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 -הישיבה נפתחה-

 1  234פתיחת תב"ר מספר [ אישור 1]

אני מתכבד לפתוח את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

על סדר  .2022לשנת  13ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  3 

יש לנו גם אישור אישור מספר תב"רים, והיום יש לנו  4 

. הנושא הראשון זה אישור 2022תקציב מילואים לשנת  5 

להקמת גן משחקים רב גילאי  234פתיחת תב"ר מספר  6 

בסכום של מיליון מאתיים עשרים וחמש אלף שקל מכספי  7 

ק ממענק של מפעל הפיס לפיס ירוק מפעל הפיס, שזה חל 8 

 9 תוכנית החומש של מפעל הפיס.ב

ערב טוב כמה דברים  [:גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה 10 

פרוצדורליים, אני מבקש מהתושבים, קודם כל תודה רבה  11 

שבאתם, אתם לא חלק מהדיון אבל אתם כן יכולים לשמוע,  12 

להבין לאן הולכים ומה אנחנו מתכוונים, ומה המועצה  13 

ייתכן שבמהלך  .בתמונה, כמה הם רוצים או לא רוצים 14 

עצה הדיון משהו יבקש ומאוד מאוד ירצה וחברי המו 15 

יסכימו, אנחנו נעשה פאוזה, זה לא יהיה חלק מהדיון, זה  16 

ככה זה עובד  .לא יהיה חלק מהפרוטוקול, וכן נשמע אתכם 17 

בכל מקום, לא משהו שאנחנו החלטנו ככה, אסור לעם  18 

להתערב, אני מבקש בלי הערות ביניים, בלי קריאות  19 

פשוט תקשיבו, אנחנו נשתדל להיות הכי בהירים  .ביניים 20 

רים, ואתם תבינו. אני הבנתי ראש המועצה שאתה הכי נהי 21 
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קורא את התב"ר, אני מסביר עליו, הוא עולה להצבעה,  1 

 2 עוברים תב"ר, וכך הלאה, נכון?

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  3 כן

. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:  4 הבנתי

הקראתי את התב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 הראשון כבר.

אני מתחיל עם התב"ר  כ"ל המועצה[:גבי אברג'ל ]מנ 7 

להקמת גן משחקים רב גילאי  234הראשון, אישור תב"ר  8 

בסכום של מיליון מאתיים עשרים וחמש אלף שקל מכספי  9 

מפעל הפיס. אני מציין כמה עובדות שאני מכיר, לא קיים  10 

שום תב"ר שמאושר על ידי הממונה במפעל הפיס, נדרש  11 

 12 קציבית לתכנון.לאשר את התב"ר כדי לקבל מסגרת ת

פעם ראשונה  וזתסביר את הבולט הראשון כי  בלמ"ז: 13 

.  14 שאנחנו שומעים אותו

הוא אומר הממונה לא אישר,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 מה זאת אומרת? אבל המועצה אישרה.

המועצה אישרה, אז נסביר,  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 17 

 18 -רגע

ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  19 ו לגמור לדבר.רגע, תנו 
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כשכותבים חצי אמת אז זה לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 ברור.

נסביר, קודם כל אין פה חצי  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 3 

תבהיר  אתה אומר .אמת, יש פה אמת מלאה ותכף נבהיר 4 

וזה בסדר, ירון תסביר בבקשה למה אין תב"ר שמאושר על  5 

 6 ידי הממונה.

את  אזכיראני רק קצת  :ירון ארנון ]גזבר המועצה[ 7 

פשוט בעיה של  ושזהתפתחות העניינים, נראה לי  8 

. מליאת המועצה אישרה תוכנית חומש של טרמינולוגיה 9 

אלף שקל תב"ר, ויחד  800מפעל הפיס, אם אני זוכר נכון  10 

 11 איתה חבילה של תב"רים לגבות את זה.

 12 מתי? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 13 .2019לא זוכר, אני  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 14 .2019-יפה, אושר ב נתלי שחף ]חברת מועצה[:

לא, אושרה תוכנית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 חומש.

 17 אני אמשיך. ,תנו לי ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

יצאה הודעה לתושבים היום  .לא נתלי שחף ]חברת מועצה[: 18 

 19 שלא אושר, אני רוצה שיהיה ברור שכן אושר.
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אם לא תבינו תשאלו, רגע  נכ"ל המועצה[:גבי אברג'ל ]מ 1 

 2 הוא מדבר.

זה רק כדי להבין את  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 3 

. כדי להמשיך ולאשר את התב"ר אצל הענייניםהשתלשלות  4 

הממונה צריך לקבל מכתב התחייבות של מפעל הפיס ובשלב  5 

הזה צריך להגיש למפעל הפיס מה שנקרא אומדן מהנדס עם  6 

-ב הזה מהנדס המועצה הגיע לתובנה שבשל .כתב כמויות 7 

אלף שקל זה לא מספיק לביצוע של כזה פרויקט, ואז  800 8 

בזמנו ביקשנו  .חזרנו למועצה וביקשנו להגדיל את הסכום 9 

מיליון מאתיים -מיליון ארבע מאות חמישים, עכשיו ירדנו ל 10 

אבל זה לא אושר ולכן אנחנו לא התקדמנו  .עשרים וחמש 11 

 12 תחייבות של מפעל הפיס,הכתב העם השלב של לקבל את מ

הכרעת המליאה  .ן גם לא אישרנו את זה אצל הממונהולכ 13 

נשארה באוויר כמשהו שלא ניתן לממש אותו כמו שאושר,  14 

אלף שקל  800-כי לא יכלנו לעמוד מאחורי זה ולהגיד ב 15 

השתלשלות  וזאנחנו נוכל להרים את הפרויקט הזה.  16 

 17 .העניינים

ובהמשך ביקשנו הגדלת  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 18 

 19 תב"ר.

ביקשנו הגדלה, לא אושרה, כאן  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 20 

 21 זה מובא שוב.
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אני רוצה להבהיר עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

באותה ישיבה את תוכנית החומש של מפעל  העברנונקודה,  2 

הפיס, וכדי לא לכנס את הישיבה עוד הפעם אמרנו שאנחנו  3 

של תב"רים שהם כפופים לאישור של מפעל מאשרים חבילה  4 

כי אנחנו צריכים כתב התחייבות של מפעל הפיס לפי  .הפיס 5 

אושרה על  חומשהתב"ר ולא לפי תוכנית חומש, ותוכנית  6 

אלף  500 םשאחד, היה  :תהסתייגויוידי מפעל הפיס בשתי  7 

שקל שביקשנו לתכנון בריכת שחייה שמפעל הפיס אמר  8 

ה, אנחנו מממנים יים תכנון של בריכת שחילא מממנ שהם 9 

 10 והתפנממנו הולך לתכנון, ולכן  5%-ביצוע של פרויקט ש

אלף שקל בתוכנית החומש שהמליאה אישרה. והדבר  500 11 

משחקים הרב ההשני, הם ביקשו לקבל אומדן לגבי גן  12 

אלף שקל אי אפשר לעשות גן  800-גילאי, בכל מקרה ב 13 

.  14 משחקים רב גילאי

 15 למה אי אפשר לעשות? ברת מועצה[:נתלי שחף ]ח

 16 ה.ישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 אני אסביר. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

מהנדס המועצה נדרש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

כמה  ,מחירון דקל לפי כשהוא בנה אומדן .לבנות אומדן 19 

עולה מטר משטח עם צילייה וכמה עולה מטר עם משטח  20 

ה עולה, תשתיות, והוא נפגש עם כמה חברות בלימה, וכמ 21 

במקביל גם נסענו לראות שבעה גני משחקים  .משחקים 22 
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שוב נועה טריף, ועוד יכולל יחד עם תושבת הי ,ברחבי הארץ 1 

תושבת, שהתנדבו למשימה, ורצינו לראות מה המשמעות  2 

ראינו גן משחקים ביסוד  .של להקים גן משחקים רב גילאי 3 

 4 יעלהאנחנו הערכנו שהגן הזה  .שקלמיליון  2המעלה שעלה 

מהפעוטות ועד לגיל  ,מיליון שקל, שהוא רב גילאי באמת 2 5 

 6 -, אנחנו הערכנו ש15, 14, 13

עד איזה גיל זה? במפרט שלהם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

 8 עד איזה גיל היה כתוב שזה מתאים?

היה מתקן אחד גם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 מתקנים לגיל שנתיים.ויש גם  ,15לגילאי 

המתקן הגדול ביותר היה לגיל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

14. 12 

. רגע, תן לי לגמור 14 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

לדבר, אחר כך אני אתן לך לדבר. ואז אמרנו שאנחנו יכולים  14 

לעשות גן כזה במיליון וחצי שקל, כי יש לנו עובדי מועצה  15 

העלויות, ואולי גם להשתמש שיכולים להוזיל חלק גדול מ 16 

רים שנמצאת פה בפרויקט ביבלונקה, לא עבסיוע של חברת  17 

,  .ואמרנו שאנחנו נצליח במיליון וחצי .משנה והדבר השני 18 

אומדן של המהנדס לפי מחירון דקל, ושוב אני אומר ביצא  19 

אפשר לעשות , רליד המועצה, ליד הבגן ם, כי יש פה עוד פע 20 

מטר  200לף שקל, כי הוא גן משחקים כזה בשלוש מאות א 21 

 22 250-ב םוג 300-גם בבשטח כזה ע, אז אפשר לעשות גן מרוב
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שקל  160רק הצילייה זה עולה דונם אדמה, לאבל  .אלף שקל 1 

 2 .למטר

זיו ]יועמ"ש[:  3 שקל למטר מרובע. 160 דוד 

 4 250ומשטחי בלימה שזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 .ים לגמרי, ותאורההמחירים הם אחרעל דונם,  .שקל למטר

אז הוא אמר  .אלף שקל 900רק לפיתוח  ,ואז יצא לו אומדן 6 

מחירון לנגיד ש .אלף שקל 800-אני לא יכול לעשות גן ב 7 

יותר זול, אם  30%דקל, אתה יכול להשיג במחירי השוק  8 

, עדיין פחות 30%אתה עושה מכרז טוב יכול להיות שתקבל  9 

היה  .בסכום הזה אי אפשר לעשות גן משחקים רב גילאי 10 

לא עושים רב גילאי, עושים רק גן  ילהחליט, אוקיאפשר  11 

אלף שקל, אפשר לעשות גם  800-לפעוטות, אפשר לעשות ב 12 

זה לא  ,אבל .אלף שקל 800-ב 14ועד  10ים מגיל רק לילד 13 

כל גן עלות גני משחקים, ש 16הכוונה, כי יש בהר אדר  14 

שמונה מאות אלף שקל, או מיליון  בסביבות שבע מאות, 15 

 16 16 כבר אז יש .מבנה הסלע שלנול שקל, תלוי בפיתוח בגל

גן כזה הייתה  .זאת לא הייתה הכוונה .גנים, אז יהיה עוד  17 

הכוונה שיהיה גן שיהווה מקום מפגש לתושבים, לאימהות  18 

שיש להם ילדים בשלל גילאים, שהם יכולים לבוא, עם המון  19 

יכולים לשבת עם הילדים, שגם הם ספסלים, המון צל,  20 

, 14, וגם בגיל 12דים בגיל הפעוטות יכולים לשחק, וגם היל 21 

אמור להיות כיכר בו שישוב, יכמו לב ה שיהיה מקום מרכזי 22 

צמוד ה, שזה ישוב שזה המרכז שלנו מול הספריילב הי 23 
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מרכז המסחרי שאם ירצה השם בשנה הקרובה יתחילו ל 1 

