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 -הישיבה נפתחה-

אני פותח את ישיבת  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ 1 

לא התקיימה בגלל  11, מספר 12המועצה מן המניין מספר  2 

 3 שלא היה קוורום. 

 4 לא.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 מה?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הישיבה הראשונה לא התקיימה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 ה על ידך. כי לא היה הקוורום, הישיבה השנייה התבטל

לא. הישיבה הראשונה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 אמרתי. 

נכון, והשנייה, הרי יש חוק  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

מחייב אחרי שלושה ימים או אחרי חמישה ימים אני לא זוכר  11 

 12 ואתה ביטלת את הישיבה הזאתי. 

הישיבה בוטלה בגלל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 אנשים הודיעו שהם לא יגיעו.  שיותר מחמישה

אני לא מכיר את הסעיפים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

שבתקנון חיים, אתה החלטת לבטל את הישיבה. בוא אם  16 

אתה רוצה לרשום דברים בהתאם לפרוטוקול, שיהיה  17 
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בהתאם לפרוטוקול. הישיבה הקודמת התבטלה, בחלק  1 

ל את הראשון לא היה קוורום, בחלק השני אתה החלטת לבט 2 

 3 הישיבה. שיהיה רשום בפרוטוקול בבקשה. 

 4 הפרוטוקול מוקלט.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 5 מצוין. לא, בפרוטוקול החלטות.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 אין פה החלטה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 אמרת הרגע שמוקלט.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

החלטה. אין פה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 .  9 לפרוטוקול יש פרוטוקול דיון

כל דבר שתגיד על היעדר ישיבה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

ישיבה שלא קוימה וכדומה חייב להיות את הנספח הזה  11 

 . ] ..  12 ש].

אם יהיה כתוב, בסדר, לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 יהיה כתוב. 

 15 בסדר, טוב.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 .10/2022ולים לישיבה מספר אישור פרוטוק

הנושא הראשון הוא אישור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

. ההערה היחידה 10/2022פרוטוקולים לישיבה מספר  3 

שהתקבלה זו של איתמר, ההערה שלי זה שכל הדברים  4 

שאיתמר אמר כתובים בפרוטוקול המלא המתומלל שהועבר  5 

 6 אליכם ועולה לאתר כמו שאר הישיבות. 

 7 אני מתעקש.  הראל ]חבר מועצה[:איתמר 

 8 מה?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 אני מתעקש.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  10 לא מבין

אני מתעקש שתתקן את  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 הפרוטוקול. 

אני אומר זה בפרוטוקול  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

טוקול מלא, הפרוטוקול זה לא הפרוטוקול החלטות. יש פרו 14 

 15 החלטות. 

חיים, לא החלטתך, התקנון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

מורה בפירוש שאם העלה חבר מועצה הערות לפרוטוקול  17 

 18  -שלא
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אז אני אומר תעלה הערות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2  -לפרוטוקול המלא. שלחתי לכם

, לא, חיים, לא נכון, אתה לא, לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

לא יכול להמציא תקנון כרצונך, החוק אומר, נורא פשוט,  4 

העלה הערות לפרוטוקול אתה מביע את הסתייגותך, אין  5 

 6 הסכמה ביניכם עולה להצבעה. 

אוקי, אז אני לא מעלה את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8  -זה להצבעה ואני

להצבעה זה אי אתה לא מעלה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

אפשר לאשר את הפרוטוקול הבא כי אתה עובד בניגוד  10 

 11 לתקנון. 

 12 בסדר גמור.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13  -ירשם, זה כן החלטות עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 14 תגיש עתירה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ירשם כן החלטות בפרוטוקול כי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 16 לך. זו החלטה ש

 17  -אני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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זה פרוטוקול החלטות, אתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

מחליט בניגוד לתקנון זה החלטות, זה חייב להיות  2 

 3 בפרוטוקול. 

לי לגמור משפט ואחר  ןתית חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 כך תתייחס. 

תה לא, אני אסיים ואחרי זה א עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

תגיד את המשפט שלך, כי אני הייתי באמצע הדברים. זה  7 

החלטות, זה חייב להיות בפרוטוקול החלטות, החלטה שלך  8 

חיים לא להעלות בניגוד לתקנון הצבעה של הערות  9 

 10 לפרוטוקול. 

 11  -אוקי, אז אני עכשיו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 זה חייב להיות בפרוטוקול.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 בסדר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וכל ההסברים שלך מסביב לא,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 כי הם לא רלוונטיים, זה לא פרוטוקול החלטות. 

אוקי, אז אני אומר ככה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

הפרוטוקול המלא זה הפרוטוקול המתומלל נקודה. הוא  17 

הפרוטוקול היחיד שקיים  הפרוטוקול המלא של הישיבה. זה 18 
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עליו אפשר להעיר הערות, על פרוטוקול החלטות זה רק את  1 

 2 ההחלטה. 

יש לך חוות דעת משפטית למה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

 4 שאמרת? 

 5 אתה תבקש חוות דעת.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה לא יכול לקבוע חיים, מה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7  -לתקנון שאתה אומר בניגוד

אני ראש המועצה ואני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 קובע. נקודה. 

יפה, אתה קובע הרבה פעמים,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 בניגוד לחוק. זו לא הקביעה הראשונה שלך בניגוד לחוק. 

 12  -עמיר אתה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וקול אני חוזר ואומר פרוט עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14  -החלטות חיים, היות וההחלטה שלך

 15 אתה לא הפרשן של החוק.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זה בדיוק מה שיפה פה, אתה לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

הפרשן של החוק, למרות שאתה חושב שכן. אתה ראש  17 

המועצה אתה לא פרשן החוק, פרשן החוק זה רק אחד וזה  18 
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"ש יגבה אותך מקובל, כל עוד היועמ"ש. עכשיו אם היועמ 1 

הוא לא גיבה אותך אתה לא יכול להחליט דברים שהם בניגוד  2 

לתקנון. עכשיו אם אתה מחליט בניגוד לתקנון יהיה צריך  3 

להירשם בפרוטוקול ההחלטות, כי אתה החלטת קונץ פטנט  4 

לאחרונה של הפרדה בין פרוטוקול החלטות לפרוטוקול רגיל,  5 

, ולכן פרוטוקול החלטות נרשמת מותר לך וזה רשום בתקנון 6 

רק ההחלטה שלך שבניגוד לתקנון אתה לא מעלה את זה  7 

להצבעה, את כל ההסברים שלך שיהיו בפרוטוקול המלא, כל  8 

דבר אחר הוא הפרה של התקנון, ומשוא פנים ומנהל לא תקין  9 

 10 שלך. שיהיה ברור. 

אוקי, אז אני אומר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12  -לפרוטוקול

לפרוטוקול, לא לפרוטוקול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 החלטות. 

אני אומר לפרוטוקול שרוב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

המועצות המקומיות והערים בישראל מוציאים אך ורק  16 

תמלול של הפרוטוקול נקודה, ואת פרוטוקול ההחלטות הם  17 

 18 מוציאים בלי בכלל להביא אותם לידיעת המליאה. פרוטוקול

ההחלטות נועד כדי שאם יאשרו תב"רים ויש שם תב"ר, או  19 

 20 ןעל הפיס שרוצה אישור בנקודה. ולכמשרדי ממשלה או מפ
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אני אומר, הפרוטוקול המלא מבחינת החוק זה הפרוטוקול  1 

 2 ל נקודה.המתומל

אז למה אתה לא מוציא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 פרוטוקולים? 

לך את הפרוטוקול  שלחתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 המלא. 

איפה הפרוטוקול של דצמבר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

2020 ? 8 

 9  -כתוב בפרוטוקול חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים יש לך די פרוטוקולים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 שאתה בוחר לא להוציא. 

 12 אין חיה כזאת.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

איפה הפרוטוקול של דצמבר  עצה[:איתמר הראל ]חבר מו 13 

2020 ? 14 

 15 באתר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בוא נראה, היות ואתה אומר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

יש שם רק הקלטה  10/12/20דברים שהם כרגיל ללא ביסוס,  17 

 18  -של ההחלטות. יש רק
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רק פרוטוקול החלטות, לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 ו שאמרת חיים. הפרוטוקול המלא כמ

 3 זה לא המקרה היחיד אבל.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ברור שזה לא המקרה היחיד, אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 יודע את זה בעל פה כבר. 

 6 בסדר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא אני חושב שחיים, זה אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

 8 אותו אחד שהוא ראש המועצה גם? 

אתה רוצה לראות פה חיים? אתה  מיר אריהן ]חבר מועצה[:ע 9 

, יש לך פה 10/12/20-רוצה להראות לי איפה אני טועה? ה 10 

 11  -דקות ופרוטוקול סרוק 6פרוטוקול שמע של 

, עד שהתחלנו 10/12-עד ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

להקליט את ישיבות המועצה עם חברת תמלול שזה היה אחרי  13 

ן וגם אצלי, אנחנו הוצאנו, כאשר היה תמלול זה, גם אצל ח 14 

מלא אנחנו הוצאנו את הקובץ שמע, אתם ביקשתם אחר כך  15 

 16  -שיהיה מתומלל בכתב אז הבאנו חברת הקלטות

איפה הפרוטוקול המלא? לא שמע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 ולא תמלול, איפה הוא חיים? באיזה פורמט שאתה רוצה. 
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 1 אין שמה?  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע

אין. מה אתה מיתמם? מה שאני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

אראה לך מיילים שלי איתך ותכתובות? בוא כנס, יש שמע על  3 

פרוטוקול החלטות ויש פרוטוקול החלטות הפרוטוקול  4 

 5 ההחלטות, בניגוד לחוק. 

 6  -אגב זה לא היחיד, בעשירי איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 לא משנה איך אתה מחפש.  עצה[:עמיר אריהן ]חבר מו

-אין פרוטוקול, ב 10/02/21-ב איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

23/02/21-  9 

 10 באיזה ישיבה?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 . 10/20-הנה אמרתי לך, ב איתמר הראל ]חבר מועצה[:

זה יהיה הכי קל, זה אני מכיר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 . בעל פה את הפרוטוקול הזה

חסר? יש פה אין סוף דוגמאות.  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 14 

, 21מתחילת  '1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7-  15 

אם זה ככה אז זה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 .  17 תקין
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אוקי, איך אתה פותר את הלא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

תקין הזה? אחרי כל המיילים שלי אלייך, אני אראה לך, יש  2 

 3 מיילים בכיוון הזה.  15רה או לי בערך עש

 4 טוב.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, מה טוב? יש עוד הרבה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

ישיבות שלא הוצאת פרוטוקול מתומלל. אנחנו נשמח  6 

שתוציא פרוטוקול מתומלל, הבעיה היא שאתה מתחמק  7 

מלהוציא פרוטוקול מתומלל באמתלה של פרוטוקול החלטות  8 

 9 ותו אתה מסרס כרצונך. שגם א

תרשום שהפרוטוקול יעלה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11  -תוך שבעה ימים ל

איזה פרוטוקול? את כל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

 13 הפרוטוקולים שחסרים. 

כל הפרוטוקולים המתומללים  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 14 

 15 שלא דווחו עד היום יעלו. 

אז תרשום שכל  :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[ 16 

 17 הפרוטוקולים המתומללים, לפי דעתי הם עלו אבל נבדוק. 

ולא רק לאתר המועצה אלא  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 18 

 19 ישלחו לחברי המועצה. 
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 1 זה החלטה כן? זה החלטה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 2 7עלו תוך יכל הפרוטוקולים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 3 ימים. 

אתם לא קיבלתם את  ש המועצה[:חיים מנדל שקד ]רא 4 

 5 הפרוטוקול הסרוק? 

 6 אם יש אותו תראה לי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 אני שואל, אתם קיבלתם?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

פעמים יש מיילים  15לא. פניתי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

מפה ועד הודעה חדשה, כולל לממונה. את הפרוטוקול לא  9 

 10 תם, הצהרתם, אמרתם, לא שלחתם. קיבלתי. הבטח

 11 טוב.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגע, אז אתם מעלים גם את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

הפרוטוקול הזה נכון? הסיכום הוא שאתם מעלים את  13 

הפרוטוקול הזה, וכל הפרוטוקולים המתומללים החסרים  14 

 15 מישיבות קודמות, כך סוכם. 

 16 כן.  [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה

שבעה ימים, יש לך לא מעט זמן  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

.  18 גבי
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 1  החלטה:

העלאת כלל הפרוטוקולים להחלטה מליאת המועצה מאשרת את  2 

 3 המועצה ימים לאתר 7תוך  של הישיבות שהוקלטו ותומללו

 4 התקבל פה אחד.

 5 עלו שלוש הצעות לסדר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 אריהן. הצעה לסדר של עמיר 

. הצעה לסדר של עמיר 1 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 אריהן, אני מקבל אותה כמו שהיא. 

