגמה יום רביעי, הגיבו יום רביעי 4 

 5 גיבו אנחנו בבעיה. תז זה יום רביעי, זהו. אבל אם לא א

א בעיה, זה נשאר לך בעוגן ביום שלישי, זה ל חן פיליפוביץ: 6 

ואם מישהו לא מתאים לו הוא יכול להתייעץ עם חברי  7 

המועצה בעצמו, בעניין הזה אני בעדך, תעביר את האחריות  8 

לחברי המועצה שידברו בניהם גם, וזה בסדר ואז אפשר  9 

 10 להתחשב. 

ואם אפשר להתחשב באמת שזה כבר  פנינה איצקוביץ: 11 

 12  -ברוטינה שלנו

 13 כל עוד זה בא באנרגיות טובות הכל יעבוד.  פיליפוביץ:חן 

 14  -אבל התשובה חייבת להיות עד יום שלישי גבי אברג'ל:

 15 ברור.  חן פיליפוביץ:

זיו:  16  -אי אמר חן, לא עונים לך עו"ד דויד 

אתה ראית אני תמיד חוזר, יכול להיות  חן פיליפוביץ: 17 

 18  -שכמה שעות

טוב אז הסיכום שנשמר בשלב הזה ביום  חיים מנדל שקד: 19 

שלישי, ואנחנו נשתדל להעביר את זה ליום רביעי או יום  20 

 21  -אחר שנוח לכולם, ומנכ"ל המועצה יבדוק
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אמרנו שנעשה לסירוגין, תשאיר לו את  פנינה איצקוביץ: 1 

 .  2 זה, הוא ידע לעשות את זה מצוין

נועל א חיים מנדל שקד: ת אוקי. אז מבחינתי סיימנו, אני  3 

 4 הישיבה, תודה רבה.

 5 

 6 -ננעלההישיבה -
 ברכה,ב

 

_____________ _____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,גבי אברג'יל

 מנכ"ל המועצה

 ירון ארנון

 גזבר המועצה

 

 החלטה
ת מליאת החליטה כי היום הקבוע לקיום ישיבומועצת הר הדר 

 ככל וחברי המליאה יגיעו להסכמות .המועצה יוותר בימי שלישי
בכפוף  , הנושא יתאפשרמסוימת ישיבה מועדפרטניות בנוגע לשינוי 

 להסכמה מלאה של כל חברי המליאה.
 אושר פה אחד