רוב לבית ספר, קרוב למרכז המסחרי, קזה לבנות אותו, ואז  2 

 ninja 3-האני מקווה שגם מתקני  .קרוב לאולם הספורט

צמוד לאולם הספורט, אז בשאנחנו הולכים להקים הם יהיו  4 

ויש תב"ר שכבר  הכל ביחד באותו אזור .זה צמוד לאותו גן 5 

ניין של אלף שקל שנדחה עד עכשיו בגלל ע 350אושר של  6 

כי מפעל הפיס לא נותן כסף  .בעלות על הקרקע עם המנהל 7 

וצה אני לא ר .ראות בעלות על הקרקע והסכם חכירהבלי ל 8 

להלאות אתכם בנושא הזה אבל זה תהליך מאוד ארוך. בכל  9 

אופן כרגע המצב הוא שאנחנו, הבאתי את זה למליאה  10 

וביקשתי אז להעלות את התקציב למיליון ארבע מאות  11 

אלף שקל שהיה,  500-שבעים וחמש אלף שקל, לקחת את ה 12 

ועוד קצת כסף שלא נוצל ממפעל הפיס, והבאתי לאישור  13 

ם האישור שישנו כואמרתי ל .את התב"רהמליאה להגדיל  14 

לאי ולכן התב"ר הוא לרב גילאי, אני לא יכול לעשות רב גי 15 

אלף שקל אי אפשר לעשות את  800 -ב .מבחינתי לא מאושר 16 

א, כסממה שאנחנו רוצים. זה מהנדס המועצה שהוא בר  17 

עוד  שוב, , הוא דן אחרי שהוא ישבוהוא נתן את ההמלצה 18 

 19 .חברות לגני משחקיםעם  ,בדקנומה  רגע אני גם אציג לכם

מי שמכיר  במבשרתהגן משחקים  ,רק בשביל האילוסטרציה 20 

וחצי מיליון שקל, אז אני  4אותו, מול מבנה המועצה, עלה  21 

וחצי מיליון שקל, הלוואי היה לי  4-לא הולך לבנות כזה ב 22 

יש שם גן  .ון שקל, שזה גם באמת לכל הגילאיםוחצי מילי 4 23 

, ויכול להכיל המון נפרד לפעוט ות, והמון מתקנים וכו' 24 
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מה שאצלנו לא צריך כי אין לנו כמות  .אנשים בו זמנית 1 

סטון הגן זלטאלה של ילדים, אבל זה המחירים, בכמויות כ 2 

מיליון שקל, יש גן שנמשך, ארוך מאוד של כל  4עלה  3 

גן להקים שניתן הגילאים. לכן לבוא ולזרוק סיסמאות ש 4 

 5 ,קלאלף ש 800 -באלף שקל או  400-במשחקים רב גילאי 

הדבר השני שבדקנו עם מפעל הפיס  .תקים, תתחיל לעבוד 6 

אמרו, אין בשלבים, אתה רוצה להקים גן משחקים, תביא ש 7 

 8 ,אבל .שקל נאשר אותו 800-לנו גן משחקים שלם לגמרי ב

אומר להם, נעשה חלק, אמרו לי אין ואם אני מביא להם  9 

פיל לבן, אנחנו רוצים לראות, אתה רוצה מאצ'ינג, יש לך  10 

אנחנו  ,לבן שיהיה פילחלק  נאשרא ל .חר, אין בעיהמקור א 11 

 12 לתקציב נוסף ריש לך מקו ,אתה רוצהשלם. רוצים לראות 

, תביא ממקום אחר או 800אנחנו ניתן לך  ,אין בעיה 13 

בסוף  מתקציב המועצה את השאר, תראה לי שזה גומר, כי 14 

העלנו את הדבר השני שקרה,  יהיה שם שלט שזה נגמר. 15 

אחר כך הייתה  .המליאה לא אישרהו שיבהבינושא ה 16 

לפני  בישיבת מליאהעוד פעם הקורונה, ואז העלנו את זה  17 

כדי אלף שקל  250 מתוך זה הפעם ביקשנו לקחת .חצי שנה 18 

שישבנו עם  להגדיל את התב"ר של הנינג'ה, והחלטנו, אחרי 19 

לעשות את מה שאנחנו נצליח כנראה שאפשר ש החברות, 20 

ביקשנו  .לוחמש אלף שק רוצים במיליון מאתיים עשרים 21 

להקטין את התב"ר למיליון מאתיים עשרים וחמש לעומת  22 

מה שביקשנו מקודם, ולאשר תב"ר במיליון מאתיים עשרים  23 

נגד, אני ניצלתי את  .וחמש אלף שקל חברי המליאה הצביעו  24 
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 1 .עשרה ימים תוךהחוק שמאפשר לי לבקש דיון מיוחד נוסף 

ן, היו פה גם תושבים, אחרי עשרה ימים עשינו עוד פעם דיו 2 

 3 .בינתיים עוד חצי שנה הלא אושר. עברשוב והתב"ר 

מפעל  שדירקטוריוןמה שקרה בשנה האחרונה  ,בינתיים 4 

מגיע היה רשויות, דרך אגב ההפיס הודיע לנו, לכל ראשי  5 

, עכשיו 500לנו למועצה חמש מאות אלף שקל לשנה, היה  6 

 7 ,זאת אומרת .סאלף שקל לשנה מכספי מפעל הפי 600-עלה ל

מיליון. כשנכנסתי  3קדנציה של ראש מועצה יש לו ל 8 

לתפקיד אמרו לי מפעל הפיס, אנחנו מוכנים להקדים לך,  9 

מיליון, אל תחכה לשנה האחרונה  3-להוציא השנה את כל ה 10 

נו תוכנית חומש כל שנה שש מאות, בתנאי שתגישו ללא ו 11 

הייתה הסיבה שהגשנו תוכנית  זו .שאנחנו נאשר אותה 12 

לי להקדים את הכספים שמגיעים לנו חומש כדי שיאשרו  13 

 14 אלף שקל. 600עבור כל שנה 

רק שאני אבין את הפרוצדורה,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 -אתה מספר לנו את הסיפור? כי גם אנחנו

ה, אני אומר את ירגע, שני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 זה לפרוטוקול.

לספר נרצה לא, כי גם אנחנו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

 20 לתושבים, אז תן לנו את הזמן. את זה

 21 רגע, בסדר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 22 יש פה רשומון כנראה. איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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 1 מה, עכשיו, ואז יאוקי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מפעל הפיס החליט  דירקטוריוןשקרה בשנה האחרונה,  2 

נוצלו  שכספים שלא דירקטוריוןהחלטת שיש לנו  ווהודיע 3 

, בסוף תוכנית ןשלהעל ידי הרשויות מתוכנית החומש  4 

יודעות לנצל את  לוקההחומש ילכו לח מחדש לרשויות שכן  5 

הסיבה לזה, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל  ב.התקצי 6 

מפעל הפיס נותן הלוואות לממשלה למימון הקמת כיתות  7 

קחו ילימוד בבתי ספר, והם אומרים אם לא תשתמש בכסף י 8 

סף למימון דברים אחרים, ולכן יש לחץ לנצל את את הכ 9 

הם כל הזמן שולחים מכתבים, אתם לא מנצלים  .התקציב 10 

את כל התקציב שאושר לכם, ולכן יש סכנה שבעוד, תוכנית  11 

החומש נגמרת באוקטובר שנה הבאה, שאם לא נאשר תב"ר  12 

מאושר על ידם, זאת אומרת שיש התחייבות, גם אם זה  13 

לא קרה כלום, אבל אני אין לי עדיין לשנה אחרי זה  רייגר 14 

התחייבות ממפעל הפיס לדבר הזה. ולכן אני מעלה את זה  15 

, כדי שנספיק לעשות את זה כדי שלא 90-עכשיו בדקה ה 16 

 17 -נפסיד את הכסף, מדובר על זה, זה ה

 18 -מהות הדיון ומהות ה :דוברת

אני רוצה להמשיך, תראו,  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 19 

אחת המשימות שקיבלתי, אני  וזתי לתפקיד אני מאז שנכנס 20 

חלופות שבדקתי בזמנים  4בדקתי את זה, תכף נראה לכם  21 

קציב שיאושר בתב"ר הזה תאני רוצה להגיד לכם שה .שונים 22 

רב גילאי. עכשיו האמור לתת מענה לתכנון פיתוח שטח הגן  23 
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כמעט על דונם, משטחי  הצללה שלתבינו, פיתוח שטח זה  1 

אורה, חשמל, ברזיות, ספסלים, בלימה כמעט על דונם, ת 2 

ס השטח, פינוי עפר, הנגשה, פחים, גינון, השקיה, פילו 3 

יש לי, קיבלתי לזה אומדנים, קרוב למיליון שקל  .שילוט 4 

הדבר הזה, אנחנו נעשה את זה בפחות כי יש לנו עובדי  5 

מועצה הנדימנים מוכשרים, ויש לנו אולי יכולת להסתייע  6 

ל בהחלט זה סכום אדיר, אב רים,עכמו שנאמר פה בחברת  7 

עכשיו, בנוסף אני  .אלף שקל 800-זה כמעט מתקרב לפחות ל 8 

לרכש מתקנים  לי מענה גם ןייתצריך שהתב"ר הזה  9 

משחק גדול עולה מתקן  ,עכשיו .ולהתקין אותם בפועל 10 

אלף שקל, משחק גדול, אם  220אלף שקל,  200בסביבות  11 

 12 -אני רוצה

. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:  13 מתקן

מתקן, אם אני רוצה מתקן  אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:גבי  14 

אלף שקל, זה לא מתכנס, מיליון  30קטן, יכול לעלות  15 

לאור הנתונים שקיבלתי ואני אראה  .מאתיים עשרים וחמש 16 

לכם דוגמאות, שזה גבולי, אנחנו נעשה את כל המאמצים,  17 

אם תאשרו, אני אעשה את כל המאמצים שהדבר הזה יוקם  18 

דוגמה לגן, ככה  וז, הדוגמאני אראה לכם  .הכי מהר שאפשר 19 

דוגמה אחת לגן, דוגמה ישנה  והציעו לי גן רב גילאי, ז 20 

דוגמה אחרת לגן, תסתכלו,  ויחסית, ותכף אני אראה לכם, ז 21 

אלף שקל רק משחקים, בלי  938זה המחירים שאני קיבלתי,  22 

עכשיו נכון, אני מתכוון בכלל, כדי שלא  .תשתיות, בלי כלום 23 
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נשים בעיה להבין שאני לא יודע לחפש טוב ללכת לאהיה ת 1 

את כל  תמשק וכלכלה, מייצגהחברה ל, מי ששמע, לכ"למש 2 

להביא את המחירים הכי טובים  תהרשויות במדינה, ויודע 3 

 4 וזזה הכיוון שלי, לשם אני רוצה ללכת,  .שיכולים להיות

דוגמה אחת. אני ממשיך, כאן יש פה אומדן לביצוע עבודות  5 

ין יש עוד דברים שיכולים להכניס פיתוח לא מלאות, עדי 6 

אלף, אני מזמן עברתי את המיליון  900בפנים ולא הכנסתי,  7 

 8 -מאתיים חמישים, ולכן אני אומר

 9 שהם רוצים. 800-את ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, ולכן, אם 800-עברתי את ה גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 10 

וף שהיה אני אצליח פה להתכנס, ופה לחסוך ופה זה, ובס 11 

 12 -הדבר הזה

ה גם חלופה יתבאותו מסמך הי איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

 14 -שתיים

יש לי את זה,  אני מראה לך, גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 15 

מה למתקן, זה נ.ע הנה עוד דוג .חלופות 3אני מראה לך עוד  16 

זה אגב נעשה באפריל, שתבינו שאני  .לבה, חברה אחרת 17 

זה דוגמה למתקנים שהציעו  עובד על זה כל כך הרבה זמן, 18 

 19 -לי, אזורי בוגרים, זה התכנון של האזור

אני רוצה רגע להבין,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 20 

כרגע עומדת בפנינו הזדמנות, במידה וזה מאושר, בואו  21 
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נדייק מה עומד, עומד לנצל מיליון מאתיים עשרים וחמש,  1 

 2 ?דראכרגע לטובת ילדי הר 

. ועצה[:גבי אברג'ל ]מנכ"ל המ  3 רב גילאי

בחלקו יהיה רב גילאי,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 4 

בחלקו יהיה מתאים יותר, אבל מתקן שאנחנו יכולים לקבל  5 

 6 ?100%מימון, כמה 

 7 .100% חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

והשאלה היא מה? אם  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 8 

 9 אנחנו רוצים את זה או לא רוצים את זה?