אוקי, אני רק רוצה להגיש תיקון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

-בגלל שאתה ביטלת ישיבה באמצע, אז במקום שתגישו עד ה 10 

אלא אם כן הגשתם את הדוח ולא הכנתם, אני מבקש  30/06 11 

יום, ולהצביע עליה  12ליולי, שזה עוד  15-ה לקבל את זה עד 12 

 13 כמו שהיא. 

 14  -ביולי וכל השאר 30-עד ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 15  -הדו"ח הראשון, כן, כל השאר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 15ביולי, לא  30עד  .לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 ליולי. 

 3 ליולי.  15-, עד ה.לא ל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

, זה 15-הוא לא יעלה עד ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 .  5 חתיכת עבודה, אין לי

חיים, זה אצלך חודש, יכולת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 להתכונן, בעיקר אם אתה מקבל את זה. 

לא, לא התקבלה החלטה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 .  9 אני לא צריך להתכונן

בעיקר אם אתה מקבל את זה  עצה[:עמיר אריהן ]חבר מו 10 

 11 חיים. 

עמיר אתה יכול לרשום מה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 לחודש זה לא יעלה.  30-שאתה רוצה, אני אומר לך, לפני ה

בסדר, אני מעלה את זה להצבעה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 אתה תחליט מה שאתה רוצה. 

ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  16 לחודש.  30-פני הלא יהיה 

בסדר, יכול להיות שרוב החברים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 . אתךיסכימו 
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יודע מה, אני לא  .לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אתה  1 

מוכן לקבל את התיקון, אתה היית צריך לעשות את זה קודם.  2 

אני מעלה להצבעה כמו שזה עכשיו. מי בעד הפרוטוקול כמו  3 

 4 שזה עכשיו? 

לא חיים, יש דיון, זה לא עובד  אריהן ]חבר מועצה[: עמיר 5 

 6  -ככה, אני מציג את הנושא חיים, יש שאלות

 7 לא.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בטח שכן, ככה עולה הצעה לסדר.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 אתה לא קובע סדר יום. אני רוצה להקריא את ההצעה חיים. 

אני אומר ההצעה כמו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11  -שהיא

אני רוצה להקריא את ההצעה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

לפרוטוקול, כי גם לא צירפת אותה לסדר היום כמו שמחויב  13 

בחוק, אפרופו אם אתה רוצה ללכת עם זה עד הסוף. לפי  14 

התקנון אתה מחויב כשאתה מוציא זימון לצרף את כל  15 

הרלוונטי. לא רק  ההצעות לסדר עם הזימון ואת כל החומר 16 

שלא ציינת איזה הצעות עולות לסדר היום בזימון שלך, גם  17 

לא צירפת אותם, בניגוד לתקנון. אם אתה רוצה ללכת עד  18 

הסוף אז עד הסוף. ואתה כרגיל ממשיך לעבוד בניגוד לתקנון  19 

ורואה אותו רק כשנוח לך. לא צירפת את ההצעות לסדר  20 
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בישיבות תקציב  למרות שאתה מחויב בזה. או שאני טועה? 1 

 2 , להקריא עכשיו? קיבלתי את זכות הדיבור? 2020/2021

 3 כן.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תודה רבה. בישיבות תקציב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

ואז אם היית  -עלה בצורה ברורה היעדר קיום 2020/2021 5 

מגיש את זה בזמן היה אפשר לתקן כל דבר, בשביל זה זה  6 

צורה ברורה היעדר קיום החלטות מועצה, כמו נועד, עלה ב 7 

גם היעדר קיום החלטות מועצה בנושאי תקציב ובנושאי  8 

תב"רים, במסגרת הדיונים עלו מספר הצעות לשינוי בתקציב  9 

שהתקבלו על ידי רוב חברי המליאה, כמו כן עלו להצבעה  10 

תב"רים נוספים, כמו כן לא הוצגה למליאה עד כה תוכנית  11 

ום התב"רים והחלטות המועצה על אף עבודה סדורה לקי 12 

, כשזה 2022שעברו כבר למעלה מחודשיים מאישור תקציב  13 

הוגש היה חודשיים, עכשיו זה כבר שלושה, וחלק מהתב"רים  14 

ניסיון  ללא טיפול כבר עד שנה, חלקם אפילו יותר. לאור  15 

העבר בוא המועצה לא קידמה החלטות מועצה, החלטות  16 

תב"רים, מוגשת הצעה זו  בנושא תקציב ואף אינה מקדמת 17 

בהתאם בסמכותה של המועצה לפיקוח ובידוק אם  18 

מתקיימות החלטות המועצה בנושאים החשובים לתושבי הר  19 

הדר ולטובת קידום היישוב. הצעת ההחלטה, ראש המועצה  20 

יעביר מכתב למליאה במועדים שיפורטו בהמשך דו"ח רבעוני  21 
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יהם על: סטטוס החלטות המליאה, שינויים בתקציב על 1 

החליטה המליאה, סטטוס תב"רים. הדו"ח יכלול בין השאר:  2 

סטטוס עדכני של כל החלטה והחלטה, פעילויות שבוצעו בכל  3 

החלטה והחלטה מאז הדו"ח האחרון, תאריך מתוכנן לסיום  4 

כל החלטה והחלטה וסיבות לשינוי התאריך במידה והשתנה  5 

יוגש עד ל , 30/06/2022-מהדו"ח הקודם. הדו"ח הראשון  6 

כשההצעה הוגשה לפני שביטלת את הישיבה ביוזמתך  7 

 , התאריך היה רלוונטי, היות ולא צירפת במסגרת התקנון 8 

-וביטלת ישיבה בניגוד לחוק, אני משנה כרגע את התאריך ל 9 

ביולי, אם אתה רוצה אפשר לדון על כל תאריך אחר.  15 10 

הדו"ח השני יוגש כשלושה חודשים מהדו"ח הקודם ולא  11 

, הדו"ח השלישי יוגש כשלושה חודשים 30/09/2022-יאוחר מ 12 

, הדו"ח הרביעי 30/12/2022-מהדו"ח הקודם ולא יאוחר מה 13 

-יוגש כשלושה חודשים מהדו"ח הקודם ולא יאוחר מ 14 

, הדו"ח החמישי יוגש כשלושה חודשים מהדו"ח 30/03/2023 15 

, הדו"ח השישי יוגש 30/06/2023-מה יאוחרהקודם ולא  16 

, 30/09/2023-דם ולא יאוחר מכשלושה חודשים מהדו"ח הקו 17 

יוגשו בהתאם להחלטות המליאה החדשה.  דו"חות נוספים  18 

 , זיו תודה מראש עמיר אריהן, מועצת הר הדר, העתקים דוד  19 

גבי אברג'יל וחברי המועצה. ההצעה הוגשה חמישה ימים  20 

לפני מועד מליאה שאותה ביטלת, למרות זאת ולמרות  21 
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טות, לא צוינה שנדרש בחוק, לא צורפה לא כנספח להחל 1 

 2 ההחלטה בסדר היום. זהו, סיימתי. 

אני אומר את מה שאמרתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

בהתחלה, אני מקבל את ההצעה כמו שהיא. לגבי התיקון  4 

לחודש  15-תאריך אין לי בעיה, המועצה לא מסוגלת לעמוד ב 5 

שזה יום שישי הבא בגלל לו"ז שהוא סגור. כדי להכין את זה  6 

אבל נדרשת  30-עבודה, אני בספק אם נצליח עד ה נדרשת 7 

עבודה רבה, ולכן אני אומר שאני מוכן לקבל את ההחלטה  8 

והתאריכים יתוקנו  30/07-שהדו"ח הראשון יוגש עד ה 9 

 10 בהתאמה. 

 11 מקובל, עלי מקובל.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 12 אז כולם בעד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13  החלטה:

עם  הצעה לסדר של עמיר אריהןהמאשרת את מליאת המועצה  14 

ושאר  2022יולי לחודש  30-התיקון שהדו"ח הראשון יוגש עד ה 15 

 16 .התאריכים יתוקנו בהתאמה

 17 
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חברי מועצה לוועדת בחינה למינוי מבקר מועצה  2מינוי  1 

 2 ולווטרינר. 

חברי מועצה  2מינוי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

יצא מכרז  ולווטרינר. לוועדת בחינה למינוי מבקר מועצה 4 

חצי משרה, ווטרינר זה שליש  מבקר זה .למבקר ולווטרינר 5 

יום לעשות  14הגישו מועמדות אנשים שיש להם כרגע  .משרה 6 

בחינה, לפי החוק החדש כל המועמדים, כל משרה  7 

 8 6סטטוטורית, משרה בכירה במועצה, יש הגדרה של איזה 

לבחינה לפי  משרות כאלה, הם חייבים לעבור בחינה של מכון 9 

יצא חוק חדש לגבי מכרזים לכוח אדם, התקשרנו עם  .כללים 10 

פס, חברה שכבר התקשרה קודם עם מספר -חברת לוגי 11 

את רשויות מקומיות, ראינו את הבחינות שהם עשו, הם יעשו  12 

ק לפי החו .ת בחינהדעוו כנסהבחינה ומייד אחרי זה צריך ל 13 

ועדת ולק מחברי לא היו ח החדש, בחוק הקודם חברי מועצה 14 

לפי החוק החדש ביטלו את צו המועצות  .הבחינה של המועצה 15 

המקומיות ולקחו את פקודת העיריות, תיקנו אותה והחילו  16 

וגם על המועצות  אותה גם על המועצות המקומיות בישראל 17 

ו עובדים היום לפי זאת אומרת שאנחנ .המקומיות באיו"ש 18 

חברי  2שיש בפקודת העיריות תמיד היה  .פקודת העיריות 19 

 20 2 צריך למנות ,לכן .הבחינה תבוועדמועצה שהם חברים 
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לבחור מתוך  יועדת הבחינה כדבו חלק קחויחברי מועצה שי 1 

 2 המועמדים את המועמד הכי טוב. 

אני מציע שחברי ועדת ביקורת  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 למינוי המבקר.  הבוועדיהיו 

צריך  .ועדהוחברי  2 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 להחליט איזה שניים, אין לי בעיה. 

 7 אני מוכן.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 8 אני לא מעוניין להיות.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 9 אז מיכה אחד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני לא בטוח שאני לא מכיר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

 11 חלק מהמועמדים אז אני לא יכול להיות. 

 12 נראה לי שמירי רוצה להיות.  י אברג'יל]מנכ"ל[:גב

 13 לא לא, ממש לא רוצה.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 14 לא אמרת שאת רוצה הרגע?  גבי אברג'יל]מנכ"ל[:

 15 לא לא.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 16 אולי פנינה? איפה היא?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 1  -ה להיותפנינה לא יכול איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 2 מה היא?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

היא סגנית, היא לא יכולה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 להיות בבחירה של מבקר המועצה. 

 5 בטח שהיא יכולה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 היא לא יכולה בגלל הביקורת.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 2ר ביקורת? צריך מה קשו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חברי מועצה, אחד מהאופוזיציה אחד מהקואליציה. פנינה  8 

 9 היחידה מהקואליציה. 

 10 אתה לא מהקואליציה?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 . הבוועדאני בכל מקרה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12  ?פנינה את מוכנה להיות גבי אברג'יל]מנכ"ל[:

 13 ? מה פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

בוועדה לבחירת המבקר, צריך שניים,  גבי אברג'יל]מנכ"ל[: 14 

 15 מיכה הסכים. 

 16 למה?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:
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 1 כי צריך שני חברי מועצה.  גבי אברג'יל]מנכ"ל[:

 2 אף אחד לא רוצה?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 3 מירי לא רוצה.  גבי אברג'יל]מנכ"ל[:

 4  -מיכה הוא יו"ר ועדת עצה[:פנינה איצקוביץ' ]חברת מו

 5 מיכה הסכים. זה לא קשור לביקורת.  גבי אברג'יל]מנכ"ל[:

 6 היית כבר פעם.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מה? הייתי בכל מיני  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 7 

ועדות של מינויים, לא צריכה, למה אף אחד לא רוצה? אולי  8 

 9 חן רוצה? 

 10 אבל הוא לא פה.  ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ

.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:  11 אפשר לשאול אותו

רגע זה לבחור את הווטרינר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 ולבחור את הזה? 

לא, את המבקר, גם את  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 14 

 15 ? רהווטרינ

זה יכול להיות גם בשתי ועדות  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 16 

 17 ת בוועדה אחת. נפרדות, לא חייב להיו



 05/07/2022מיום  12/2022 פרוטוקול מליאה מן המניין

 

 

 

 85מתוך  26עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

 

 

 

לא, אנחנו נשתדל שזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 יהיה באחת. 

בפעם הקודמת היינו אני  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 3 

 4 ומיכה, על המבקר הקודם שהיה פה. 

לא יצא לכם משהו. אין דו"חות  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

שבחרתם, ביקורת, אין עבודה, אין נוכחות, לא משהו המבקר  6 

אני רק אומר, לא בא בתלונות, רק שם את זה על השולחן  7 

 8 פה. 

מיכה הוא לא פרש  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 9 

 10 מתפקידו? 

גם כשהוא פרש מתפקידו זה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 לאהיה אחרי שהוא לא הוציא שום דו"חות ביקורת, הוא 

 13  -לאהיה נוכח פה, כל מה שאני אומר זה עובדות, 

 14 .אני לא רוצה להיות פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 15 ווטרינר לא אכפת לי. לווטרינר יש מועמדים? 

מועמדים, אחד זה  2יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 הנוכחי שהוא ממלא מקום. 

 18 מי?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:
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לא, אתה לא יכול לפרסם מועמדים,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

 2 זה לא לעניין. הוועדה אמורה להכיר את המועמדים. 

 3 25%כמה זה ווטרינר  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 4 משרה? 

. אבל מה אכפת לך 30% חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 פנינה? 

 7 אני לא רוצה, לא למבקר.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 8 איתמר?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 לא.  ראל ]חבר מועצה[:איתמר ה

חברי  2תרים טלפון, יש לך עוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

מועצה לפחות נכון? את מי פספסתי? שלושה, פספסתי את  11 

 .  12 אילן

 13 למה עוד שלושה?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  14 אילן, חן, ונטלי

לכתוב לנטלי אתה יכול  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 ווטסאפ? 
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, אתה ראש המועצה, םדבר אית עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 דבר איתם. 

אתה רוצה שאני אבדוק  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 3 

 4 איתם? 

.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  5 כן, תבדקי עם נטלי

 6 טוב אפשר להתקדם.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 7 אני אתקשר לחן.  ה[:מירי רחמים ]חברת מועצ

לאיכות הסביבה בהתאם לסעיף  הלוועדחברי מועצה  3מינוי  8 

 9 ה בתקנון. /38

, זה עלה כבר אני בזמנו חיים מנדל שקד]ראש המועצה[: 10 

כמה פעמים בישיבות מועצה, אני התנדבתי, אף אחד לא רצה  11 

להיות ראש ועדה. מסתבר, היועמ"ש העיר את תשומת ליבי  12 

ה לתקנון /38וועדה בגלל שסעיף את ה סכנלשאני לא יכול  13 

אחד מהם יו"ר, חברי מועצה לפחות ש 4מנה שהוועדה תקובע  14 

 15  .מדובר בוועדת חובה

 16 איזה ועדה?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 17 איכות הסביבה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אילן אמר שהוא מסכים להיות  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 1 

 2 עם מיכה במבקר. 

 3 בסדר. את שאלת את נטלי?  ם מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיי

לא הוא אמר שהוא שאל  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 4 

 5 אותה. 

 6 אילןאוקי, לא, לא צריך,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 אמר שהוא מוכן. 

 8  החלטה:

שני חברי הועדה למינוי מבקר המועצה יהיו אילן כליפה  9 

 10 .ומיכה צוריאל

 11 חד.התקבל פה א

 12 ואתה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אני לא צריך למנות אותי 13 

יו"ר הועדה בכל מקרה.   14 אני 

 15 אבל אתה חלק מחברי הועדה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 16 כן כן, אני ויש עוד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 1 ן ומיכה. בנוסף אליך יש את איל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רגע בהצעות לסדר העלאת רק  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 2 

 3 את ההצעה שלו, היו עוד הצעות לסדר. 

אני אחזור רגע, לגבי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 הצעות לסדר,  2ההצעות לסדר, היו עוד 

 6 .דיון על הצעתו של איתמר הראל

הצעה אחת של  ההיית חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

מר הראל שאני החלטתי שלא להעלות אותה לסדר היום, אית 8 

ן  מהסיבה שהיועמ"ש קבע בעבר, וגם הפעם שחבר המועצה אי 9 

 10  לו זכות להעלות תב"ר לאישור

 11 מי העלה תב"ר?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

חיים, תקציב בלתי רגיל,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 צריך תקציב בשביל זה. 

 14 יהעליתמי העלה תב"ר? אני  ועצה[:איתמר הראל ]חבר מ

 15 תב"ר? 

תקרא את ההצעה, או  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 שאתה עוד פעם קורא את ההצעה לא נכון. 
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אבל מה לעשות, אי אפשר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2  -לשכור בלי

אוקי, אבל אני יכול להתייחס  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 לא? חס להתיי אוכלשלי אני  להצעה, בכל זאת, בנושא

 5  -שניה, רגע תן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 תסיים קודם ואז אני אתייחס.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 תן לגמור. כן.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 כן.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

. 1אני אומר, שתי סיבות,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

בל החלטה שמשמעותה כספית בלי להעלות אי אפשר לק 10 

 11 מקור תקציבי ותב"ר לאישור. 

רגע, לא שמעתי, אתה יכול לומר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

 13 עוד פעם? 

אני אומר שאי אפשר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

להעלות הצעה שמשמעותה כספית, לשכור מתכננת בלי  15 

את זה, כי זה להעלות מקור תקציבי ולפתוח תב"ר כדי לבצע  16 

 17 לא מופיע בתקציב השוטף. 

 18 אוקי.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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. ההצעה היא גם לא 2 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

מעלות היקף הפרויקט,  5%ישימה, משום שתכנון מפורט זה  2 

והמועצה מוציאה תכנון מפורט רק לפרויקט שיש עליו  3 

העניין לב תקציב מאושר. כדי לתכנן את לב היישוב, לצורך  4 

, זאת אומרת להיישוב הוא מינימום חמישה מיליון שק 5 

, ואם זה עשרה מיליון שקל 250שחמישה אחוז מזה, הכוונה  6 

ציא אלף שקל. אז אני אומר, אין דבר כזה להו 500אז זה  7 

של האנדרטה, שהתכנון  לתכנון מפורט, יש כרגע תכנון 8 

חמישה אחוז  ועודאלף שקל נדמה לי,  37הראשוני עלה  9 

לתכנון  מהפרויקט של השמונה מאות חמישים אלף שקל 10 

, ועכשיו היא עובדת על תכנון מפורט של האנדרטה, מפורט 11 

ולכן ביקשנו לאשר, כשמאשרים את הגן משחקים רב גילאי  12 

ביקשנו כמה שביקשנו, מיליון שלוש מאות או מיליון  13 

מתאיים חמישים, אז חמישה אחוז מתוך זה הולך לתכנון  14 

ה בכל הפרויקטים, ולכן ההצעה היא לא מפורט, וככה ז 15 

, המשמעות של ההצעה הזאת כרגע, אם אתה יישימה. דבר שנ 16 

מתנה את ההצעה בגן משחקים הרב גילאי, זה מה שאתה  17 

 18  -כותב פה בהצעה שלך

ג איתמר הראל ]חבר מועצה[:  19 ןאיפה הזכרתי בהצעה שלי 

 20 משחקים? 
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חייב היו והוא מתייחס, אתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

להקריא את ההצעה שלך. הסדר עבודה הנכון היה שקודם  2 

 3  -הוא מקריא את ההצעה שלו

לא, אני לא מעלה אותה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 להצעה. 

אם אתה לא מעלה, כמו שעשית  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 -עם חן היית אמור להודיע לפני. לא אמורים להגיע לישיבה

יים זה סוג של מנהל לא תקין, אתה הרי מה שאתה עושה ח 8 

מכשיל בכוונה חבר מועצה במילוי תפקידו, הכל אני מקווה  9 

שלפרוטוקול. הגיש חבר מועצה הצעה בזמן, ככל וסבור  10 

היועמ"ש שלא ניתן להעלות, חובה על היועמ"ש להגיד את זה  11 

לאותו חבר מועצה, ככל שאתה סבור, כמו שעשית במקרה  12 

אתמול, שההצעה שהוצעה לא אחר, כמו ראינו במיילים  13 

תקינה, היית מחויב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו בלי קשר  14 

לך שאתה טועה, כי יש תב"רים כבר מאושרים  אומרלזה אני  15 

בפנים, ולך אני אומר אדון  מה שלאעם נושאים תקציביים ש 16 

גבי, כשאתה מעלה את התב"ר חירום שלך, תביא לזה  17 

ם לך שום דבר. מקורות תקציביים כי אחרת לא מאשרי 18 

התחכמויות גם אנחנו יודעים, לא יהיה שום דיון תקציבי עד  19 

 20 שלא עונים על דיונים תקציביים אחרים. 



 05/07/2022מיום  12/2022 פרוטוקול מליאה מן המניין

 

 

 

 85מתוך  34עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

 

 

 

 1 למה? לסלעים?  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

טוב יש לי זכות דיבור? אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

 3 רוצה לומר כמה דברים. 

אל תבקש שקל  שום דיון תקציבי, עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

עד שאתה לא מפסיק את ההתחכמויות, יפסיקו ההתחכמויות  5 

תעשה דיון מבחינתי ארבע שעות, גם על זה וגם על זה, בלי  6 

התחכמויות, הכל נאשר, כל עוד זה לא יקרה, אין מה להביא  7 

 8 שקל. 

אני רוצה לומר כמה דברים,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 9 

קודם לכן הפרוטוקול ואני מקווה שכמו שקבע ראש המועצה  10 

המתומלל יצא, ואם לא אז הוא מוקלט אצלי, ואם צריך אני  11 

אוציא אותו מפה. סליחה גבי. ראשית אני תמהה על כך  12 

 13 שראש המועצה לא רוצה לקדם את תכנון מרכז לב היישוב. 

 14 לא בדיוק.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כל  ראש המועצה בא, הזמין את איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

היישוב כולו לכנס בזום שבו הציג להם את התוכנית של רחל  16 

ויינר, שהתוכנית של רחל ויינר לגבעה הצפון מערבית היה  17 

התלהבות רבתי מהפעילות,  ההייתברמת הסקיצה בלבד,  18 

ובמקום שהמועצה תקדם את הפעילות, מה שעכשיו עושה  19 

ראש המועצה זה מתחכם, יוצא עם אמתלות כאלה ואחרות  20 
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שברור שכל הציבור רוצה אותו לאור  פרויקטלא לקדם מדוע  1 

שמה. אז הדבר הזה, עזוב רגע  השהייתההתלהבות מההצגה  2 

את ההתפלספויות מסביב, עצם ההתנהגות שלך שאתה מונע  3 

לממש רצון שהוא ברור שהוא של כל התושבים, כי אתה  4 

 , בעצמך הרחבת עליו, רצית לראות שכולם רוצים וכולם רצו 5 

ו מרחל ויינר, זה שאתה לא רוצה לקדם את וכולם התלהב 6 

זה, עזוב רגע את הפלסף מסביב אין סעיף, אין פה, אין שם,  7 

 8  -ברור ש

,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: הוא יכל להגיד לך לפני כן 9 

תקשיב, בוא תנסח, בוא תעשה פה, הרי אם הוא היה רוצה  10 

 11  -לקדם

יגיע לזה, אב איתמר הראל ]חבר מועצה[: ל זה אני עוד רגע  12 

החלטה ההצעת ני, זה אחד. שתיים, אני אקרא את פשוט, א 13 

כדי שזה יהיה בפרוטוקול. להלן הצעה לסדר היום לישיבה  14 

הקרובה. כתבתי בסוגריים לא אוכל להשתתף ביום ג' הקרוב,  15 

זה היה לפני יותר מחודש, בוא נתעלם מהדבר הזה. רקע,  16 

ועניין פיתוח מרכז לב היישוב תקוע ולא מתקדם , שכן מאחר  17 

מאז הישיבות שהיו לנו פה לדעתי כבר שנתיים חלפו ולא  18 

התקדם כלום, על אף עבודה שנעשתה על ידי האדריכלית רחל  19 

ויינר, שהוצגה פה לפני כמה חודשים, יותר מחצי שנה בעצם,  20 

והתוכנית העקרונית שהיא הציעה, לא נעשתה עבודה  21 
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ג' הקרוב, שו ב לא מפורטת, אי לכך וזאת ההצעה לדיון ביום  1 

ג', על שלושת סעיפיה.  . המועצה תקצה תקציב לתכנון 1יום  2 

מפורט של מרכז היישוב בצידו הצפון מערבי, אזור בריכות  3 

המים ואולם הספורט, כתבתי, ניתן להשתמש לשם כך  4 

בתקציבי פיתוח לא מנוצלים או להקצות תקציבי פיתוח  5 

מקרנות הפיתוח. אגב אני אומר במאמר מוסגר, לטענתך  6 

 7  ?ציב, תב"ר יישוב ירוק, מכיר אותותקציב, יש תקשאין 

הוא לא מכיר את התקציב, אם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 הוא היה מכיר את התקציב הוא היה יודע שיש. 