לא, אני צריך שתאשרו לי  אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: גבי 10 

 11 את הדברים.

 12 המהות? וזאני שואלת,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:  13 כן

זהו, פשוט לדייק את  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 14 

 15 הדברים.

אני רוצה רק שנייה, אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

צריך לקחת שיה להמשיך, השלב הוא, ישנ אתן לך עוד 17 

 18 -מתכנן
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, הבנו את זה, סחלאנו  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 1 

 2 -ברור, אתה חייב לתכנן ול

משפט אחד, מתכנן צריך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

הוא אומר לי, יש לך ארבעה וחצי  ?תקציבהמה לדעת  4 

 5 -אלף שקל 800 רק מיליון? אם אני אגיד לו יש לי

חיים בוא נדייק מה מהות  ינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:פנ 6 

 7 ההצבעה.

ולכן אין לי אפילו תכנון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 , התכנון הוא חלק מהתב"ר.לתכנון כי אין לי כסף

ברור, הבנו. זה מאוד  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 10 

ברור, אז אני רק אומרת נדייק על מה מצביעים. עכשיו כל  11 

יגי  12 ד מה שהוא רוצה.אחד 

חלופה נוספת, אני אראה  וז גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 13 

 14 עוד חלופה. םלכ

 15 כמה חלופות הבאת? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 16 .4 גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

 17 , וכמה סיורים קדמו?4 פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 18 שבעה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אפשר גם לדבר או שזה רק  בר מועצה[:איתמר הראל ]ח 1 

 2 מהצד של ראש המועצה אפשר לדבר.

 3 בטח. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 4 לא, רגע. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

כי מקודם לא נתנו לנו, אז אני  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

 6 רק שואל.

 7 בטח. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 8 לא, פנינה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

 9 תן לאיתמר לדבר. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 10 בבקשה איתמר. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

לא, אין בעיה אני אעשה בסוף,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 זה בסדר.

 13 לא, תדבר. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

אז הנה עוד דוגמה לעוד  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 14 

מה שאני רוצה  .תי מחברת עצמון, וכך הלאההצעה שקיבל 15 

להגיד לכם שזה לא בשליפה, העלות הנדרשת היא בהחלט  16 

אלף אנחנו לא נתקדם, אלא אם  800-מ .מינימלית ומחייבת 17 

 18 כן תגידו שאתם רוצים גן אחר, פשוט.

 19 טוב, עכשיו איתמר. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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 1 ה.איתמר בבקש גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

אני קודם כל רוצה, אני אתחיל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 2 

דווקא, יש לי עשר דקות להתייחס נכון? אני קודם כל רוצה  3 

להתייחס להודעות שאתה הפצת חיים למועצה, כשאתה  4 

אומר, אם כל הפרסומים ברשתות החברתיות שחברי  5 

ואין להם אחיזה  יםהמועצה אישרו גן משחקים אינן נכונ 6 

ה ברור שהדבר הזה רחוק מאוד מהמציאות מה ז .במציאות 7 

שאתה טוען, כי המועצה אישרה, זה נאמר בצורה ברורה,  8 

גם כשאתם הצגתם עכשיו פה, הצגתם שזה לא אושר על ידי  9 

המועצה  .מפעל הפיס, אבל זה לא כי המועצה לא אישרה 10 

', והמועצה אישרה בדיון ביולי 19אישרה בדיון באפריל  11 

, ואחרי זה היא אי19 שרה אותו גם בשנים הבאות אחרי זה ' 12 

שוב ושוב. יותר מזה, כמו שאמרת,  ,את אותו תב"ר שוב 13 

הגשת בקשה להעביר חצי מיליון מהדבר  2020בתחילת  14 

הזה, והתקבלה החלטת מועצה שאותה לא יישמת עד היום,  15 

' אומרת, אתה בהתחלה טענת, 20החלטת המועצה מאפריל  16 

ענת שיש תוכנית אני רק אתן את הרקע, אתה בהתחלה ט 17 

למרכז היישוב, כי זה מה שביקשנו ממך, אמרנו לך תקציב,  18 

מיליון וחצי זה כל התקציב החופשי שיש לנו לכל היישוב  19 

בינתיים עברו שלוש שנים ולא קרה  .שניםהלמשך חמש  20 

לכן דרשנו תוכנית,  .כלום, אבל בואו נשקיע את זה בחוכמה 21 

נדס, שלחת אותנו למה .כניתואתה אמרת לא, יש ת 22 

והמהנדס בא, ישב פה בישיבה עם כל חברי וועדת שפ"י,  23 

 24 -בחדר הזה, ועם כל חברי וועדת איכות הסביבה
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 1 ן שיש תוכנית מפורטת.עהוא ט נתלי שחף ]חברת מועצה[:

כן, ובא המהנדס ואמר אין  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 2 

ואז דרשנו ממך בישיבה אחרי זה שתהיה תוכנית  .תוכנית 3 

וב, ולפי התוכנית נבזבז, לא נבזבז סתם את שיעל מרכז הי 4 

יועץ,  הכסף, אגב זו לא דרישה מופרכת, בכל מקום לוקחים  5 

ו עדת וגם עכשיו, לפני שבועיים הייתה אמורה להתכנס  6 

מכרזים אחרי שנעשה כבר תהליך של התחרות על ידי מנכ"ל  7 

אלף  160המועצה, לאישור גני משחקים לילדים בתקציב של  8 

 9 -שקל

 10 גנים.ל שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל

 11 םשהביאו לנו, יש  .גניםל איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אגב למה שאלתי קודם על  .מתקנים מאוד יפים לפעוטות 12 

, 12-ל 2או בין  0הגילאים, כי על המתקנים שם כתוב בין  13 

, יש לי פה את 14-ל 2וגם המתקנים האלה כתוב עליהם בין  14 

אי, זה בסוף לילדים החומר פה מולי, זה לא באמת רב גיל 15 

מצווה עולה על -באמיתי אני לא רואה ילד אחרי בר .קטנים 16 

המתקנים האלה, אז בואו נשים את זה רגע בפרופורציות,  17 

זה לפלח גיל מאוד מסוים. ופה מכיוון שאנחנו כמועצה  18 

מבינים שזה כל התקציב שיש, אנחנו דורשים כבר מאז,  19 

תהיה תוכנית ' דורשים ש20למעשה שנתיים וחצי, מאפריל  20 

לחזור  ,אחת כוללת שמסתכלת על הכל. אני חייב לחזור רגע 21 

זה  ,לדברים שאתה כתבת, "אין להם אחיזה במציאות" 22 

אני לא אומר את זה בצורה יותר חריפה, זה  .פשוט לא נכון 23 
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 1 .פשוט לא נכון, כי כולנו ראינו ושמענו עכשיו את התשובה

קולים מועצה מתנגדים משיהשתיים, אתה טוען שחברי  2 

פוליטיים, ואני מנסה רגע לשאול, הרי שיקולים פוליטיים  3 

לא ראיתם אף פעם פוליטיקאי שאומר רגע  .פרשנות וז 4 

סליחה אני מתנגד לדבר הזה מטעמים פוליטיים, הוא יגיד  5 

אני  .משהו אחר ואפשר לפרש אותו מטעמים פוליטיים 6 

שואל את כל מי שיושב פה בחדר, הרי הזמין אתכם חיים,  7 

שואל האם ידוע לכם מהי הסיבה שאנחנו התנגדנו אני  8 

למיליון וחצי? האם ידוע לכם?  800-לאשר את ההגדלה מ 9 

 10 התנגדות מטעמים פוליטיים? וזשאו שרק מה ששמעתם 

 11 אתה רוצה שאני אענה? סיגלית בצלאלי ]תושבת[:

 12 -לא איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אז אל תשאל אותנו. שואל  סיגלית בצלאלי ]תושבת[: 13 

נותן לנו לענות.א  14 ותנו ולא 

סיגלית אני שואל כדי שתחשבו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

על הנקודה, כי אני חייב להגיד שגם בדיון הקודם שאליו  16 

באו אנשים מראש עם שטיפת  .הגעתם לא עזרו העובדות 17 

עזר שחילקתי לכם דף  מוח מחיים, לא עזרו העובדות, לא 18 

אנשים באו  .זר כלוםעם סיכום של העובדות ממקודם, לא ע 19 

לכן אני אומר, חבר'ה, אתם  .עם תפיסה והיו נעולים עליה 20 

אנשים מבוגרים, תפעילו את הראש, יש סיבה מדוע אנחנו  21 

זה לא שאנחנו דווקא, והסיבה היא נורא פשוטה,  .מתנגדים 22 
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 1 ,אגבדרך  .בסוף אנחנו רואים את כלל היישוב אנחנו אמרנו

ועדת שפ"י וה של אחרי הבקשה שלו, ואחרי אותה בקש 2 

וועדת איכות הסביבה, פניתי לחיים ואמרתי לו חיים  3 

תקשיב, זה כל התקציב שיש לכל היישוב, בסוף לא כל  4 

היישוב הוא ילדים קטנים, גם אנשים מבוגרים רוצים  5 

מי שרוצה להקים, השכן שלי הקים  .להיפגש אחד עם השני 6 

ר, לעצמו לא מזמן מתקן נינג'ה בחצר, ויש לו נדנדות בחצ 7 

הוא יכול לשים הכל בחצר, הוא שם את זה, בהתחלה  8 

הילדים טיפסו על זה ואחרי זה הם הפסיקו, למה? כי אף  9 

אחד לא בא למתקני משחקים בשביל לשחק, באים למתקני  10 

העיקר הוא מקום  .אחד עם השני שלהיפגמשחקים בשביל  11 

המפגש, המפגש הוא דרך המשחק, הרצון של האנשים הוא  12 

קהילתית, וזה מה שחשוב לאנשים בכל  בחברה ובפעילות 13 

ואם יפתחו פה ביישוב מה  .הגילאים, לא רק לילדים קטנים 14 

שקיים בכל מושב, דשא מרכזי, מקום שאפשר לשים  15 

ספסלים, מקום שאפשר לעשות פעילות כושר חיצונית  16 

איכותית, כמו שיש במבשרת, מקום שיש בו מגוון רחב של  17 

הדבר הזה באמת יכול עיסוקים שאנשים יכולים לעשות בו,  18 

לשמש את היישוב ברמה הקהילתית בצורה טובה. לכן  19 

פניתי אז לחיים ואמרתי לו בוא נוציא סקר, נראה מה  20 

יודע מה אנשים רוצים אני  .אנשים רוצים חיים אמר לי אני  21 

אני אעשה איתך את  ,אמרתי לו תקשיב .לא צריך את הסקר 22 

סקר לבד בסוף שלחתי את ה .הסקר ביחד, אמר לי לא רוצה 23 

 24 .וגם לא יכולתידר אבאמצעים שלי, לא היה אז עדכונים הר 
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הגיבו לסקר כמה מאות אנשים, רובם בצורה מוחלטת,  1 

בפער על גן משחקים, ביקשו שיהיה פה את אותו דבר  2 

ישוב, דשא ירוק, שולחנות ישתיארתי, שיהיה פה מרכז  3 

תקשיבו אני לא יודע כמה  .וספסלים, מקום שאפשר לשבת 4 

דעים, אבל מי שגר היום בבית שלידו יש איזה מתקן מכם יו 5 

נוער שם עושים לו את המשחקים בין הרחובות, בלילות בני  6 

אני יוצא לי לרוץ לפעמים  .המוות, הוא לא יכול לישון 7 

בלילות, אני עוצר ליד חבר'ה, אני אומר להם חבר'ה אנשים  8 

ישנים פה עכשיו, אחת עשרה בלילה, אין להם איפה לשבת  9 

נוער, תגידו לי איפה יש לבני נוער לשבת בחוץ, והם לבני  10 

לם, בחופש הגדול מסתובבים בחוץ, חייבים לתת מענה לכו 11 

לא כי אנחנו רוצים לעצור,  .ולכן ביקשנו את המיליון וחצי 12 

כי אנחנו רוצים לתת את הכל, וכשהגיעו תוצאות הסקר  13 

אמרתי לחיים, קבעתי איתו באחד על אחד, שוב, לא  14 

א בטיח, אמרתי לו זה התוצאות, בוא נפעל פוליטיקה ול 15 

 16 -לזה, אחרי זה

התוצאות היו שרוצים פארק  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 17 

 18 קהילתי יותר מאשר רוצים גן משחקים.