יש תקציב פנוי, לא מנוצל, לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

 11  -נוצל שנה שעברה

 12 מפורט לשם כך.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

. זאת אומרת שקיים תקציב, 1 ]חבר מועצה[: איתמר הראל 13 

. 2זה לא שאני אומר בוא לא נקצה תקציב, קיים תקציב.  14 

המתכננת תעבוד ביחד עם צוות שהורכב מנציגים משלושת  15 

הסיעות במועצה, וכן עם אנשי המקצוע במועצה, זאת אומרת  16 

אין פה דבר שבאים לכפות, יש פה דבר שרוצים לעשות לכלל  17 

. 3וללים את שלושת הסיעות של המועצה. היישוב ולכן כ 18 

התוכנית תתוכנן כך שתענה על צרכי היישוב כפי שעלו בסקר  19 

התושבים על ידי ועדת שפי, בסיומה תובא לאישור, ובהתאם  20 
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יועלה לאישור תקציבי תב"ר פיס ירוק, אותו תקציב שאתה  1 

התחננת להשאיר ממנו, המילה גן ילדים, תקציב תב"ר הוא  2 

אותו בהתאם לתוכנית המסודרת, ככה עובד התקציב שנאשר  3 

מנהל תקין ביישוב, מכינים תוכנית, בטח על תקציב כל כך  4 

משמעותי, התוכנית נראית, מעלים את זה לדיון, לא  5 

 6 33מעבירים את זה במחשכים ושים עמוד תאורה בגובה 

מטר, אלא עושים דיון במועצה, מקבלים החלטות  7 

ר לך, אתה לא יכול, ומתקדמים קדימה. עכשיו אני רק אומ 8 

לקדם את הרצון שלך, שוב ושוב להתעקש על גן  תיכולאו לא  9 

משחקים רב גילאי באותה פינה, כשאתה שם אותו פה ותוקע  10 

לקדם את זה, מציעים לך עכשיו  תיכולאותו בלי תוכנית, לא  11 

לפח, כי התקציב  קייזראיך לממש את התקציב כדי שהוא לא  12 

ק לפח, ובמקום זה מה זריהזה של מפעל הפיס אמור לה 13 

שאתה עושה, אתה עושה תרגילים פוליטיים כדי פעול  14 

משיקולים אגואיסטיים, משיקולים פוליטיים, במקום לדאוג  15 

לטובת היישוב. זהו, זה מה שאני אומר. עכשיו אתה לא רוצה  16 

להעלות את זה לדיון, אל תעלה, תהיה חייב להעלות את זה  17 

שהעלאת עכשיו לא בדיון הבא, כי שום אחד מהתירוצים  18 

תופס. אבל רק בוש והכלם, זה מה אני יכול להגיד לך, בוש  19 

 20 והכלם. 
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אני לא מבין חיים למה אתה  מיכה צוראל]חבר מועצה[: 1 

 2 מתנגד למה שהוא אומר חיים. 

אני אענה, חכה תשמע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

בסוף, אני אגיד לך את זה עוד פעם. אני בא להתייחס האם  4 

 5  -להשתמש בתקציב פיס ירוקאפשר 

לא, פיס ירוק זה הסוף, יש יישוב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 ירוק, אם אני לא טועה, נכון? 

 8  -לא משנה, אם אפשר יהיה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 כן.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 10 זה תב"ר שפתחנו.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 זה נקרא פיס ירוק.  [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה

לא פיס ירוק, עוד פעם תגיד לו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

לא נכון, כמו שבישיבה הקודמת שהעליתי לך שאילתה ענית  13 

על דברים שבכלל לא נשאלת, אז אל, תשאל אותו את  14 

השאלות הלא נכונות הוא יענה תשובות לא נכונות, תשאל  15 

 16 התשובות הנכונות. אותו את השאלות הנכונות הוא יענה את 

יודע על מה אתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אני לא  17 

 18 מדבר. 
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אתה לא יודע? כן, זה כן לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

העלית את הפרוטוקול המתומלל של הישיבה הקודמת, בגלל  2 

יודע.   3 זה אתה לא 

 4 איזה תקציב אתה מדבר?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כמה כסף יש לך פתוח בתב"רים  ר מועצה[:עמיר אריהן ]חב 5 

 6 חיים? 

 7  -יש לי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 אין לך מושג.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תעלה את רשימת התב"רים, יש  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 9 

 10 אלף שקל.  50, 2021תב"ר שאושר בתקציב 

 11 לדעתי.  70 עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 12 אז יש מקור תקציבי.  מועצה[:איתמר הראל ]חבר 

 13 זה תכנון ירוק.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אתם מדברים על הסעיף  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 הזה? חשבתי על מפעל הפיס. 

 16  -זה היה מיועד לכזה של גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 17 בוא חיים, תחסוך לך את הבושה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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לא התכוונתם תכנון לגבי פריסה  :גבי אברג'יל ]מנכ"ל[ 1 

 2 תקשורת? אני לא יודע. 

 3 ישוב ירוק.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לעשות תכנון מרכז היישוב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

ויפה.   5 שיהיה ירוק 

 6  -זה הכוונה? אני חשבתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 חיים, בוא.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני אגיד לך את האמת,  שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל  8 

 9 זה מה שהבנתי. 

אז בוא אני אשאל אותך רגע, את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

יודע מה? אני אלך לגישתך. לגישתך יש לך תקציב שלא  11 

', וככל הנראה מאי היכרותך אותו גם 21-מנוצל, לא נוצל ב 12 

. ואני שואל אותך, לא חבל להביא תקצ22-לא ינוצל ב יבים ' 13 

ולא לעשות איתם כלום? לא חבל? תעשה איתם משהו לטובת  14 

 15 היישוב. 

אני אענה. אני אומר עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

פעם, לפני שנתיים ביקשתי להגדיל את תקציב גן משחקים  17 

 18  -אלף שקל 800-רב גילאי מ
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 1 זה לא קשור.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 2 ני עונה עכשיו. א חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 3 מותר לו לענות מה שהוא רוצה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מותר לי גם להגיד קריאות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 ביניים. 

, 460להגדיל אותו למיליון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

אדון מר איתמר הראל הגיש הצעה לסדר להקצות מאה אלף  7 

ישיבת ועדת  ההייתי שקל לתכנון הוליסטי של היישוב, כ 8 

שפ"י, והחליטו שהתכנון שישנו הוא לא מספיק, אין לו ראיה  9 

הוליסטית, ישבו המהנדסים החכמים ושכנעו אותי שצריך  10 

לתכנן את הכל בראיה הוליסטית איך הכל מתחבר להכל.  11 

שכרנו את גברת רחל וינר האדריכלית והורנו לה בנוסף  12 

שתתכנן לנו את לתכנון הראשוני לאנדרטה, אנחנו מבקשים  13 

היישוב בראיה הוליסטית, היא ביקשה הצעת מחיר נדמה לי  14 

אלף שקל, הוספנו לה את התוספת הזאת, והיא יצאה  40 15 

 16 לעבודה. 

לפי מה שטענת בישיבה הקודמת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 לא שולם לא כלום נוסף. 
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אמרתי שמה שהיא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 ביקשה. 

בישיבה הקודמת אתה שאלת, זה  ן ]חבר מועצה[:עמיר אריה 3 

היה אחד הסעיפים בשאילתה שלי, כתבת לא שולם לה כלום  4 

 5 40נוסף, כך כתבת, כך אמרת, אני לא יודע איך הגיע עכשיו 

אלף שקל, אבל תמשיך בבקשה, אני לא, אני אתן לך להמשיך  6 

 7 להסתבך, קדימה. 

ולם עד אתה שאלת כמה ש חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

אלף שקל. זה מה ששאלת,  37אותו יום וקיבלת תשובה,  9 

תראה מה שאלת ומה התשובה שקיבלת, קיבלת אותה בכתב  10 

 11 גם. 

 12 טוב, חיים, יש לי את זה בכתב.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

וכרגע רחל וינר עובדת על  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 תכנון מפורט של מתחם האנדרטה. 

למה צריך תכנון מפורט שם ולא  חבר מועצה[:עמיר אריהן ] 15 

 16 שם? 

כי יש תקציב, זה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 מהתקציב. 
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לא משנה, למה צריך תכנון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 מפורט שם ולא שם? 

כי הולכים לבצע אותו. כי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 יש כסף לבצע אותו. 

 5 אבל גם פה יש לך תקציב.  ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ

 6 אין לי כסף לבצע אותו.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יש לך תקציב לבצע אותו, זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

אלף שקל, ויש  70התקציב פיס ירוק. יש לך תקציב לתכנון  8 

 9 לך תקציב פיס ירוק למימוש. איפה הבעיה שלך? 

ר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: וצה להתעכב על מה שחיים אני  10 

אמר, דיברו יפה מאוד על לב היישוב, בתכלס הולכים לעשות  11 

איזשהו מעגל קסמים שנקרא אנדרטה, לא קשור לשום דבר,  12 

ואחרי זה אולי זה לא יהיה פה, אין לזה תקציב, זה לא  13 

מתוקצב, הוא לא מקדם את זה, הוא לא מעביר תב"רים, הוא  14 

לב היישוב, כרגע כל מה  מטרפד הצעות, אחרי זה נדבר על 15 

שחיים מתכנן, כל התוכנית הגדולה שהוא הציג לתושבים  16 

ומכל הרוח והצלצולים הוא רוצה לעשות רק דבר אחד שזה  17 

האנדרטה, למה? עכשיו מילא היית אומר לי חסר לו כסף,  18 

הוא לא יכול, אבל הוא לא שמה, הוא לא רוצה אפילו לתכנן,  19 

 20 לטרפד את זה.  הוא לא מקדם תכנון, הוא רק מנסה
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מילא גם היינו אומרים  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 1 

שהאנדרטה זה לב היישוב כי אנשים מסתובבים שם בלי סוף,  2 

 3 האחרון היה שם לפני חודשיים. 

לכם לדבר,  ןאני את חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

כשתגמרו תגידו לי, שאני אוכל להמשיך לדבר. האנדרטה,  5 

לאנדרטה ממשרד הבטחון ומקק"ל,  קיבלנו תקציב ספציפי 6 

אלף שקל שמתוך זה היה  650קיבלנו בהתחלה תקציב של  7 

צריך להיות התכנון, היות שראינו שהתכנון כולל תכנון  8 

מפורט הגיע למאה אלף שקל, חזרנו למשרד הבטחון ולקק"ל  9 

ואמרנו להם שאין לנו כסף לתכנון, לקח כמה חודשים  10 

, ואישרו לנו לקחת מתוך זה 750-והגדילו לנו את התקציב ל 11 

אלף לצרכי תכנון. לכן אי אפשר לקחת את הכסף הזה  100 12 

 13 לשום דבר אחר. 

 14 זה לא מה שאמרתי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 כרגע אני עונה, אני מדבר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ברור לי שאתה עונה. אני חוזר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17 ברים לא ברורים. ואומר היות והד

אני חייב להגיד לך, אתה מבזבז  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19 את הזמן שלנו. 
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היות והדברים לא ברורים אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

אסביר, ראש המועצה לא עושה כלום על מנת לתכנן את לב  2 

מטרפד הצעות, הוא זורה חול בעיניים של  רקהיישוב, הוא  3 

א מספר שהכל חלק מתוכנית התושבים ושלנו כשהו 4 

הוליסטית, אין שום צעד אופרטיבי לתכנון לב היישוב, נהפוך  5 

 6  -הוא, הצעות החלטה שקיימות ועולות, לא נעשה

אן תחזור גם עשר פעמים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 זה לא יהפוך להיות אמת. 

מה לעשות, זו האמת. חיים זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 בי לבן. שחור על ג

 11 זה לא יהפוך להיות אמת.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כל מה שאתה עושה זה כמו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

שאמרתי לזרות חול. עכשיו אתה מספר למה אתה מקדם את  13 

האנדרטה, אחרי זה תספר שזה לב היישוב. בסדר תקדם את  14 

 15 האנדרטה, אין לי שוום התנגדות עקרונית לאנדרטה. 

 16 למה אתה מתנגד לעזאזל?  י אברג'יל ]מנכ"ל[:גב

אני מתנגד לקחת חצי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 ןדבר שאין לי כסף לבצע אותו. ולכ מיליון שקל לתכנון של

 19  -כשיהיה כסף, חלק מהפרויקט עצמו
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עוד רגע התקציב הזה נעלם, יש  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

לפח. בגלל האגו שלך, הרי  קייזרלך, אם לא תממש אותו הוא  2 

 3  -תקציב פיס ירוק של היישוב של מיליון וחצי שקל

אבל המיליון וחצי הזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 הוקצה כבר. 

 6 למה הוא הוקצה?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 הוקצה לפארק נינג'ה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נינג'ה? כמה הוקצה לפ איתמר הראל ]חבר מועצה[:  8 ארק 

 9 אלף שקל.  350 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 נו.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אלף שקל,  800הוקצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

שאני מעלה את זה עוד פעם עכשיו לתב"ר להגדיל אותו, כי  12 

 13 אלף שקל גן משחקים, מה לעשות.  800-אי אפשר לעשות ב

אבל לא יאושר לך, אתה ניסית  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 14 

 15 שוב ושוב. 

 16 אנחנו ננסה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אז בואו נבין רגע מה אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

עושה, אתה מבין ששוב ושוב, אומרים שרק משוגע חוזר על  2 

אותה פעולה ומקווה לקבל תוצאה שונה. אז אתה שוב ושוב  3 

רוצה, לעשות פארק במרכז במקום לעשות את מה שהיישוב  4 

היישוב, לעבוד בצורה מתכוננת, מה אתה עושה? אתה הולך  5 

שוב ושוב בנתיב שבו אתה מבין כבר שתקבל לא, שוב ושוב,  6 

ואתה בוחר לעשות את זה באופן פרוביזורי, בלי איזה תכנון,  7 

אתה מבין שהאנדרטה, שהעלות שהולכים להשקיע שם היא  8 

או שבע מאות אלף  600קציב, הרבה יותר זולה במונחים של ת 9 

שקל נטו, מדובר פה על דבר הרבה יותר משמעותי שנמצא  10 

במרכז היישוב, שהתקציב הכולל שלך, אני שם את הנינג'ה  11 

גם בתוכו, הוא מיליון וחצי, כי בסוף זה יהיה באותו מרחב,  12 

אתה עושה אותו באופן חפלפי, אתה לא עושה אותו באופן  13 

 14 מתוכנן. 

 15 לא.  אש המועצה[:חיים מנדל שקד ]ר

חיים אתה החלטת לשים את זה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

פה ואת זה פה, זה לא תכנון מסודר, אותו דבר תעשה  17 

באנדרטה, בשביל מה אתה צריך מאה אלף שקל לאנדרטה?  18 

תגיד להם תעשו פה קשקוש שם קשקוש וסגור עניין. כמו  19 

בל שאתה עו"ד אתה גם אדריכל, תעשה מה שאתה רוצה. א 20 
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לא עובדים ככה, את הבית שלך לא בנית בעצמך, לקחת  1 

 2  -אדריכל

 3 במקרה הזה אני לא בטוח.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אתה יודע מה יכול להיות שכן,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

הוא באמת אדריכל אז אולי לא, אבל כל בן אדם מהיישוב  5 

יבור לוקח איש מקצוע שיתכנן לו, לא יכול להיות שכספי צ 6 

יזרקו על תכנון חפלפי, לא יכול להיות, זה כספי ציבור, זה  7 

לא הכסף שלך, אני את הכסף שלי לא הייתי נותן בשום אופן  8 

ככה לבזבז, קל וחומר ידי רועדות לבזבז כספי ציבור באופן  9 

 10 קייזרלא רציני, יש אשת מקצוע, יש תקציב, שהתקציב הזה 

לפח ואתה  קייזר, לפח אם לא ימומש, גם בתכנון וגם בביצוע 11 

מתעקש שוב ושוב לא לממש את מה שהתושבים רוצים פה,  12 

למה? רק בגלל האגו שלך, וזה רק מאוד, צא רגע מהפוזיציה  13 

הפוליטית שלך ותחשוב לטובת היישוב, זה רע מאוד שאתה  14 

עובד ככה, אין לי, אני מכיר אותה כבר ארבע שנים ואני כל  15 

יח להבין את הדבר פעם מחדש מתעצבן ומתרגז, אני לא מצל 16 

 17 הזה. 

אז אני חוזר על הדברים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

ואומר עוד פעם, לקחנו מתכנן שיתכנן את הגן משחקים הרב  19 

 20  -גילאי
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מה זה קשור? אף אחד לא דיבר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2  -עכשיו על 

 3 רגע רגע.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים תקשיב אתה יכול להתיש  :איתמר הראל ]חבר מועצה[ 4 

 5  -אותנו בסיפורים שלא קשורים לדברים

אבל איתמר תן לי לגמור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7  -משפט, בוא, אני לא יכול ככה, מספיק

 8 אבל זה לא קשור לדיון.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אל תתפרץ לכל משפט שלי,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 פרצתי לדברים שלך אז תן לי לגמור משפט. אני לא הת

חיים אני אתן לך לגמור משפט  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 אבל לא הרבה יותר מזה, זמני יקר ואל תכלה אותו. 

אז אני אומר עוד פעם,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

אנחנו, אני ראש המועצה, כשאתה תהיה ראש מועצה תנהל  14 

לעשות עם כל היועצים שיש לי. אני  אחרת, זה מה שאני יודע 15 

מוציא כסף לתכנון מפורט אך ורק לפרויקט שיש לי כסף. יש  ֵ 16 

גילאי, אני מוציא תכנון מפורט לגן  רבלי כסף לגן משחקים  17 

משחקים רב גילאי, יש לי כסף לנינג'ה, אני מוציא, יהיה לי  18 
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כסף למיניפיצ', אני אוציא כסף למיניפיצ', לא יהיה לי כסף,  1 

 2 לא אוציא כסף לתכנון. אני 

חיים את ההקלטה הזאת  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

ויבינו שאתה מסתתר, בושה וחרפה.   4 התושבים ישמעו 

תכנון לב היישוב עולה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

ויינר, אני לא מוציא  חמש מאות אלף שקל לפי האדריכלית  6 

 7 אלף שקל על תכנון דברים באוויר. נקודה.  500

בוא, יש לנו תקציב, בוא נקים  יתמר הראל ]חבר מועצה[:א ֵ 8 

את הועדה הזאת, ננהל את הדיון ונמצא את הפתרון, תאמין  9 

 10 לי, בוא אתה באמת, זה בושה איך שאתה מתנהג. 

 11 טוב, נושא הבא.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 מינוי שלושה חברי ועדה לאיכות הסביבה. 

משקיע יותר מידי זמן על  אני איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

 14 שום דבר, חברים, לא הייתי בבית, יאללה להתראות 

 15 טוב, לילה טוב, גם אני הולך.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

עמיר אתה מוכן להיות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 חבר וועדה לאיכות הסביבה? 
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אני חייב את זה בשביל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

אני חייב למנות שלושה חברי וועדה לאיכות  הפרוטוקול, 2 

 3 הסביבה, איתמר אתה מוכן להיות? 

אני לא מוכן להיות חבר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

, אני אגיד גם למה, פשוט להיות פה חבר מועצה, אתה הבוועד 5 

כל דבר מסנדל, לא חבל על הזמן שלי? גם ככה אני מבזבז את  6 

 .  7 הזמן

מיכה אתה מוכן להיות  ה[:חיים מנדל שקד ]ראש המועצ 8 

 9 חבר ועדה לאיכות הסביבה? 

 10 תשמע זה לא יכול להתנהל ככה.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 11  איתמר ועמיר יוצאים מהדיון. הערה:

 12 מירי?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13 לא לא.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

טוב, תרשום שלמיכה אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

וועדה, וכרגע יש רק שניים. הת  15 נגדות להיות חבר 

 16 אי כינוס ועדת ביקורת כנדרש בחוק. 

לתקנון קובע  37סעיף  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

ביקורת צריכה לדון בכל דו"ח של משרד הפנים,  תשוועד 18 
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ולהציג את מסקנותיה למליאה בדיון מיוחד. למרות התראות  1 

התכנסה עד היום לדיון  חוזרות ונשנות, ועדת הביקורת לא 2 

, 18בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנים  , ו19' '-20 . ' 3 

להתכנס לאלתר  הלוועדלפיכך, בהתאם לתקנון אני מורה  4 

-, ולהגיש את מסקנותיה לא יאוחר מה20/07-ולא יאוחר מה 5 

30/07/22 . 6 

אני מודיע לך חיים, הועדה לא  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 7 

עצה הנוכחית והכיהון של הועדה הזו תתכנס, רוב חיי המו 8 

 9 לא היה למועצה מבקר. 

מה קשור מבקר? היא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11  -צריכה

,  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה זה קשור, אני לא חותמת גומי 12 

 13  -כשאני קורא למבקר חאני לא זה, כשאני קורא דו"

 14 יש חוק.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אל תגיד לי, עכשיו אני מדבר,  :[בר מועצהמיכה צוראל ]ח 15 

מה יש, מה אין, אני לומד  אתואני קורא למבקר, אני מתייעץ  16 

את הנושא, אין עם מי לדבר, כשציפורי עזב לא הודעתם לאף  17 

אחד, לקח שנה עד שהגיע המבקר השני, למה לא למחרת?  18 

 19 כמה זמן ערן כבר לא כאן? שמונה חודשים. 
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כי חברי המועצה לא  עצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המו 1 

אישרו שנה שלמה להגדיל את התקן לחצי משרה, וחברי  2 

 3  -המועצה ביקשו שנפנה למשרד הפנים

 4  -חיים אל :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

מיכה, חברי המועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

ביקשו שנפנה למשרד הפנים כדי להתעקש על רבע משרה,  6 

ו לנו שיש ועדה שבודקת את פנינו למשרד הפנים, הודיע 7 

החלטה סופית של מנכ"ל משרד  השהייתהבקשה שלנו, ברגע  8 

שרה, הבאנו את זה לאישור חצי הפנים שאנחנו חייבים חצי מ 9 

, וסוף סוף המליאה אישרה לנו תקציב. אני לא יכול המשר 10 

לצאת למכרז לרבע משרה, זה הכל. לא אישרו לי, משרד  11 

 12  -הפנים לא אישרו לצאת למכרז

ערן הודיע שהוא עוזב לא חשבת  :[יכה צוראל ]חבר מועצהמ 13 

 14 שראוי להודיע לוועדה שהוא עוזב? 

.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  15 הודענו

ישיבת סיכום?  אתולקיים  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 16 

 17 אתנוכשנודע לי חודשיים אחרי שהוא עזב, ביקשתי שיבוא 

ו מטלות, רצינו כמה ישיבות, נתנו ל אתולסיכום, קיימנו  18 

 19 לדעת מה הוא עושה. 
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הבן אדם הגיע לפה לחמש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2  -ישיבות מועצה מנתניה

ת רולא נותנים לו את המשכ :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 3 

האחרונה אם הוא לא עושה את זה, אם הוא לא מסיים את  4 

 5 תפקידו, כך נהוג בכל מקום. 

הוא לא קיבל את  :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[ 6 

 7 המשכורת האחרונה. 

היית צריך להודיע ביום שהוא  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 8 

יום. לא הודעת, לא  30כתב את מכתב הפיטורים ונתן לך  9 

הודעת כשציפורי עזב, לא הודעת כשהוא עזב. אין למועצה  10 

מהזמן שהמועצה  80%-הזאת במרבית חייה, אני חושב ב 11 

. ואתה אל תבוא אלי ותגיד לי הזאת קיימת אין לה מבקר 12 

שאתה רוצה ישיבות, אין ישיבות ולא יהיו ישיבות עד שאין  13 

 14 מבקר, נקודה. תרשום את זה בפרוטוקול. 

אז אני עכשיו אומר עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16  -פעם, אני

ואם צריך אני גם אלך לממונה  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 17 

 18 ע. על המחוז ואני אסביר לה מדו
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הממונה כבר תיתן לך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

ודיע א, אבל אני לא מתערב בזה. אני הוועדאת ה סכנלהוראה  2 

לממונה שהועדה לא התכנסה למרות הוראתי והיא תעשה מה  3 

שהיא מבינה. היא גם יכולה לפטר חבר מועצה. אבל אני  4 

עכשיו אומר לך שהבאתי למליאת המועצה, מיד אחרי  5 

הודיע לנו שהוא מסיים את תפקידו, הבאתי  שציפורי 6 

קציב לחצי משרה, מליאת המועצה למליאת המועצה הצעת ת 7 

ה שהיא לא מוכנה להעלות את המשרה לחצי משרה חליטה 8 

והיא ביקשה שאנחנו נישאר ברבע משרה. הודעתי לכם שזו  9 

ו  הנחייה של משרד הפנים, ביקשתם שנערער עליה, ערערנ 10 

הפנים, דרך אגב לפני כן הגשנו  עליה למשרד הפנים ומשרד 11 

לרבע משרה כדי שנוכל מכרז למשרד הפנים אישור לנוסח  12 

הפנים לא אישר לנו את נוסח  משרדולצאת למכרז המבקר,  13 

מה לעשות שאנחנו צריכים כל נוסח מכרז של משרה  רז.המכ 14 

אמרו לנו  .מראש סטטוטורית לקבל אישור של משרד הפנים 15 

הבאתי  .משרה 50%-ת זה לתקן אאם נרק  ,שהנוסח מאושר 16 

עוד  אשריםאת זה למליאה, המליאה אמרה שאנחנו לא מ 17 

פנינו למשרד הפנים והודענו  .מאה אלף שקל למשרת המבקר 18 

בקשה של המליאה, והודענו שאין צורך בממונה  השהיית 19 

תלונות הציבור ברבע משרה כי יש פה תלונה אחת בחמש  20 

 21 שנים. 
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את שתי המשרות  היה לשלב :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 1 

 2 ביחד. 