אגב שלא נדבר, הפארק  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

 20 הקהילתי כולל בתוכו גן משחקים, זה לא או זה או זה.

 21 כל זה בדונם? תושב:

 22 לא בדונם. ]חבר מועצה[:איתמר הראל 
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לא, כל המתחם הזה, כל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

האזור הזה, כל זה, כל האזור הזה זה האזור שעליו אפשר  2 

לתכנן, לא רק על זה, כשאתה בא עכשיו, אתה התעסקת  3 

 4 -בבנייה, הייתה בא עכשיו ל

אבל אני יודע שיש על זה תב"ע,  יעקב אלמקייס ]תושב[: 5 

 6 -"ע זה דברים שמוגדריםאם יש על זה תב

לא, בוא יעקב, אין על זה,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

החליט ראש המועצה שהוא תוקע פה משהו ושם משהו  8 

ועכשיו אתה לא יכול לבנות כלום, אנחנו הצענו ולחצנו כמה  9 

פעמים, ואגב, בדצמבר האחרון, סוף סוף בעקבות הלחץ  10 

היישוב, שלנו, ואמר את זה ראש המועצה בזום עם כל  11 

שהייתה מתכננת שהציגה את התוכניות שלה למרכז  12 

היישוב, ושוב, מה שהוא עשה בתוכניות, בגלל שהוא הנחה  13 

אותה ואמר לה שאי אפשר לעשות שום דבר בגבעה הצפונית  14 

אבל היא הייתה יכולה לתכנן  .היא עשתה בעיקר שבילים 15 

אני לא רוצה להאריך בזה, הכל  .הרבה יותר מהדבר הזה 16 

זורקים עלי אמירות חבר'ה, לא אמירות כמו ש ממוסמך 17 

צה לעשות נזק, ורוצה להפריע, איזה רווח שאני תוקע ורו 18 

 19 ,פוליטי אני ארוויח? מה אני מרוויח, אגב אני מציע לכולם

כל מי שטוען שאנחנו תוקעים את היישוב, שילך ויסתכל על  20 

אין תב"ר אחד שהמועצה הזאת לא  .כל הפרוטוקולים 21 

ב"ר אחד שהמועצה לא אישרה, אם אתה אישרה, אין ת 22 

 23 -רוצה לטעון
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סליחה, התקציב של מפעל הפיס מכסה גם את מה  תושב: 1 

 2 -שאתה

מה שאנחנו מבקשים, אני אגיד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

את זה בקצרה, ואגב אני לפני, בגלל שהתקציב הזה כמו  4 

שאומר חיים, אגב את הנאום של חיים על זה שהתקציב ילך  5 

חיים אמר בדיוק לפני חצי שנה, ואני בעקבות זאת לאיבוד  6 

אמרתי תקציב חיים, התקציב עלול ללכת לאיבוד, ביקשתי  7 

ממנו בישיבת מועצה שהייתה במרץ, ואחרי זה הגשתי  8 

הצעת החלטה במאי, וההצעת החלטה אמרה, המועצה  9 

תעסיק מתכנן, יש תקציב מתחילת שנה שעברה, יש תקציב  10 

אלף שקל, כי זה  50היישוב, של שתקצבנו לתכנון של מרכז  11 

תכנון ברמה יותר מפורטת ממה שיש היום, לעשות תכנון  12 

מפורט לאזור הזה כדי שאיתו יהיה אפשר לצאת ולהנחות  13 

הגשתי הצעת  .איפה עושים כל מתקן פה במרכז היישוב 14 

החלטה, תקראו אתם את הפרוטוקול, פרוטוקול ממאי  15 

ן, ישבו חברים האחרון, נא לעשות, שלב ראשון יהיה תכנו 16 

משלושת הסיעות במועצה יחד עם גורמי המקצוע במועצה  17 

ויתנו לו את הבריף מה צריך לתכנן, היא תתכנן  עם המתכנן  18 

ונראה מה אפשר לעשות, נסגור את העניין ונממש את  19 

מה עשה חיים?  .התקציב של המיליון וחצי שלא ילך לפח 20 

לו רב לדון בהחלטה, הסירוב שיתקראו את הפרוטוקול, ס 21 

היה לא חוקי, אבל מה לעשות, הוא קובע את הסדר יום של  22 

הוא סירב לדון, אתה לא הייתה בישיבה לצערי,  .המועצה 23 

הוא סירב לדון בהחלטה שהיא חוקית לחלוטין, יש מקור  24 
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תקציבי, יש הכל, טען טעונים שונים ופשוט לא הסכים  1 

עכשיו אני אומר נגיד שהיה אסור לדון מטעמים  .לדון 2 

ליים, אתה רוצה לקדם את היישוב? אם אתה רוצה פרוצדור 3 

לקדם את היישוב למה אתה תוקע משהו שברור שמקדם  4 

 5 אותו, וודאי שיש סכנה שהתקציב ישתה.

סליחה אני חוזר לשאלה שלי, כל  יעקב אלמקייס ]תושב[: 6 

 7 -מה שאתה אמרת עכשיו זה

 8 .התשובה לשאלה שלך היא כן :דובר

י פשוטה, התקציב הזה השאלה של יעקב אלמקייס ]תושב[: 9 

 10 -של מיליון מאתיים חמישים

מה שאנחנו אומרים זה נורא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 -פשוט, אני אגיד

סליחה, אני שואל האם זה תקציב  יעקב אלמקייס ]תושב[: 13 

 14 שמיועד גם לכל התוכניות היפות שאתה מדבר?

. איתמר הראל ]חבר מועצה[:  15 כן

 16 -דבראו רק ל יעקב אלמקייס ]תושב[:

 17 להכל. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כלומר, התקציב הזה יעמוד ויחכה  יעקב אלמקייס ]תושב[: 18 

 19 וימתין עד שיגמרו את התכנון שאתה מציע?
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לא, קודם כל סליחה, ממש לא,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

ס, את העסקת אותה 'קודם כל בוא נדבר על הדברים בתכל 2 

 3 -מתכננת אני הצעתי כבר

אלף שקל, למה  800אתם אישרתם  יס ]תושב[:יעקב אלמקי 4 

 5 אלף שקל? 800לא באתם בהתחלה לפני שאישרתם 

סליחה, גבי, אתה מתכוון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7 לאפשר לי לדבר?

 8 די, די, די, לא לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אם דיברת איתו אז אתה לא  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 9 

 10 ר.יכול שהוא לא ידב

לא, אני יכול לדבר איתו, ולא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

לדבר איתו. עם יעקב היה לי הרבה שיחות כבר, יעקב שמע  12 

אותם, אני אגיד את זה בצורה נורא פשוטה, זה לא יעמוד  13 

זה אגב  .ויחכה, לצבוע את זה עכשיו ולהגיד, אתם פישלתם 14 

ת זה עוד דבר שאני רוצה להגיד כי סיגלית לדוגמה טענה א 15 

כלפינו בדיון הקודם, "אתם לא אכפת לי מה אתם עושים  16 

גם אני מאוד רוצה שיהיה, אני, כמו  ."פה, תדאגו שיהיה 17 

שיש הרבה החלטות שהמועצה קיבלה על תקציבים שהם  18 

לטובת התושבים, אני יכול להקריא לכם עכשיו רשימה,  19 

לפני שנה וחצי הוחלט  .וראש המועצה החליט לא ליישם 20 

נינג'ה, החליט לא ליישם כל שנה שעברה, הגשנו  כבר על גני 21 

את זה שוב השנה בתקציב מוגבר, עכשיו הוא מדבר על איך  22 
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זה מתקדם, אבל זה לא התקדם, יש עוד שורה ארוכה של  1 

 2 דברים שהוא לא קידם.

 3 -מדובר פה על המקרה הספציפי תושב:

אני הסברתי גם על המקרה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

אני רוצה להשלים את הדברים שלי ואין לי אבל  ,הספציפי 5 

 6 הרבה זמן, מה שאני אומר, יעקב זה לא נכון.

 7 אלף שקל. 800לדבר הזה אישרתם  יעקב אלמקייס ]תושב[:

אני, באמת, תרצו תבואו אלי  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

אחד אחד אני אראה לכם את הכל ממוסמך, לא באמירות  9 

ות מטעמים פוליטיים, בעלמא. בקיצור אין פה שום התנגד 10 

יש פה רק התנגדות מטעמים שאנחנו חושבים שיש משהו  11 

יותר  חייקהדבר הזה לא  .אחר טוב יותר לטובת התושבים 12 

זמן, וודאי שלא היה לוקח אם ראש המועצה היה זורם  13 

שנים עד עכשיו, זו הסיבה היחידה שלא  3איתנו כבר לפני  14 

מאוד פשוט,  אושר לו, עכשיו בסוף אתם צריכים לשפוט דבר 15 

אי אפשר, אתה  800-יש לך תקציב לממש, אתה החלטת שב 16 

הוא מציג כאילו אי אפשר, אני מציע הצעה מאוד  .החלטת 17 

 18 800-פשוטה, אם זה הדבר שעומד, אם אפשר או אי אפשר ב

ל על הכל, הצעה אואם אפשר או אי אפשר במיליון וחצי טוט 19 

דות מאוד פשוטה, שחברי המועצה ונציגות משלושת הווע 20 

ישבו עם מתכנן מקצועי, שיגידו לו אלו הצרכים שאנחנו  21 

רוצים לתת, את הגן הזה, ומענה לזה, בוא נראה מה אפשר  22 
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הרי אמיתי, עוד שנה  .לעשות כדי שמקסימום נקבל עכשיו 1 

וחצי נקבל עוד, שלא נתבלבל, מפעל הפיס עוד שנה וחצי  2 

נקבל עוד, וגם עכשיו אמורים לבנות פה ביבלונקה וקצב  3 

אי אפשר  .פיתוח אולי יביא עוד, בוא נשב ונתכנן את הכלה 4 

משהו בלי תוכנית על איך נראה כל המרחב  תלהתחיל לבנו 5 

ואחרי זה לגלות שבנינו משהו ואמיתי היינו יכולים לעשות  6 

נעבוד נכון, אף אחד  ובוא .אותו אחרת כדי שיהיה יותר יעיל 7 

פה מאיתנו לא היה בונה את הבית שלו בהחלטה עצמית אי 8 

כל מה שאנחנו מבקשים, תביא מתכנן, יש  .הוא שם משהו 9 

לך תקציב כבר שנה וחצי לא מנוצל, נביא את המתכנן,  10 

וניתן מענה לכל היישוב אותם ילדים  .המתכנן יתכנן,  11 

, לא במתקנים האלה אבל יושבים 12קטנים של עד גיל  12 

מתחת לבית שלי ומתחת להרבה בתים אחרים ועושים רעש  13 

 14 פה לשבת.כי אין להם אי

 15 תודה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רוצה רק לסכם ולומר עוד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

משהו אחד, אני חייב לומר תודה בדבר אחד לך, אנחנו  17 

נוהגים מתחילת חודש אלול את מזמור 'לדוד השם אורי  18 

ים. אז אני, יוישעי' כל בוקר אחרי התפילה, וגם אחרי הצהר 19 

ים שלא מתיישבים לי, כי בתוך זה מדובר על יש הרבה פסוק 20 

מכל מיני מקומות, ואני  שטנהדברים שדוד המלך חווה  21 

אומר לעצמי שאני לא יכול להתיישב עם הדבר הזה, אבל  22 

בדבר אחד אני יכול להגיד לך תודה, שכשאומר דוד המלך  23 
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'כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס', אני סוף סוף מבין את הדבר  1 

תה משחיר פנים של אנשים שוב ושוב על הזה כן? כי כשא 2 

דברים שלא קשורים לאמת חיים, אני מרגיש מה זה לשפוך  3 

את הדם של בן אדם, מי שנותן פה מזמנו כדי שיהיה לטובת  4 

הרי אין  .היישוב, ואתה צובע את הכל כמניעים פוליטיים 5 

שום הגיון בדבר הזה, למה שנתנגד לדבר הזה מטעמים  6 

כלך בלי סיבה, חבל מאוד שאתה פוליטיים? אתה פשוט מל 7 

 8 עובדות.העושה את זה, עדיף שתתמודד עם 

 9 תודה רבה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 כן, מי עוד רוצה? עמיר? גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

אין לי הרבה מה להוסיף אחרי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

מה שאיתמר אמר, אני רק אציין שלושה דברים. א', אמרת  12 

ה בעצמך, התב"ר ירד ממיליון ארבע מאות שבעים וחמש את 13 

אלף שקל,  225ומיליון מאתיים חמישים, כבר הרווחנו  14 

אלף שקל האלה יכולנו ליזום וליצור, אנחנו,  225-בזכות ה 15 

נינג'ה בישוב שיהיו פה ביישוב,  לא אתה חיים, מתקני  16 

שאתה תקעת ולא קידמת. לא רק זה, יש תב"רים נוספים,  17 

, מי 2019-נוספים שאפשר, הגשנו קול קורא ביש דברים  18 

שלא יודע מה זה קול קורא, זו פנייה לממשלה לפעילויות,  19 

 20 -הקדשנו ימים

 21 לילות. נתלי שחף ]חברת מועצה[:
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לילות, שבועות, בא ירון אלינו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

, חברי מועצה, לא דראהביתה, השגנו חצי מיליון שקל להר  2 

מה קורה מזה? גורנישט, אפס, למה? מקבלים שקל מזה,  3 

אין כסף, צריך לתת מאצ'ינג, אחד מהדברים שם למשל זה  4 

 5 -התאמת מרכז למידה

 6 תסביר מה זה מאצ'ינג. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

ינג זה אומר שעל כל שקל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: מאצ' 7 

אחד מהם לדוגמה זה  .שהמדינה נותנת המועצה צריכה לתת 8 

אפשרות  וזמידה, מחשוב שחסר לבית הספר, הקמת מרכז ל 9 

אפשרות פה להכשרות  וזלמרכז למידה אחר הצהריים,  10 

אדם, ואפשר לתת את הלמבוגרים, אפשרות לממן חלק מכח  11 

עכשיו לבוא ולהגיד, יש לי  .המאצ'ינג גם מהתקציב הזה 12 

תקציב, אני את הכל מוציא רק פה, אין לי שום אופציה  13 

אופציה אחרת, אתה בעצמך אחרת, אני לא מוכן לשמוע  14 

יש לך תקציב,  .אז לא עשיתי כלום ,אמרת, "אמרתם לי לא 15 

למתכנן לעבוד עם התקציב  ןותיתתתמודד איתו, תבוא  16 

הזה, אחרי זה תראה מה הדלתות, ככה עובדים בכל מקום.  17 

 18 -לא, הכל משוריין הכל פה, ומי שלא מסכים עם הדרך שלך

ני ."מניעים פוליטיים" הול, אם באמת היית וואלה לא דרך  19 

עדת שפ"י, ורוצה לפתור היית לוקח את איתמר שהוא ראש ו 20 

 21 .שפ"י, שפ"י זה שיפור פני היישוב למי שלא יודע מה זה

מועצה מתוקנת, לא המועצה שלנו, מתנהלת באמצעות  22 

וועדות שבהן שותפים התושבים, התושבים  .וועדות יש  23 
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מביאים יושבים בוועדה, נותנים המלצות לראשי הוועדות ו 1 

את זה לדיון במועצה, ועל בסיס זה המועצה מקבלת  2 

 3 מהשטח, דיון עם שפ"י לא התקדם לשום מקום.

לא רק שלא התקדם, הוא סירב  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 4 

 5 -לעשות את ה

עכשיו אני לא מבין, אני מול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

שבורה, אני מצד אחד אומר, אני רוצה להרים את  תשוק 7 

המיליון מאתיים חמישים כאן, מעדיף מיליון מאתיים  היד, 8 

שים, כמה שהוא מטומטם הוא גרוע דפוק מאשר שלא יחמ 9 

תנהלות הזאת? ככה המצד שני, מה זה צורת ה .יהיה כלום 10 

מנהלים תקציב? ככה מנהלים תוכניות? אני במקומך חיים  11 

מאמץ בשתי ידיים את ההצעה של איתמר, קובע דיון עוד  12 

אשון שאשמח להרים את היד על מיליון חודש, אני הר 13 

מאתיים חמישים, אני אשמח להרים גם על יותר, בוא  14 

נתכנן, בוא נבדוק, בוא נראה שנתנו פתרון, לא משחקי כח  15 

כל היום, לרוץ לספר לתושבים "כן אמרו לנו, לא אמרו  16 

 17 לנו".

. סיגלית בצלאלי ]תושבת[:  18 זה גם לא מעניין אותנו

בדיוק אנחנו רוצים תוצאות,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

ואתה היחיד שאחראי פה על תוצאות, ואתה זה שבחר לא  20 

כי אנחנו בסופו של דבר מרימים יד, כן, לא, והרמנו  .לקדם 21 

את היד כן מזמן, ואתה בחרת להתעלם מההחלטה של  22 
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המועצה, והחלטת שאתה לא מוכן לעבוד ככה, כי לא נתת  1 

יא תוכנית", אלא תב 850למתכנן תוכנית, "אדוני יש לך  2 

 3 -אתה אמרת

 4 יש לי כסף לזה? אישרת? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 בטח. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 כן? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן, הרגע אמר לך גם ירון, אתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

 8 לא מקשיב.

זה של מפעל הפיס, זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 אין לי, אני לא יכול להוציא שקל. לא אושר,

לא אושר כי לא הבאת תוכנית,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 -אני אישרתי לך

 13 טוב. ,טוב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים אתה כנראה לא מבין את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

הטרמינולוגיה, וגם פרסמת את זה פעם אחת, העסק הוא  15 

ין שאני צריך להסביר לך, כי אתה אני לא מאמ .נורא פשוט 16 

העסק הוא נורא פשוט,  .קבל משכורת, אני בהתנדבותמ 17 

מפרט למפעל ציג מאתה מאשר תב"ר במועצה, אתה הולך,  18 

תקן אותי ירון אם אני טועה, מפעל הפיס מאשר את  ,הפיס 19 

התמחור ואז אתה יכול להתקדם. כל הצעדים שנדרשים  20 



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  35עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

חסר לך משהו ממני, עכשיו הם אצלך, כי ממני קיבלת, אם  1 

' עד היום לא אמרת כלום, מה 19, מאפריל 850-הבסיס ל 2 

הדבר היחיד שכן אמרת, זה אתה רוצה מיליון ארבע מאות  3 

שבעים וחמש, אחרי זה מיליון מאתיים חמישים, כל מספר  4 

מיליון, אנחנו יודעים לעשות את זה  2-זוכה, "ראיתי ב 5 

מוכשר, עובד  במיליון מאתיים" למה? סלח לי גבי, בן אדם 6 

, םשמשחקים שעשיתם עכשיו הבמרץ, הכל, הוא מתכנן? גן  7 

מחורים, , הכל משתנה בת160בסוף היה  220-גבי סגר ב 8 

התב"ר הזה של מרכז למידה, יכולנו להרים אותו כבר לפני  9 

 10 שנה, יכל להיות לבי"ס, יכולת לקבל עוד תקציב שוטף.

 11 -י"סלא רק זה, הלוחות של ב נתלי שחף ]חברת מועצה[:

יכולת לשים לוחות דיגיטליים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

ולהוריד פה את הפסולת ואיכות הסביבה ולהוריד עלויות.  13 

יש לך כל כך הרבה דברים שיכולת לעשות, ובמקום לעשות  14 

אותם אתה מתעקש. עכשיו אני אומר לך חיים, ואמרתי לך  15 

את זה גם בישיבות הקודמות, תבוא, תגיד זה התקציב  16 

תתי למתכנן, הלך, עשה, אני צריך עוד דלתא, אני צריך שנ 17 

עוד תוספת, זה מה שיצא ככה, זה מה שיצא אחרת, וואלה  18 

אבל במקום, כמו שאמרת "אני מנצל  .אולי היינו אומרים כן 19 

 20 את זכותי בחוק מעלה עוד פעם את אותו דבר", וגם היום

בואו לא נתבלבל, מי שלא יודע, את התב"רים  .זה תרגיל 21 

לנו פתאום בהפתעה, הדיון היום הוא בכלל תקציבי, קיב 22 

ואז פתאום נכנס תב"רים הרבה מהר לפני התקציב, למרות  23 
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דיון  מועצה נמצאים בחו"ל, היה אפשר לעשות את ישחבר 1 

תב"רים אתמול או מחר, אין שום דבר שמונע את זה, זה ה 2 

הכל תרגילים, למה? מה זה המשחקים האלה? יאללה  3 

 4 משטויות.תעבוד, עזוב אותך 

 5 -אז בגלל כל הפשעים של ראש המועצה תושב:

לא, ממש לא, אמרתי מה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

.  7 הפתרון

המיליון  לעבגלל זה אנחנו, אתה מציע לוותר  תושב: 8 

 9 מאתיים חמישים?

 10 .לא, הפוך, אמרתי משהו אחר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

עם שאלה טובה דרך אגב, טוב ששאלת, אמרתי קח, שב  11 

איתמר, שב עם חן, סגרו בשבועיים שלושה הקרובים את  12 

התוכנית, התכנון, את מה שצריך, תביאו למועצה, נצביע,  13 

 14 זה יהיה נורא פשוט.

 15 ומה הביאו עכשיו? תושב:

לא הביאו עכשיו, הוא ישב לבד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

.  17 עם עצמו, על בסיס תכנון שלו

 18 -לא מבקשאני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 19 לא, זה לא מדויק. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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זה מדויק מאוד, מתי ראית את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 התוכנית הזו קודם?

 3 -את תב"ר פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

את קיבלת את זה עכשיו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 כשקיבלת את ההצעה הרחבה?

אני אגיד לכם מה אני  ה[:פנינה איצקוביץ ]חברת מועצ 6 

 7 -חושבת במלוא הכנות

רגע, סיימת? איתמר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 סיימת?

לא קוראים לי איתמר, קוראים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 לי עמיר.

 12 עמיר סיימת? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  13 סיימתי

אני אתייחס לדברים  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 14 

ברמת המאקרו, כי אני חושבת שזו נקודת המוצא ואני  15 

 16 -חושבת שאין פה

לא, נאמרו פה דברים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 אני אתייחס אליהם, אין להם שום אחיזה במציאות.
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רגע, אחרי שהיא תסיים,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 כשהיא תסיים אתה תסכם.

לא, יוצא כאילו, בגלל  ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד  3 

 4 שהם דיברו יפה אז יש להם בסיס מאחוריהם.

לא, לא עניין עכשיו של  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 5 

אני מדברת עכשיו  .מדברים יפה או מדברים פחות יפה 6 

ברמה הבסיסית, יש פה תושבים, באמת יש פה קבוצות  7 

וחה שכל מי שונות של תושבים בגילאים שונים, ואני בט 8 

שיושב בסוף מסביב לשולחן, כאילו שם את טובת התושבים  9 

מול עיניו, כי באמת כל מי שיושב פה עושה את זה  10 

 11 בהתנדבות, אין לנו זמן מיותר.