כמו שהיה קודם, לשלב את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

שתי המשרות ביחד. משרד הפנים לקח לו המון זמן עד  4 

על זה  שקיבלנו תשובה והוא הודיע לנו חד משמעי, וערערנו 5 

, בהתחלה הם אמרו יבחנומשרד הפנים הודיע שו עוד פעם, 6 

 7 ,דרך אגב .המועצותשזה נבחן כרגע עם כל הבקשות של כל 

 8 .רק לנו אלא לכל המועצות ההייתהיא לא  תההוראה הזא

הקימו ועדה, בחנו את זה והודיעו לכל המועצות חד משמעית  9 

הבאתי  .חייבים לעלות לחצי משרה נחנושזאת ההחלטה וא 10 

ב אישרה תקן לחצי את זה למליאה, המליאה בדיון התקצי 11 

רן ענבחר  מכרז, . יצאהז מבקר לחצי משררכמשרה, יצאנו למ 12 

פעמים לישיבות  5י נכנס לתפקיד, בא לפה מלובנובני, רן מל 13 

י המועצה הדירו את רגליהם ולא באו רהמועצה מנתניה, חב 14 

לא  כל הישיבות שהוא באללישיבות המועצה, במקרה יצא ש 15 

 16 היה קוורום.

הוא גם בא אלי הביתה לכמה  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 17 

פגישות  אתוהוא בא, קיימנו . אתוועדה  ההייתפגישות,  18 

 19 בזום. 
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ואז הוא ראה את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

התכתובות וההתנהגות של חברי המועצה והוא הודיע שלא  2 

מתאים לו, והוא הודיע מהיום למחר, אני לא בא יותר, תעשו  3 

 4 מה שאתם רוצים. 

 5 שוב חברי המועצה אשמים, נכון?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

הוא אמר תעשו מה שאתם  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ 6 

 7  -רוצים, והמבקר עזב. עכשיו אני אומר לך

הודעת כשהוא שלח מכתב  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 8 

 9 פיטורים? הודעת שהוא חושב לעזוב? 

הוא לא הודיע לי שהוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11 חושב לעזוב, הוא הודיע שהוא עזב. 

 12  -הוא לא הודיע שהוא עוזב היום :[מועצה מיכה צוראל ]חבר

הוא הודיע שהוא עזב,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

מיכה, הא הודיע שהוא עזב, הוא כתב מכתב התפטרות, והוא  14 

 15  -כתב אחרי שבועיים

אתה יכול להראות לי מכתב  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 16 

שכתבת לו שהוא מתבקש לעשות ישבית סיכום? עם ועדת  17 

 18 ורת, כתבת לו דבר כזה? ביק
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 1  -אני לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 כתבת לו דבר כזה? אני ביקשתי.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 3 לא כתבתי לו.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 לא כתבת לו, למה?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 5 תשוועדכי הוא כתב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6  -כנסת, לא התכנסהביקורת לא מת

 7 מתי הוא עזב?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

לא זוכר תאריך, מתי הוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 עזב? 

חצי שנה. למה למחרת לא יצאת  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 10 

 11 למכרז? 

אני לא יכול למחרת לצאת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 למכרז. 

מה? אין מבקר. מה זה לא? למה ל :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 14 

 15 אתה לא יכול? 

 16  -מיכה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אני אגיד לך למה, אתה חוסך  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 1 

 2 כסף, אתה בשם השקיפות לא אוהב ביקורת, אז זה נח לך. 

 3  -מיכה, המבקר היה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ה מפריע לך היית יוצא אם זה הי :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 4 

 5 למחר למכרז, אין מבקר, אין ועדת ביקורת, נקודה. 

סליחה, ברשותך, אני רוצה רגע  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 6 

להסביר על המבקר, מיכה כתב לי ככה, גבי שלום, בהמשך  7 

לשיחתנו הטלפונית אבקש שהמועצה תפעל על מנת לדרוש  8 

מסירת  השתתפות מבקר המועצה היוצא בישיבת סיכום עם 9 

הביקורת של היישוב, את מועד הישיבה נא  תלוועדדו"ח  10 

 .  11 לסכם איתי, זה אתה שלחת לי

 12 נכון, מה התאריך?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 13 :מלבני ,למרץ. הוא כותב לי ככה 27 גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

הוא חוצפן, היחיד שדחף את הפגישות זה אני, וניסיתי  14 

ובהפלת המועצה  לקדם, אבל הם מתעסקים בשטויות 15 

 , והשירות לאזרח, אני החלטתי להתפטר וסיימתי את תפקידי 16 

 17 אין לי מה להוסיף. 

 18 מה זה אני חוצפן?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 19 זה מה שהוא כתב.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 1  -מבקש ממנו לבוא :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

, אבל אתוים אני לא אמרתי שאני מסכ גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 2 

 3 אומר, זה מה שהוא כתב. 

 4 אז הוא כתב.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

בסדר, אבל זה המצב עכשיו, כל פניה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 5 

תעשה מה שאתה רוצה, לא מכיר, מה  אליו לא מעניין אותו,ֵ  6 

 7 נעשה. 

 8 למה לא יצאו למחרת למכרז.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 9 מה זה למחרת?  מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה

התפטר מבקר, צריך להגיע מבקר  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 10 

 11 חדש. 

סוף מרץ, רק אחרי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

שהתקציב אושר, הודיע ירון שאנחנו יוצאים לתהליך של  13 

 14  -מכרז, פרסמנו

 15 נו באמת.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

שות, זה תהליך מה לע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 שלוקח שלושה חודשים. 



 05/07/2022מיום  12/2022 פרוטוקול מליאה מן המניין

 

 

 

 85מתוך  61עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

 

 

 

 1  -כמה זמן עבר בין :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 2 שלושה חודשים.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כמה זמן עבר בין ציפורי לבין  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 3 

 4 ערן אתה יכול להגיד לנו? 

אבל זה בגלל משרד הפנים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

מה י משרה. מי שתקע את המבקר שנה שלציתם חצכי לא ר 6 

זה חברי המועצה. אני הגשתי מייד אחרי ציפורי בקשה  7 

לאישור חצי משרה, חברי המועצה אמרו לא מאושר, מה אני  8 

יכול לעשות? אני יכול לצאת למכרז? אני פניתי למשרד  9 

הפנים לבקש למנות מבקר ברבע משרה, משרד הפנים  10 

 11 ה רוצים שאני אעשה? אומרים לא מאושר. מה את

אז אני אענה לך את התשובה  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 12 

 13 שלי, כשיהיה מבקר תהיה ישיבה. 

אוקי אז אני מודיע לך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15  -שאין קשר

אתה יכול ללכת לממונה על  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 16 

 17 המחוז, למי שאתה רוצה, לא יהיה. 

אני רוצה להסב את  ש המועצה[:חיים מנדל שקד ]רא 18 

בתקנון שקובע את סדרי ועדת  37סעיףתשומת ליבך לכך ש 19 
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ביקורת, אין קשר בינו לבין אם יש מבקר או אין מבקר. כל  1 

משרד  מה שהועדה צריכה לדון זה בממצאים של מבקר 2 

 3 .הפנים, לא של מבקר המועצה

 4  -מבקר המועצה הוא לא חלק מזה, אין לו שום חלק

 5  -אני :[בר מועצהמיכה צוראל ]ח

רגע, שניה, תן לי לסיים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 .מועצה חלק בביקורת של משרד הפניםלדבר, אין למבקר ה

משרד הפנים הוציא דו"ח ביקורת, אתם קיבלתם אותו מיד  8 

כשקיבלנו אותו, ועדת ביקורת יש להם עוד את הדו"ח של  9 

ו"חות, כל מה ', שלוש שנים קיבלתם שלוש ד20', 19', 18 10 

שהועדה, אני הייתי חבר ועדת ביקורת בקדנציה של חן, היינו  11 

מקבלים דו"ח ביקורת, היינו מתכנסים מיד, יושבים, דנים  12 

על זה, בדרך כלל היו שם שניים שלושה סעיפים שהם  13 

מעירים, מציגים את זה למליאה ונגמר הסיפור, מה הסיפור?  14 

צאים שמה? אתה ראית את הדו"ח ביקורת? ראית מה הממ 15 

הגזבר  ןאת ירו הלוועדממצאים שוליים, אתם יכולים לזמן  16 

לקבל הסבר, אתם יכולים לזמן למועצה את מנכ"ל המועצה  17 

אם הוא צריך לתת הסבר על סעיף מסוים מה נעשה בעקבות  18 

תיקון ליקויים, על אותם ליקויים שישנם, זה הכל, על זה  19 
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ן קשר אתם צריכים לדון, לא צריך בשביל זה מבקר, אי 1 

 2 למבקר המועצה, הוא לא חלק מהועדת ביקורת. 

אני יודע, אבל הוא האיש שמבין  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 3 

 4  -והוא האיש שאם יש שאלות פונים אליו

איזה שאלות יש? אין שם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 שאלות. 

 7 יש שאלות.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

לות אין שאלות, יש שא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 הם האנשים שצריך לשאול אותם שאלות. את, לשאול 

אתה לא תגיד לי את מי לשאול  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 10 

 11 שאלות. 

וזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: טוב, אז אני אומר לך,  12 

יוצא בפרוטוקול, אם הועדה לא תתכנס אני אודיע לממונה  13 

 14  -שחברי הועדה

תודיע לממונה שהועדה תתכנס  :[בר מועצהמיכה צוראל ]ח 15 

 16 שבוע אחרי שיהיה מבקר במועצה. 

אני לא מודיע לממונה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 אתה תודיע לממונה מה שאתה רוצה. 
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 1 אני אודיע לממונה.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 2 לביטחון קהילתי.  עבודההצגת תוכנית 

 3  -גתהצ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ם כזה נשלח אלי -תוכנית עבודה ל גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

 5 במייל, השאלה אם יש להם התייחסות כלשהי. 

אנחנו, מורן, אתה יכול  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 לקרוא לה רגע? 

 8 אפשר, בוודאי.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מורן שלחה, אתם ביקשתם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

התוכנית לביטחון קהילתי, ועל מה הם מוציאים לראות את  10 

 11 125אלף שקל, מתוכו  250-כסף של התקציב שאישרנו של ה

ו אלף שקל  125-אלף שקל מתקציב משרד לביטחון פנים,  12 

מתקציב המועצה. אמרתי לכם אז בישיבת התקציב שבדיוק  13 

את כין בימים האלה קיבלנו את האישור, ואנחנו צריכים לה 14 

ה הרשות לביטחון קהילתי שר אותה זהתוכנית ומי שמא 15 

א מאשר את התוכנית עצמה, יש אבני דרך שאנחנו ושה 16 

צריכים לעמוד בהם והם קבעו למה אפשר להוציא את הכסף,  17 

כמו מדריכי מוגנות ואלימות ילדים בבית הספר, ושיימינג  18 

של ילדים וכל מיני דברים כאלה, ואז אמרתי לכם שכשתהיה  19 
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זה, אז שלחתי לכם את התוכנית, תוכנית אני אציג לכם את  1 

שהיא הממונה לביטחון קהילתי לבוא, וביקשתי גם ממורן  2 

 3 שאם יש שאלות אז תוכלו לשאול אותה. 

 4 היא עולה בזום?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 5  -לא, היא עוד שניה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

היא עוד שניה פה, עיקר התקציב הוא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 6 

 7 ח אדם. ועל כ

 8 אתה קראתם את החומר?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני לא הספקתי לקרוא, אני  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 9 

 10 חזרתי לפני יומיים מחו"ל. 

אתם רוצים לעבור רגע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 לנושא הבא? 