אם זה היה נכון הם היו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

.  13 באים, הם לא באו

בסדר, אני לא נכנסת לזה.  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 14 

חלוקות זה דבר לגיטימי, מה שלא לגיטימי או לפעמים מ 15 

ה את טובת התושבים יבעיניי, זה כשאנחנו שמים שני 16 

ורואים כמה מאמץ גדול אנחנו יכולים לעשות כדי באמת  17 

הזאת  ההסוגייעכשיו  .לפתור בעיות ולא לתקוע תהליכים 18 

וגן משחקים, רב גילאי או לא רב גילאי, כבר  של המתקנים,  19 

בפתחינו הרבה מאוד זמן ולא מתקדמת, וכסף  באמת יושבת 20 

שיש לו חלון הזדמנויות להיות מנוצל ולא מנוצל, והיום יש  21 
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לא חיים, לא אני, אולי  .קבוצה אחת שנפגעת, זה התושבים 1 

 2 -ןאבל בסוף זה הרוב, ואני חושבת שכגם, בעקיפין, 

 3 -בטח שכן איתמר הראל ]חבר מועצה[:

בסדר, נכון, לכן אמרתי  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 4 

ואני אומרת שבתוך הדבר הזה אנחנו  .באופן חלקי או יותר 5 

שיח, שכרגע  והשחייבים לראות גם איך אנחנו מייצרים איז 6 

שיש חלון הזדמנויות, אז קודם כל לצאת מתוך נקודת כ 7 

יש  .הנחה שלא מוותרים עליו, זה הבסיס, לא מוותרים עליו 8 

ול להיכנס, לא מוותרים, כרגע מיליון מאתיים חמישים שיכ 9 

? 100%-ממנו זה התושבים, עם כל ה השייהנזה כסף שמי  10 

אנחנו יכולים לבנות עכשיו  1.250-קשה לי להאמין, האם ב 11 

את מרכז הפיתוח, גן המשחקים כמו שיש בסביון? לא  12 

 13 -בטוחה, נכון שצריך להתכנס, נכון

אבל זה לא רק המיליון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 14 

 15 של הנינג'ה, זה הולך ביחד. 350-ישים, זה עוד המאתיים חמ

אין בעיה, בסדר גמור, חד  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 16 

 17 משמעית, ואתה גם יודע, זה גם אגב אושר.

אז אני אומר, צריך להסתכל  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19 על הכל ביחד.

לראות אין בעיה בסדר  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 20 

 21 בסדר, אני מסכימה איתך. גמור אני
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איתמר אתה דיברת, אי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 -אפשר כל

 3 לא לי אין בעיה. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 4 לי יש בעיה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לי אין בעיה שהוא יעיר.  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 5 

ל לעשות מה שאני באמת חושבת שאנחנו צריכים קודם כ 6 

היום, זה לדעת שיש תב"ר וקודם כל לאשר אותו, כי יש  7 

מאוד ברור,  .הזדמנות לקבל כסף, ולקחת את הכסף הזה 8 

אין פה אף אחד שמכניס את זה לכיס שלו, זה הולך לטובת  9 

התושבים, אז קודם כל החלטה בסיסית לאשר. היו לנו כמה  10 

 11 והזדמנויות שהיו עם חברת םסולארייפעמים גם עם גגות 

 12 .חשמל, לדעתי איבדנו אותם, והמועצה יכלה להכניס כסף

נסתכל לעצמנו בעיניים, היו לנו הזדמנויות כאלה  ובוא 13 

ואחרות, כל אחד עשה פה אולי איזושהי טעות כזו או  14 

אחרת, אבל היו, ובמחי יד של הצבעה למטה לא העברנו את  15 

 16 התקציב.

מה מצוינת, מהרגע גדו עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

ים היתר מחברת חשמל עד שזה מגיע למועצה שמבקש 18 

עוברות שנתיים, ואז מאבדים את הגגות הסולאריים, זה  19 

 20 בדיוק היה ככה.

 21 לא, היו דיונים בנוסף. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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גם וועדת המכרזים אישרה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

יועץ לגגות סולאריים ועד עכשיו לא ראינו עבודה. ֵ 2 

מה שאני אומרת, ברמה  קוביץ ]חברת מועצה[:פנינה איצ 3 

הפרקטית אין ספק שאנחנו צריכים להצביע בעד כדי  4 

להכניס כסף לקופת המועצה, כשהכסף הזה הולך לטובת  5 

 6 התושבים.

בסדר, אבל אם את מצביעה בעד  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 7 

 8 זה בעד הגן משחקים, נקודה.

, אני גם לא הירגע, שני פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 9 

יגיע, מה עשינו בזה?  10 דווקא, כאז לא נצביע ולא 

 11 לא, נתנו לך פתרון אחר פה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

יה, אני לא סיימתי, ישנ פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 12 

אז אני אומרת, אחד, חייבים להצביע בעד, והדבר השני  13 

שצריך לעשות זה לראות אם אנחנו לוקחים את הדיון הזה  14 

של תכנון לטווח ארוך, ורואים אם מה מתוך הסכום הזה  15 

של המיליון מאתיים חמישים יוכל להיות מוקצה לטובת  16 

 17 -תכנון, שהתכנון לוקח בחשבון

. איתמר הראל ]חבר מועצה[:  18 יש תקציב תכנון

 19 .5%יה, ירגע שנ פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 20 .לא, יש תקציב תכנון נפרד איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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נו אי אפשר ככה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  1 די 

לטובת תכנון ארוך טווח  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 2 

שלוקח בחשבון קבוצות נוספות, כשמתוך ידיעה מאוד  3 

ברורה שככל הנראה, בסכום שעומד לרשותנו לא נוכל  4 

להשמיש את הכל, ולכן חלק מהתוכניות יוכלו להיות,  5 

להיות מוקצה בתקציבים הבאים  התקציב אליהם יוכל 6 

 7 שנקבל ובתוכניות הבאות שנקבל.

תשקיעי במרכז לא שעל כל שקל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 למידה את מפסידה שקל שאת מקבלת מהמדינה.

אבל יש מרכז למידה, ויש  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 10 

 11 -את ה

אז אני אומר, יש בדיוק, יש  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

דר עדיפויות שצריך לדון בו, השלוש מאות אלף תוספת ס 13 

 14 האלה שווים חצי מיליון שקל, בניצול אחר.

 15 אבל זו דוגמה אחת. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

נכון, עכשיו מי אמר שפה צריך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17 -להשקיע את הכל? ועל זה אנחנו

ת כבר, עמיר אתה דיבר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 אי אפשר לנהל ככה דיון, אני מצטער מאוד.

 20 -חיים, המטרה היא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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שאלנו אותך, כי אתם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 אומרים פה שקרים, אחד אחרי השני, די מספיק.

 3 לא לצעוק. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

המטרה  המטרה היא להתקדם, עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 -היא

זה שתחזור על אותם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 דברים עשר פעמים זה לא אומר שהם אמת.

אם אתה רוצה לעשות דיון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

חבל אני לא  .לפרוטוקול כדי להגיד שהיה דיון אז אני מבין 9 

במשחק שלך, אם הייתי במשחק שלך גם הייתי קם אחרי  10 

מנסים למצוא פתרונות, אם אתה לא רוצה  אנחנו .רבע שעה 11 

לנסות למצוא איתנו פתרונות, תכריז על הפסקה, אנחנו  12 

 13 נשב בצד ונחפש פתרונות.

רגע, תנו לה לסיים בבקשה,  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 14 

 15 פנינה בבקשה.

מה שאני אומרת, שוב,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 16 

אשר את התקציב. ממש כדי לקצר את התהליך, אחד, זה ל 17 

שתיים, אני כן חושבת שאם יש כבר תוכנית שמיועדת, ויש  18 

גן  פה בילדים קטנים, וזה בסדר, זה בסדר שיהיה לנו  19 

גיל  , אוקיי? אני מסכימה עם איתמר 14משחקים לילדים עד  20 
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לגמרי שילדים בוגרים צריכים אזור שיהיה להם נעים  1 

 2 -להיות בו ומותאם עבורם, אבל בשלב זה

 3 הנינג'ה. ף ]חברת מועצה[:נתלי שח

לא, הנינג'ה זה לא פארק,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 4 

הם צריכים באמת את האזור שלהם, אבל זו סוגיה נפרדת  5 

שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו נותנים מענה לקבוצה  6 

אחת, ואולי בשיטה של קצבים, מעבירים מהלך, אחרי  7 

ה לקבוצה אחת, שמייצרים את הפתרון ונותנים את המענ 8 

ממשיכים הלאה למענה כולל ורחב שנותן מענה לקבוצות  9 

חשבון השני. אי אפשר כאילו לעצור על נוספות, זה לא אחד  10 

 11 -שוב, ולהגיד אוקיי, לאיי

כן, אבל מצד שני את יכולה  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 12 

אלף שקל, נבנה תשתיות, הרי זה  800-למקבל, להתחיל ב 13 

 14 חר.גם לא יהיה מהיום למ

לך את  ןייתאף אחד לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

זה, אמרתי את זה, לא יאשרו, אתם לא מקשיבים, אין דבר  16 

אלף  800-כזה, מפעל הפיס לא מאשר לך לבנות תשתיות ב 17 

שקל, הוא לא מאשר לך, הוא אומר אני רוצה לראות  18 

 19 שלם. פרויקט

ב נתלי שחף ]חברת מועצה[: שקל  אלף 800-אז אני אומרת,  20 

 21 -תבנה תשתית



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  45עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

מאתיים מטר מתוך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 הדונם.

 3 * התפרצויות.

טוב, אני לא רוצה, די,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

.  5 אי אפשר, לא, די

כמו שאמרתי לך באלף ישיבות  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 6 

קודמות, גם כשאני רוצה לשפץ את הבית ויש לי תקציב של  7 

שקל, אני לא יכולה לשפץ את כולו, אני אתחיל אלף  200 8 

אותו דבר כאן,  .במטבח, אעבור לסלון, וכשיהיה לי עוד כסף 9 

משחקים לגיל הרך, בינתיים  4תבנה את התשתית, תבנה  10 

יהיה מענה לקבוצת גיל הזאת, עוד שנה וחצי, הרי גם ככה  11 

 12 עד שתגמור לבנות תעבור שנה, נכון?

התשתיות לבד, את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

התשתיות צריך לעשות להכל, אתם מדברים שטויות.  14 

 15 סיימת פנינה? חברים.

רגע, לפני שאתה מעלה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

 17 להצבעה.

הצבעה, אני  ואיזלא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 רוצה להתייחס.

אז אני בכל זאת רוצה לומר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 20 

 21 יחה.משהו לפני, סל
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 1 אבל דיברת כבר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים תקשיב, בסוף הנושא  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 2 

 3 -הזה נמצא על השולחן, בוא נגיד את זה ככה

דיברת כבר, שמענו אותך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 פעמים, אתה חוזר על אותם דברים. 10

ל לבקש לדבר? חיים, אני יכו איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

, לפני שלוש 2019-בכל מקרה הדבר הזה נמצא על השולחן מ 7 

עכשיו  .וחצי שנים, במבחן התוצאה הדבר הזה לא יתקדם 8 

ואין יותר צודק ממך  100%-יכול להיות שאתה צודק ב 9 

התוצאה אתה מנסה  בחןבכלל, אבל בוא תהיה פרקטי, במ 10 

בפעם הלא יודע כמה, בפעם הרביעית להעביר את זה,  11 

רות שחברי המועצה אומרים לך, תקשיב, תעשה גם את למ 12 

' 20ואגב יש החלטת מועצה כזאת מאפריל  .זה ונאשר 13 

שאומרת ע"פ תוכנית מפורטת לאזור, יש החלטת מועצה  14 

,  ., אתה פשוט לא מקיים אותהתכזא אז תהיה פרקטי 15 

המועצה מוכנה להתקדם איתך בדרך מסוימת כדי שיהיה  16 

להתקדם,  .האחרים יניםהעניפה משהו, עזוב רגע את  17 

שלפחות יהיה פה משהו, למה אתה נאחז ואומר אני רוצה  18 

דווקא ככה ולא משנה מה כולם אומרים, כל בן אדם מבין,  19 

יש לך סמכות מוגבלת, אתה ראש מועצה, אתה צריך לעשות  20 

 21 -מה שהמועצה מחליטה
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אני אענה, שמעתי את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 כבר.