של עמותה לחינוך משלים ותרבות  2021דו"חות כספיים לשנת  13 

 14 בהר הדר. הפנאי 

יש לנו עמותה לחינוך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

משלים ותרבות הפנאי, היא מנוהלת בנפרד, מי שמאשר את  16 

הדו"חות זה הוועד המנהל של העמותה, הוועד המנהל של  17 

העמותה התכנס לפני שבועיים נדמה לי, שאל שאלות, קיבל  18 
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ייכת הסברים, ואישר, ולפי החוק צריך, בגלל שזה עמותה שש 1 

הכללית של  האספהחברי וחברי המליאה הם  ועצהלמ 2 

דו"חות הכספיים. אז שלחנו להציג להם את צריך שהעמותה  3 

את הדו"חות הכספיים הביתה, כחברי האסיפה הכללית לכם  4 

ואם יש לכם שאלות, הערות, אם אתם רוצים אולי שירון  5 

 6 כמה מילים על זה.  ןיית

הדוחות כיר את זה. אתם אמורים לה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 7 

הכספיים אושרו על ידי הוועד המנהל של העמותה ולא היו  8 

 9  להם הערות.

אני באופן עקרוני חושב  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 10 

 11 אז זה מקובל.  אשרושיושבים שם אנשים רציניים ואם הם 

גם ועדת  לעמותהיש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 . תרוביק

ידך אני אומר שוב, אני לא מא :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 14 

 15  לעיין. הספקתי

רק אני מעדכן שיש ועדת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

ביקורת בעמותה שזה דוד אפרתי היו"ר של הועדת ביקורת  17 

 18 של העמותה. לך יש הערות מירי? 

 19 לא.  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 
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 1 פנינה יש לך הערות?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

על העמותה אתה שואל?  ה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:פנינ 2 

 3 .לא

טוב. מורן, תראי, הם לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

הספיקו ממך לקרוא את החומר, אז תתני ממש בקצרה על  5 

אלף שקל, מה התוכנית,  250-מה מדובר, ומה עושים עם ה 6 

 7 מה החזון, מה היעדים להשגה ולמה הולך הכסף. 

ה כל איסוף הנתונים, ממי אוספים נתונים, בהתחלה ז מורן: 8 

איך מתבצעת העבודה על תוכנית העבודה, זאת אומרת זה  9 

הנחיות מאוד מאוד ברורות של הרשות, איך לבנות תוכנית  10 

 11 עבודה שהיא נכונה ליישוב שלנו. 

אני אתן דוגמה, היא תחקרה אותי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 12 

ני אמרתי הנושא של מה הכי חשוב לי, אני אמרתי אלימות, א 13 

טרקטורונים, סתם אני אומר, ואחרי זה היא תחקרה אותו  14 

 15 ותחקרה אותו, זה חלק מאיסוף הנתונים. 

 16 רגע, מי הקהל המתוחקר?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

איסוף נתונים מתבצע ממה שנניח אני מזהה בעבודה  מורן: 17 

מזהים שלי עם נוער, אנשים קהילה, זה ממה שאנחנו רואים ו 18 

עד איסוף נתונים סטטיסטיים כמו הלשכה לנתונים  19 
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סטטיסטיים, המשטרה שהנתונים שלה זה על פי כמה תלונות  1 

 2 הוגשו, זה איסוף הנתונים שלה. 

 3 מי שותף שלך לבדיקה?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 4 מה זאת אומרת מי שותף?  מורן:

את אני. אני בודק אותה והיא מציגה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 5 

 6  -זה למשרד

 7 שניכם?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 8 מאיזה בחינה?  מורן:

איכות הנתונים ועיבודם, מי שני  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 9 

 10 האנשים שעבדו על זה? 

.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  11 אני והמשרד לביטחון קהילתי

גם גבי וגם המנהלים, אמרתי, יש הוראות ברורות איך  מורן: 12 

 13 עבודה.  לבנות תוכנית

יש לה רפרנט במשרד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 לביטחון קהילתי, היא עובדת לפי הכללים. 

אני שואל מי בפועל עושה את זה  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 16 

 17 אצלנו במועצה? 
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 1 היא.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2  -אני. אני מתחקרת, אני אוספת נתונים, אם יש מורן:

 3 אוקי, בסדר.  :[]חבר מועצהמיכה צוראל 

זה התפקיד שלה שהוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 ממנו.  65%-ממומן על ידי המשרד לביטחון פנים ב

 6 בסדר?  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אם זה יו"ר הנהגת הורים, שואלים גם אנשי מפתח,  מורן: 7 

אם זה מנהלי מחלקת חינוך, רווחה, אתה אוסף את הנתונים  8 

רמים האפשריים שעולים על הדעת, פה יש את מכל הגו 9 

המיפוי, ברגע שיש את הנתונים מכל הגורמים מעלים אותם  10 

על, אני העליתי לפחות, לא בכל מקום עושים את זה, מעלים  11 

אותם על נתונים, מכמתים אותם בכמות, כמה התלוננו על  12 

איזה נושא, כמה על אלכוהול, כמה על בעיות התנהגות, כמה  13 

ואז יש לי תמונת מצב מה הכי בוער, אנחנו לא  על כל דבר. 14 

מתעסקים בכל התופעות, הנה זה למשל, שמתי על תרשים  15 

נניח מתוך אנשי מפתח  7אחר אבל רק בשביל להבין,  אנשים  16 

ונדליזם, זה יכול להיות מחלקת  שנשאלו דבירו על זה שיש  17 

ביטחון שמקבלת תלונות, זה יכול להיות מנהלת מחלקת  18 

בכמה מקרים היא טיפלה, זה יכול להיות בבית חינוך שגם כן  19 

ספר, מנהלת הבית ספר שמזהה ונדליזם. אז שבעה אנשים  20 
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הכוללים אנשי מקצוע במועצה וגם תושבים שהעלו  1 

 2 שוונדליזם הוא משהו שמאוד בוער ביישוב. כך לגבי הכל. 

מה זה אירועי איכות חיים?  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 3 

 4 מה זה אומר? 

רועי איכות חיים זה כלבים, זה מוזיקה רועשת אי מורן: 5 

 6 ודברים כאלה. 

 7 אוקי, מה זה הזנחה במשפחה?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

הזנחה במשפחה זה, מי שנתן על זה דגש זה יותר בתוך  מורן: 8 

 9 בי"ס. 

 10 שמה זה אומר?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

יותר  חסר ציוד, מרושל מאוד,ילד שמגיע לא מאורגן,  מורן: 11 

מידי בלי אוכל, מגיע עם בגדי קיץ בחורף וחורף בקיץ, משהו  12 

וזה גם מעבר, אני לא שאלתי שמות או משהו כזה  -שמה לא 13 

 14 אלא רק, זה אחוזים מאוד גבוהים שהם מטפלים. 

 15 הרווחה גם תושאלו?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 16 בוודאי.  מורן:

תי מצפה כי דבר כזה גם היי מירי רחמים ]חברת מועצה[: 17 

 18  -מהרווחה לבוא ו
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 1 בוודאי.  מורן:

 2 זה מחקר רוחב ועומק.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

גננת יכולה להגיד לך ילד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 שהוא מוזנח. 

גננת, אני שואלת את מנהלת  מורן: כן. אבל אני לא שואלת  5 

 6 הגנים, מנהלת מחלקת חינוך. 

הסוציאלית של היישוב  העובדת :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 7 

 8 מעורבת? 

 9 בוודאי.  מורן:

 10 בטח.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 11 יש עובדת סוציאלית?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

היא חצי משרה עובדת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

סוציאלית, ויש מנהלת רווחה שהיא עובדת סוציאלית,  13 

חליפה עתליה קוגל, אתה מכיר אותה, תושבת היישוב, היא ה 14 

 15 את בתיה. 

.  מורן:  16 הלאה, אפשר ל, זה עוד פעם, זה חוזר על עצמו

 17 זה מה שיצא מהסקרים.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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מה שאתם רואים פה אגב, זה בדיוק התהליך שהם  מורן: 1 

מבקשים, זה מצגת ריקה שאנחנו מקבלים מהם, ואנחנו  2 

צריכים למלא אותה לפי הדרישות שלהם, זאת עבודת עומק  3 

 4 ד יסודית. מאו

.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  5 זאת התוצאה של המיפוי

 6 זה בעצם נגמר המיפוי.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 7 נכון.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

זה עשר תופעות שבהם, כן, המיפוי, השאלות ואיסוף  מורן: 8 

 9 הנתונים נגמר. 

עכשיו איך אנחנו הופכים את אלא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 10 

 11 קוד, איך אנחנו נותנים לזה מענה. למי

בדיוק. עכשיו פה יש תופעות נבחרות, מתוך כל  מורן: 12 

 13  -הדברים שראינו בחרנו להתמקד

אז למה לא בחרתם את  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 14 

 15 הדברים הראשונים? 

לא, זה לא היה לפי סדר, זה העשר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 16 

 17 תופעות שנבחרו. 

 18  -עות, זה לא לפיזה עשר תופ מורן:
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המשקל שלהם הוא לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

אנשים  4אותו דבר, זאת אומרת אם יש הזנחה במשפחה זה  2 

ילדים, לעומת זה הדברים שהחלטנו להתמקד בהם  500מתוך  3 

 4 השנה, אתה לא יכול להתמקד בהכל. 

נכון, לכן הייתי חושבת  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 5 

וננו עליהם הכי הרבה, אני לא זוכרת, היה שהנושאים שהתל 6 

 7 שם ונדליזם למשל שלא מופיע פה. 

נכון שהתלוננו הכי הרבה אבל זה משהו, אלא דברים  מורן: 8 

ונוער, ולכן, גם  מאוד מאוד אקוטיים שקשורים לילדים  9 

ונדליזם, אבל פה יש משהו חינוכי יותר פנימי, תכף אני  10 

 11  -אסביר למה בחרתי לקחת את ה

לא, סתם, למה בחרת את זה  חמים ]חברת מועצה[:מירי ר 12 

 13  -ולא

 14 שתביני שאלכוהול מתחבר לוונדליזם.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 15 אלכוהול יכול להתחבר להכל.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

נכון, אבל זה המיקוד, אנחנו חושבים  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 16 

וונדליזם.   17 שאם יהיה פחות אלכוהול יהיה פחות 

 18 לא תמיד.  רי רחמים ]חברת מועצה[:מי
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אני אסביר גם כן למה נתתי את האלכוהול כנושא,  מורן: 1 

משום שפה אני מאבדת קצת, מה שאפשר לעשות בוונדליזם  2 

זה בעיקר מצלמות, ומצלמות היישוב שלנו הוא מאוד  3 

מרושת, ויש לנו כבר תקציב למצלמות, וגם אנחנו עובדים עם  4 

בל לי לאבד נתח גדול מהתקציב ביטחון על מצלמות, והיה ח 5 

 6  -על משהו שהוא כבר

למה לא לדבר למשל  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 7 

בוונדליזם, למשל במקום רק אכיפה על חינוך והסברה? או  8 

 9  -למשל

 10 אבל זה נכנס פה.  מורן:

 11 יש בתוכנית, תכף תראי.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 12 דליזם. לא, בהקשר של הוונ מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 13 זה נכנס פה מירי.  מורן:

 14 את תכף תראי.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לקחת נושא של וונדליזם לבד, כנושא אצלי, עלי  מורן: 15 

כביטחון יישובי יכול לקחת וונדליזם לבד כי באמת יש לו את  16 

העזרים שהוא יכול לעשות איתם. אצלי לקחת רק את  17 

במקביל לעלי,  הוונדליזם זה סתם לבזבז איזשהו, אני עובדת 18 

אבל זה סתם יבזבז ואני אסביר גם למה לקחתי אותם ולמה  19 
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בסופו של דבר אלא דברים מאוד מאוד מהותיים שיתנו  1 

 2 אפקט גם על הוונדליזם. 

לא שמת אלכוהול  2למה בסעיף  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 3 

 4 וסמים בכפיפה אחת? 

זה אלכוהול וסמים ביחד אבל אלכוהול הוא משהו  מורן: 5 

 6  -וא פה מאוד חזק ששה

 7 גם סמים.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

.  מורן:  8 נכון

סמים היא תופעה חמורה יותר,  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 9 

 10 אפשר לכרוך את שניהם ביחד. 