זה מה שהמועצה החליטה,  ]חבר מועצה[:איתמר הראל  3 

תעשה מה שהמועצה החליטה, למה אתה מתנגד? אתה פוגע  4 

בתושבים בהתנגדות שלך, תעשה מה שהמועצה החליטה,  5 

 6 נורא פשוט.

 7 תודה רבה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אנחנו לא יכולים לעשות, אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9 יכול לעשות, לנו אסור לעשות.

 10 תודה רבה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

טוב, התייחסות ראש  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 11 

 12 המועצה, נעלה להצבעה, ונעבור לנושא הבא.

אני מבקש לפני ההצבעה, אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

כבר אומר, לפני שתהיה הצבעה, אני מבקש שתהיה הפסקה,  14 

 15 -כן אתה לא רוצהאחרי התייחסות ראש המועצה, אלא אם 

 16 אין בעיה, בסדר גמור. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

טוב, אני אומר ככה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

נאמרו פה דברים, באמת אני רוצה לשמור על כבודם של  18 

 19 4חברי המועצה אז אני אתבטא בזהירות. נעדרים פה כרגע 

ה חברי מועצה, חן כרגע עושה ספורט ביישוב, זה כנרא 20 
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חשוב להם מאוד, יש חבר מועצה אחד שבחו"ל, מיכה  1 

רחמים בבית,  יריצוריאל שהוא הודיע שהוא לא יהיה, מ 2 

תו, החליטו שזה לא חשוב להם, גם דיברנו אגם וכליפה  3 

משחקים. אני מאוד מעריך את הבישיבה הקודמת על גן  4 

ההתנדבות שלכם במועצה, אני בדרך כלל אומר, התנדבות  5 

, כדי להתנדב ולהתנגד לכל דבר זה נראה עושים בעד ולא נגד 6 

אבל  .לי התנדבות לא נכונה, אבל כל אחד יבחר בדרך שלו 7 

 8 -אם זה היה באמת כל כך חשוב לאנשים, אז לא היה מצב ש

ישיבוֵת מועצה  14, או 13, 12אני לא רוצה לטעות במספר  9 

מגיע מנכ"ל  שזימנו, נושאים על הפרק, שמגיע היועמ"ש, 10 

ים שמבקר המועצה מגיע, מגיע ירון, ואין פעמ והיהמועצה,  11 

כשאין קוורום, היום יש לנו קוורום לשמחתי, אז  .קוורום 12 

שעות על פי החוק עושים עוד פעם ישיבת מועצה,  72אחרי  13 

חברי מועצה,  3ועוד פעם אין קוורום, ופעם שלישית מספיק  14 

 15 השל השלוש דרהאז או שלא באים, והיו גם כאלה שלכל הס

 16 שמגיעים פתאום כולם.לא באו, או 

 17 חיים איך זה קשור? תושב:

זה לא קשור, וגם מי שאיחר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

סגנית ראש  והיום ולמרות שלא היה קוורום נשאר ז 19 

המועצה, ובשמונה ארבעים וחמש היה אפשר לקפל את  20 

עזוב חיים, אתה עוד פעם לא עונה לעניין, וזה  .הישיבה 21 

 22 פוליטיים.בהחלט לא חשוב. ואנחנו 
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לת ולא, ולכן אתה יכ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

לכנס, הסיסמאות האלה שיכלת לכנס ישיבת מועצה ולהגיד  2 

 3 -לנו, אז זה, אתה מנסה

 4 -חבל על הזמן, תתקדם עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

. יעקב אלמקייס ]תושב[:  5 תעבור להצבעה וזהו

שה סקר עכשיו, אחרי שנע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

מהתושבים אמרו גן משחקים רב גילאי,  68%תושבים,  7 

אמרו פארק יישובי שכולל בתוכו גם גן  80%, כמעט 78% 8 

מאלו שענו  68%נכון, זה ההבדל, לא פערים אלה,  .משחקים 9 

על הסקר אמרו גן משחקים רק גילאי, עובדות, זה דבר  10 

עדות המועצה, נכון מועצה ודבר שני, כשאומרים ו .אחד 11 

עדות ואין ו .עדות המועצהווד באמצעות ובלע צריכה 12 

מתכנסות באופן  ןהועדות המועצה שמתכנסות ומועצה, גם  13 

 14 51% צריך איש, 24 מתוך עדת חינוך מתכנסת,וו .לא חוקי

ועוד חמישה תושבים  חברי ועדהזה קוורום, נפגשים חמישה 15 

אי אפשר  ., ומביאים המלצות למליאהועדהשהם לא חברי  16 

 17 -, שאותו יו"רחבריםלקבל המלצות כאלה של חמישה 

זה מה שהיה לך עם שפ"י, אבל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 עוד פעם, מה זה קשור חיים?

ועדת ואותו דבר גם עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

.  21 שפ"י, לא היה קוורום חוקי
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אז בגלל זה אתה מתעלם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 מההמלצות.

 3 יה.ישנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 * התפרצויות.

 5 -אני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יש פה כל מיני נושאים, אני  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

של האנשים,  םזמנמוכן לפתוח אותם בשמחה, אני חס על  7 

.  8 תעשה טובה, אל תעשה פוליטיקה עכשיו

מי שעשה פוליטיקה זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 אתם.

 11 רגע חברים. צה[:גבי אברג'ל ]מנכ"ל המוע

אני מבקש לתת לי לדבר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

עדות ומי שעושה פוליטיקה זה אתם, כי אתם אמרתם שו 13 

המועצה לא מתכנסות ושבמועצה מתוקנת עובדים  14 

 15 -, זה נכון, אבל אני לא דיברתיהוועדותבאמצעות 

 16 -אתה נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 17 אני לא הפרעתי לך. ה[:חיים מנדל שקד ]ראש המועצ

אתה מייתר בעצמך את  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 18 

 19 .ןשלהעדות, אתה לא עושה שום דבר מההמלצות והו
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 1 -עדת שפ"י ביקשהוו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 -תעשה לי טובה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

איתמר תן לו לדבר, אתה  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 3 

 4 פריע לך.דיברת והוא לא ה

אני דיברתי לגופו של דיון,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

.  6 הוא מדבר דברים שלא קשורים לדיון

 7 לגופו.לא אתה חושב שזה  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

 8 קשורים לדיון. אזה דברים של איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אנשים רואים מי מדבר  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 9 

.  10 לגופו

 11 יה.יאני אתייחס עוד שנ שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל 

אני חייב להגיד שאם אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

.  13 ממשיך בכיוון הזה אני אצא מהדיון

 14 -עדת שפ"יוו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני פשוט אצא מהדיון, אתה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 תתייחס לדיון שעליו אנחנו דנים.

רק מתייחס אני רק,  אש המועצה[:חיים מנדל שקד ]ר 17 

לדברים שעלו פה, אני לא מתייחס לשום דבר שלא עלה פה.  18 

ונפגשה גם וו והעירו הערה נכונה  ,איתיעדת שפ"י התכנסה  19 
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רם, כוללת ללב היישוב שעשה אותה אבי ואמרו, יש תוכנית 1 

יה הוליסטית, איך הכל מתחבר להכל, יואין תוכנית ברא 2 

רה על ידי המועצה שכניתה פה מתכננת שיה .הערה נכונה 3 

 4 -הת פארק אלתכנן 

 5 אנדרטה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

אנדרטה, ביקשתי ממנה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

היא  .יה הוליסטית של כל לב היישובילעשות תוכנית ברא 7 

, כולל הפצה לתושביםהציגה תוכנית, הצגנו אותה  8 

ם, של ההצגה, תוכנית שקיבלנו עליה שבחי לתושבים 9 

וההנחיה היחידה שהיא קיבלה מראש המועצה היא  10 

כי שינוי תב"ע זה תהליך שלוקח  .להתייחס לתב"ע הקיימת 11 

שנים, ואמרנו שלא משנים תב"ע של היישוב כי  10-ל 7בין  12 

לתב"ע. במקום  דלהיצמאין לנו זמן לזה, ולכן היא צריכה  13 

ה, ישעליו הצביע איתמר מקודם מתוכננת להיות בריכת שחי 14 

יתה יה, יכלה כבר לקום, אם הייתה כבר בריכת שחייאם ה 15 

יה היה שם דונם של דשא שהיה אפשר בזמן ישחהשם בריכת  16 

 17 -שהבריכה סגורה לתת את זה לנוער ולתושבים

אבל תקעת אנטנה על בריכת  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 18 

 19 יה.ישחה

עכשיו ביקשנו מהמתכננת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

עם דשא, היא אמרה אין מקום לפארק  למצוא מקום לפארק 21 

המקום היחיד שישנו זה מול  ,שם ., רק באזור האנדרטהםש 22 
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דונם שמתוכו  20היא תכננה את זה, שם יש  .אולם הספורט 1 

ו 4דונם,  8מיועדים להפקעה   2 4-דונם לכבישים ומדרכות 

דונם שיהיו מול אולם הספורט  4-דונם לצרכי ציבור. וב 3 

ולכן היות וכרגע  .ו פארק יישובימתוכנן בעתיד להיות אות 4 

יתה הפקעה של השטח, כי לא הגישו תוכניות עדיין, ילא ה 5 

אי אפשר לעשות אותו כרגע, אי אפשר להקדים את  6 

המאוחר, ולכן כל התכנון, מה שאיתמר הציע בהצעה לסדר,  7 

עשות תכנון מפורט של לב הוא הציע לקחת מתכנן ול 8 

 9 -תכנון מפורט זה ב.היישו

 10 לא תכנון מפורט. ]חבר מועצה[: איתמר הראל

זה מה שכתוב בהצעה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 לסדר.

. איתמר הראל ]חבר מועצה[:  13 לא נכון

 14 .תקרא את ההצעה לסדר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מסך כל  5%אני רוצה לדבר, תכנון מפורט עולה  15 

הפרויקטים, אנחנו עושים תכנון מפורט עכשיו לאנדרטה,  16 

אלף שקל, והתכנון המפורט עלה  35תכנון הראשוני עלה ה 17 

עכשיו היא אמרה לנו הפרויקט צריך  .מתוך הפרויקט 5% 18 

מיליון, אמרנו לה לא,  2-מ 5%מיליון, היא רוצה  2לעלות  19 

אלף שיש לנו מקק"ל, ועם הכסף  800-אנחנו עושים רק מה 20 

 21 י.ימתוך זה, היא אמרה אוק 5%הזה אנחנו עושים 
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והיא מקבלת את התשלום  ]חבר מועצה[:איתמר הראל  1 

מתוך תקציב הפרויקט הכללי, לא מתקציב התכנון, ככה זה  2 

 3 .5%שזה כעובד 

ולכן, היות וכבר יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

תוכנית ללב היישוב, אנחנו יודעים כל דבר איפה הוא עומד,  5 

 6 -וכבר אושר

 7 אין תוכנית. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יש תוכנית, ולכן מה  שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל 8 

זאת  .שנשאר כרגע זה לעשות תוכנית מפורטת לפי פרויקט 9 

אומרת, כשיאשרו לי את התב"ר אז אני אוכל לקרוא  10 

למתכננת, להגיד לה תתכנני גן משחקים במיליון מאתיים  11 

 12 עשרים וחמש אלף שקל.

אבל אפשר יהיה לקבל  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 13 

שקודם כל, כמו שאני אומרת, לאשר את התב"ר,  החלטה 14 

ולכשנאשר את התב"ר השלב הבא יהיה החלטה על, לצורך  15 

העניין האם מלוא התקציב הולך לטובת אותה קבוצת  16 

, או שמקצים חלק מהתקציב, אולי חלק 14ילדים עד גיל  17 

לטובת  מסויםמשמעותי ממנו, אבל משאירים גם נתח  18 

 19 -אה פרוגרסיבית שלחלקים נוספים, שזה בשיטה כנר

זה לא יאושר על ידי משרד  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 20 

 21 הפנים.
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 1 למה לא יאושר? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

כי מפעל הפיס רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

 3 לראות פרויקט.