 11 נכון, זה ביחד.  מורן:

 12 אז תשימי.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

זה אפשר לדלג, זה כל התהליכים של בניית התוכנית,  מורן: 13 

 14 ל מה זה התבסס. אפשר לעבור הלאה. ע

טוב זה החזון לאגף הרשות הלאומית,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 15 

בסדר? שאנחנו, היא מכוונת לחזון הזה, שאלימות אלכוהול,  16 

ולכן אנחנו מתמקדים גם בחזון שלהם, אנחנו מקבלים כסף  17 
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מהם כדי לממש את החזון שלהם ולהתאים כמה שניתן  1 

 2 ים. אלינו. הנה שימוש בסמ

זה הולך ביחד. טוב עכשיו אנחנו נמצאים, מתוך כל  מורן: 3 

הדברים מיקדתי את זה להתנהגויות אנטי חברתיות של  4 

הדרה חברתית, חרמות ולחץ חברתי, והפרעות התנהגות,  5 

ולמה שמתי את שניהם ביחד? כי זה נמצא בתוך בית ספר  6 

היסודי וגם בגנים. דבר ראשון שאנחנו נותנים לו מענה והוא  7 

חדש זה מדריך מוגנות, אתם יודעים מה זה או שאני צריכה  8 

לפרט? מדריך מוגנות הוא דמות נוספת בתוך בי"ס, היא לא  9 

שייכת למשרד החינוך, היא שייכת לנו למועצה והיא צריכה  10 

לייצר אקלים יותר נעים בתוך הבי"ס, איך היא עושה את זה?  11 

 12  -היא מסתובבת במסדרונות, ואם יש ילדים שיוצאים

 13 מה ההסמכה שלה?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

זה יכול להיות בוגר קורס פיקודי, יש  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 14 

קריטריונים שנקבעו על ידי המשרד לביטחון קבילתי, זה  15 

ניסיון  12יכולה להיות מישהי בוגרת  שנות לימוד אבל עם  16 

 17 בנוער. 

אבל אין לה, היא לא  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 18 

 19 לוגית, היא לא עובדת סוציאלית. פסיכו
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לא, היא לא. היא צריכה להיות  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

 2  -מנהיגה, מובילה

 3 אז זה ברמת מדריכת צופים.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לא, זה לא מדריכת צופים, והיא גם מקבלת ממנו  מורן: 4 

 5 הכשרות. 

כדאי לעשות את זה למדריכי  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 6 

 7 צופים כי מוגנות והם זה לא חברים. 

 8  -תראי בהערות שמה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אלף שקלים האלה, כמה  65-ה :[מיכה צוראל ]חבר מועצה 9 

 10 שעות זה? 

 11 חמש שעות חמישה ימים בשבוע.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

יש כתובת לילדים, א' הם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

, למה אתוהבודדים, למה לא משחקים  מרגישים את הילדים 13 

, מבינה מה מהצוקה שלו, אתוהוא לבד, אז היא יוצרת קשר  14 

 15 יש כתובת שהוא מתייעץ איתה. 

אני לא כל כך מצליחה להבין  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 16 

 17  -מה הוא נותן שלא נותנת המחנכת, המורות, הגננת
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נה, והיא אני אגיד לך, המורה היא זק גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 1 

 2 לא מדברת בשפה של הילד. 

 3 ממש לא נכון.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

צריך ילד שמדבר עם ילד, מישהו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 4 

 5  -שהוא חייל, שהוא מנהיג, שהוא זורם, שבודק

 6 זה לשטח ציבורי.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 7 עו. אבל ככה הם קבעו, הם תקצבו וקב גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

כמי שיש לה ילדים אני אגיד  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 8 

 9  -לך

 10 מירי אני אסביר לך.  מורן:

 11 אני לא התחברתי למורה שלי.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

דר יותר אבסדר, המורות בהר  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 12 

 13 מוצלחות מהמורה שלך. 

ט אני רוצה להגיד משפ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

בי"ס שמשרד הביטחון מימן אחד, היה לנו ממונת קורונה ב 15 

 16 י. תאותה, ק

 17 י, מכירה. תנכון, ק מירי רחמים ]חברת מועצה[:
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אני אומר לך שהיא עשתה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

מתפקיד מדריך מוגנות, היא  50%בלי ששמנו לב, היא עשתה  2 

לה  שהיא נחשפת לדברים ומספרים וראינובבי"ס  ההיית 3 

דברים שלא מספרים למורה, ואז היא מדברת עם הילדים  4 

בקיצור, היא ראתה ילדים  -והם מספרים לה, והיא הולכת 5 

בודדים, ילדים שיש להם מחמאות, ילדים שהם עצובים, למה  6 

הם עצובים, למה, ואז ראינו באמת כמה זה חשוב שיש בן  7 

אדם שמסתובב ורואה את הדברים בעין אחרת, המורה  8 

 9  -על הילדים מבחינת בטיחות בהפסקותמסתכלת 

 10 היא כתובת ניטרלית.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

היא כתובת ניטרלית, ואז  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

היא גם יכולה להוציא אותו מהשיעור, לקחת אותו, לדבר  12 

, להבין מה עובר עליו, לדבר עם ילדים אחרים, לדבר עם אתו 13 

ליו חרם וקראו לו טיפש או המורה יחד לעשות כי עושים ע 14 

שמן או לא יודע מה, בקיצור הוא לא יגיד למורה הילד הזה,  15 

 16  -הוא לא רוצה להיות

אני לא, אני חושבת שמה שכן  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 17 

 18  -צריך לעשות

מירי מדריך מוגנות זה משהו שניסינו המון שנים  מורן: 19 

 20 שרהאפלהכניס לבי"ס ולא הצלחנו, בכל בי"ס שמנהלת 
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להכניס היו לזה תוצאות מאוד משמעותיות על הרבה מאוד  1 

ילדים, גם באופן הפרטני וגם באופן בקבוצתי. זאת אומרת  2 

שמדריך מוגנות הוא גם יוצר קשר אישי עם ילדים  3 

שמסתובבים במסדרונות, למורים לא תמיד יש את הזמן  4 

לאסוף את הילדים מהמקומות, הוא לא יכול להיות מורה  5 

לא יכול לשבת במזכירות, יש לו עבודה מאוד  מחליף, הוא 6 

מאוד מוגדרת, הרבה פעמים יש ילדים שנמצאים בנשירה  7 

סמויה וזה התפקיד שלו להכניס אותם פנימה ולעזור לו  8 

לאגור כוחות, גם בכל מה שקשור לחרמות והדרה, זה לשים  9 

לב מה קורה חברתית, זה ברמה הפרטנית, וברמה החברתית  10 

יר גם נושאים שיש בהם תכנים של והקבוצתית הוא מעב 11 

 12  -מוגנות, כמו יחסים בין אישיים, כמו 

מה זאת אומרת? בשיעור? הוא  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 13 

 14 נכנס לכיתות ומעביר תוכן? 

י מורן: כול להעביר פעילויות הוא יכול להעביר תכנים, והוא  15 

חוץ למסגרת הכיתתית, זאת אומרת הוא בהפסקה או מ 16 

כמו שהשוטר הקהילתי נכנס ומדבר איתם נניח לגמרי יכול,  17 

 18 לפני פורים על נפצים ועל סכנות. 

נכון אבל זה באמצע שיעור,  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 19 

 20 במהלך שיעור. 
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נכון, אז הוא גם כן, הוא לא חלק מהצוות של משרד  מורן: 1 

החינוך, הוא נמצא במפגשים של פאנל חינוכי כשמדובר על  2 

ה איתו עבודה ספציפית, או שרוצים את ילד למשל שהוא עוש 3 

העזרה שלו עם ילדים מסוימים, הוא יכול להיות חלק  4 

שלו, יש  INPUTמהפאנל החינוכי והוא לגמרי יש לו את הא  5 

לו אבל כללים מאוד מאוד ברורים, יש דברים שהוא יכול  6 

לעשות ויש דברים שאסור לו לעשות, כמו כל מי שנמצא  7 

ם איזשהו ילד, הוא מכוון את בבי"ס, למשל אם יש בעיה ע 8 

הילד ללכת לדבר עם המורה, עם היועצת, לגמרי, הוא לא  9 

איש טיפול ולכן יש הנחיות מאוד ברורות והוא מקבל את  10 

ההנחיה ממני, והוא גם מקבל הכוונה בתוך בי"ס, איש  11 

 12 מקצוע שהוא גם כן עובד איתו צמוד. 

ות למה לא עושים בעצם הדרכ מירי רחמים ]חברת מועצה[: 13 

 14 יותר מכוונות של הצוות בבי"ס לעניין הזה. 

 15  -אז רגע, זה יש שם בהמשך מורן:

אגב המדריך מוגנות זה לא יוזמה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: 16 

 17  -שלנו, כל יישוב מקבל תקן כזה, זה בדיוק כמו ה

 18 הסעיף האחרון תראי.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, שזה העבודה לאורך כן אז פה יש לנו פעילות מניעתית מורן: 19 

השנה עם, אני מנסה לבנות עם מצמיחים, יש עוד מקום,  20 
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מצמיחים אין להם כרגע אנשים להביא לנו, אני מנסה לראות  1 

אם כן בסופו של דבר נצליח לעבוד איתם, זה באמת עמותה  2 

חיצונית שיש לה אנשים מוסמכים שהם פסיכולוגים ועו"ס,  3 

סו לאורך כל השנה, אנשי טיפול שהמטרה שלי היא שהם יכנ 4 

, יש ל השנה ויתנו הנחיה לצוות, ויעשוויהיו שם לאורך כ 5 

גילאים מסוימים שהם לא עובדים איתם, ויש גילאים  6 

 7 מסוימים שהם גם עושים איתם פעילות. 

 8 הפעילות שלו היא רק בבי"ס?  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 9 של המדריך מוגנות?  מורן:

.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה  10 כן

 11 אתם דילגתם על שקף.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

תחזיר רגע אחורה. מדריך מוגנות אני ביקשתי הקצאה  מורן: 12 

לשני מדריכי מוגנות, אחד מדריך מוגנות בתוך בי"ס, ואחד  13 

 14 שהוא מחוץ לבי"ס שהוא שטח ציבורי. 

 15 בצופים זה יותר חשוב מבבי"ס.  :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

 16 זה הנושא הבא.  [:גבי אברג'יל ]מנכ"ל

 17 למה זה שני תקנים שונים?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 18 כי את לא יכולה לעבוד לאורך כל היום.  מורן:



 05/07/2022מיום  12/2022 פרוטוקול מליאה מן המניין

 

 

 

 85מתוך  83עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

 

 

 

 1 אחד יום אחד לילה.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 2 אגב זה יכול להיות שני טיפוסים שונים.  מורן:

לפעמים זה סטודנט שלומד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

קר הוא בבי"ס, כי זה חצי משרה, זה חמש שעות ערב אז בבו 4 

 5 ביום. 

אני לא דואגת לסטודנט, אני  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 6 

 7 דואגת לילדים כן? האינטרס שלי הוא לא איך לתפור משרה. 

אם במקרה יצא אדם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 שיכול לעשות גם וגם זה עוד יותר טוב. 

את יכולה להביא מישהו שהוא צעיר  נכון, אבל בבי"ס מורן: 10 

נניח, ואת יכולה אותו אדם שיהיה אחר הצהריים עם הנוער,  11 

נניח אני  -אבל אנחנו רואים שפחות כדאי שזה יהיה מישהי ש 12 

יכול להיות מדריכת מוגנות בתוך בי"ס, קטי יכולה להיות,  13 

גילי, יש  אבל זה פחות נכון לנוער שאני אהיה איתם, מפאת  14 

חנו מחפשים מישהו שיהיה יותר צעיר, כי אני פה משהו שאנ 15 

יכולה לדבר אולי יותר לנוער הצעיר אבל פחות לנוער הבוגר  16 

שכבר הולך לצבא עוד רגע, וכבר התכנים שלו אחרים, וחשוב  17 

שיהיה משיהו שהוא יותר צעיר. אז זה כן פתוח לשתי  18 

 19  -דמויות
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 1 זה מישהו שהוא בן היישוב.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 2 אנחנו מחפשים.  ,או שכן או שלא ורן:מ

 3 אנחנו נשמח, הוצאנו הודעת דרושים.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 4 טוב. אז סגרנו את התוכנית הקודמת.  מורן:

 5 אם יש לך מישהי נשמח.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

את רואה? הראשון זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

נוער   7  -18עד  12מדריך מוגנות שטח לבני 

אז עכשיו אנחנו מדברים על שימוש באלכוהול, הנה  מורן: 8 

 9  -אתה רואה מיכה? יש פה

 10 וסמים.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

נוער.  מורן: וסמים, כנראה שמה בטעות, וסמים בקרה בני  11 

זה משהו שעלה גם בקרב אנשי מקצוע וגם משהו שעלה  12 

 13 מהשטח על כל מיני נסיבות. 

 14 עה הזו מזוהה בהר הדר? התופ :[מיכה צוראל ]חבר מועצה

.  מורן:  15 בטח, בוודאי

 16 יש.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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 1 (ההקלטה נפסקה לפני סוף ההצגה)

 2 

 3 -הישיבה ננעלה-

 ברכה,ב

 

_____________ _____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,גבי אברג'יל

 מנכ"ל המועצה

 ירון ארנון

 גזבר המועצה

 