לא עשית פרויקט, לא הצגת  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 4 

 5 אותו, לא מאשר.

ואם אנחנו מגדירים את  ביץ ]חברת מועצה[:פנינה איצקו 6 

הפרויקט פרויקט דו שלבי, אם אנחנו מגדירים את  7 

הפרויקט כפרויקט דו מקומי, או דו אזורי בחלקים  8 

 9 מסוימים, למה כאילו מפעל הפיס יכול להגיד לנו לא?

לא, הוא לא מאשר, אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

מהשטח, תגידי אני רוצה  בעיה, תגידי לו, אני רוצה רק חצי 11 

 12 -דונם 500גן משחקים על 

אני מייצרת חיבור בין  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 13 

, אני מייצרת איזשהו שביל שמחבר Yלאזור  Xאזור  14 

 15 יה רגע.יביניהם, הוא יגיד לי שזה לא אותו שטח? לא שנ

 16 2אני אגיד לו, אל תרים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 17 -יה אחת, לא על כל השטחציליות, תרים צילי

 18 -חייבים להתקדם חברים סיגלית בצלאלי ]תושבת[:

 19 -יה רגעישנ פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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יש לך עוד תקציב ממפעל הפיס,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 -עוד פעם

 3 מפעל הפיס לא מטומטם. תושב:

 4 * התפרצויות.

 5 -רגע, אם אנחנו פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

פנינה מה שאת מציעה זו הצעה  ר הראל ]חבר מועצה[:איתמ 6 

יה, מה ישנראית לי נכונה, לא ההצעה הראשונה, השנ 7 

, וגם לא מיליון 800שאנחנו רוצים לקדם. אתה יודע מה לא  8 

מאתיים חמישים, ניתן מיליון לדבר הזה, זה ירוץ, יש לנו  9 

.  10 חצי מיליון

 11 -נכון, יותר מזה פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

סליחה אי אפשר, אנחנו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

 13 מחזיקים פה את התושבים בני ערובה.

 14 * התפרצויות.

המטרה היא באמת, חבל  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 15 

אם זה מקובל אז אני חושבת  .על הזמן, בואו נהיה פרקטיים 16 

שתחליט אתה, נחליט ביחד איך אנחנו בונים את השלב הבא  17 

שתיים לוודא שאנחנו מקבלים את מלוא  .של האופרציה 18 

 X 19הסכום, ואיך אנחנו יודעים לצייר למפעל הפיס, שנקודה 
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, ושיש חיבור אינטגרלי ביניהם, אין בעיה, Yשייכת לנקודה  1 

 2 מה הבעיה, ואת זה אנחנו נעשה ביחד.

ואפשר גם לשבת פה, בפורומים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

יגידו לנו כל  הזמן שתקו, כמו שישבתי לא פורמליים, שלא  4 

היום עם ירון שלוש שעות והוא לא השתיק אותי אפילו פעם  5 

אחת, נשבע לכם, לשבת ולראות איך מוציאים מים מהסלע,  6 

וסוגרים את הדברים, וכן, אפשר לאשר עכשיו, אני  7 

 8 מבחינתי אין לי בעיה לאשר.

 9 אז יאללה בואו נתקדם. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

י אז בואו נעלה, חיים יאוק ]מנכ"ל המועצה[:גבי אברג'ל  10 

 11 סיימנו?

 12 כן, עוד שני משפטים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רוב המועצה פה מוכנה לאשר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

לך את במיליון שקל את הדבר הזה, את הפרויקט הזה, שזה  14 

בתנאי שאנחנו גם סוגרים את החצי מיליון הנוספים לתכנון  15 

 16 ון שנותן מענה גם ליתר.של פתר

בחצי מיליון יש גם את  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 17 

 18 הנינג'ה שהוא כבר סגור, נכון?

,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: הנינג'ה כבר מאושר שנה וחצי 19 

לא זז. אז אני אומר אין לי בעיה, אם תבוא עכשיו  20 

 21 -המתכננת, תגיד לנו עם כל התקציב
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מה המתכננת עכשיו?  צה[:פנינה איצקוביץ ]חברת מוע 1 

 2 -תאמין לי אתה

. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:  3 מתכנן

לא, רציתי לומר משהו  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 4 

 5 אחר.

לא מתכנן מתכננת, לא משנה,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

אני לא תופס מעצמי פונקציה מקצועית ולא מוכן לקחת על  7 

איך יראה מרכז דר א הגב שלי החלטה לדורות לתושבי הר 8 

 9 היישוב שלהם.

כן אבל בסכומים האלה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 10 

 11 -זה כבר לא איזה החלטות

אבל אם מסכימים חבל על  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 12 

.  13 הדיון

אבל אני אומר אני כן רוצה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 14 

 15 -שההחלטה תהיה

צה סכום מתוך שיוק פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 16 

 17 הסכום לטובת התכנון.

אם אנחנו מקבלים החלטה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

כזאת כרגע אז המשמעות היא שאנחנו מגישים למפעל הפיס  19 
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ואמרים לו מיליון שקל הנה בזבזנו, עדיין נשאר לנו בקנה  1 

.  2 עוד חצי מיליון

 3 איזה חצי מיליון? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, אתה תהיה חייב  ץ ]חברת מועצה[:פנינה איצקובי 4 

.  5 לממש אותו

אלף שקל  300רגע, מתוכם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

לנינג'ה שפתאום אנחנו חושבים שיש בעיות ואולי לא  7 

 8 יאושר.

 9 לא, מאושר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 מאושר וזה ירוץ. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

ה, אני רוצה ילא, שני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 -לתקן

בקיצור, רגע רגע, אני רוצה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

אלף שקל מתקציב התב"ר שילכו לפח זה  50לסיים, גם  14 

ולכן  .המון כסף שהולך לפח, אני לא רוצה ששקל ילך לפח 15 

מה שאני מבקש ודורש, ומספיק עם הסחבת בעניין הזה, זה  16 

אלף שקל  50תקציב של  שנשים את כל יתר התקציב, יש לנו 17 

לתכנון, אומרים לה תתכנני שם, לא יש תב"ע פה בריכה פה  18 

תתכנני במקום אחר, כל האזור הזה אפשר לתכנן, אם  19 

אומרים לה יש פה בריכה אז היא לא יודעת לתכנן, אבל מי  20 

החליט ששם הבריכה? אני לא אמרתי לאדריכל שלי איפה  21 
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והחליט איפה לתקוע את השירותים, הוא תכנן בכל הבית  1 

 2 שמים דברים.

 3 אז בואו נתקדם. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 4 יאללה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

 5 אפשר להתקדם? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

תני לו לסיים את השתי  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 6 

.  7 שורות שלו

 8 -אני אסיים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. ]חברת מועצה[: פנינה איצקוביץ  9 אבל בלי להטיח עכשיו

לא לא, אני רוצה לסיים.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

מתקני נינג'ה, גם איפה שהמתכננת הציעה לשים אותו  11 

בצמוד למגרש הרב תכליתי, או ליד הצופים והשביל המוביל  12 

לצופים, אבל בשביל זה אנחנו צריכים הסכם חכירה על  13 

, ויש דראלא מוסדרים בהר הקרקע, ומסתבר שהשטחים  14 

י קח זמן ארוך, ימקומות שאי אפשר לעשות אותם והתהליך  15 

ולכן בסוף המקום היחיד שנמצא, והוא גם טוב, הוא לא רע,  16 

זה בכניסה למרכז הספורט מצד ימין, איפה שיש שם,  17 

 18 יה.יבכניסה לבריכת השח

 19 זה מקום נהדר. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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הדבר השני, לגבי בריכת  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש 1 

יה צריכה להיות ליד אולם יה, ברור שבריכת שחישחי 2 

יה לא צמודה לאולם ספורט, יספורט, ולשים בריכת שח 3 

ברור שלא יהיה, ולכן מהבחינה הזאת דר אלקאנטרי של הר  4 

גם כן אנחנו נעולים שם. לגבי תכנון, אין לי בעיה לקבל  5 

וטוקול, שאת החמישים החלטה, וזה מופיע נדמה לי בפר 6 

 7 -אלף שקל שתוכנן במקור לפיס ירוק

 8 תכנון אב ליישוב, כך כתוב. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 9 לא, עזוב מה כתוב. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני מקריא לך בדיוק מה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

 11 כתוב.

תכנון אב ליישוב זה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 12 

 13 י.משהו גנר

עזבו, אל תכנסו לפינות, בואו,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 סלהיכנאתם רוצים להתקדם או אתם רוצים כל הזמן 

 16 -לפינות? חיים אם אין משהו מהותי

 17 אני רוצה לדבר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

דבר כמה שאתה רוצה, סליחה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 שאני מפריע לך.
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[ נו מה עכשיו, בוא  חברת מועצה[:פנינה איצקוביץ  חיים  1 

 2 נצא להצבעה ובוא נתקדם.

 3 אתה לא רוצה להתקדם? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני רוצה להתקדם, אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

אני חייב להגיד לפרוטוקול, כי בישיבת המועצה של אז  5 

דיברו על פיס ירוק מבחינת סלולרי, אז אני לא יכול שנתנו  6 

 7 -ה שם כזה ולהגידלז

אז תביא תב"ר תיקון למועצה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

.  9 ונדון בו

פנוי, זה התקציב  268תב"ר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

.  11 שלו

אז אני אומר, את הנושא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

אלף  50-הזה אפשר להעלות כתב"ר ולעשות אותו, את ה 13 

כת ישר לתכנון של הגן שקל לקחת לתכנון כדי שנוכל לל 14 

משחקים הרב גילאי ולא לחכות אפילו לאישור תב"ר של  15 

מפעל הפיס. אני אומר רק ברקע שמה לעשות שהיה שנתיים  16 

 17 -יתהיקורונה והיו דברים תקועים, ומה לעשות שגם לא ה

 18 -יורם שמעון איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 19 נו איתמר. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:
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-יורם שמעון מביא להם הכל ב ]תושבת[:סיגלית בצלאלי  1 

אצבעות אז בואו נרגע, בואו לא נדבר על יורם שמעון  10 2 

.  3 ורק נקנא בו

 4 * התפרצויות.

יורם שמעון, הלוואי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

מיליון שקל רק על זה שהוא הסכים  300עלינו, הוא קיבל  6 

גג על בניית   7 -יח"ד, הוא קיבל 3000לחתום על הסכם 

אני חייבת להאיר את פניכם,  סיגלית בצלאלי ]תושבת[: 8 

 9 -רים בונה פה, זה התנאי, כמו שעשה ברזניעחברת 

 10 רים לא בונה פה.עחברת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אז לא יודעת מי בונה פה,  סיגלית בצלאלי ] תשובת[: 11 

לעזאזל, הולכים לבנות פה מיליוני בתים, אין כזה דבר,  12 

ות פה? אתם אחראיים על הפיתוח, הפיתוח אתם רוצים לבנ 13 

 14 זה גני ילדים נקודה.

אבל מה לעשות, אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 -לקחתי

אני נמצאת במבשרת ואני  סיגלית בצלאלי ] תשובת[: 17 

רואה, אין בכלל מה להתווכח, תנאי, אתם רוצים לבנות פה,  18 

 19 רקי שעשועים.אאתם צריכים להביא לנו פה שטח עם פ

 20 את צודקת. יים מנדל שקד ]ראש המועצה[:ח



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  64עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

אז למה אנחנו לא שומעים את  סיגלית בצלאלי ] תשובת[: 1 

 2 זה?

אני אגיד לך למה, כי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 -כשהייתי חבר מועצה

כשהייתי, כשהייתי, אל תדבר  סיגלית בצלאלי ] תשובת[: 5 

ייתי איתי על מה שהיית, דבר איתי על מה שעכשיו, כשאני ה 6 

 7 -בגיל ארבע

סיגלית את לא מקשיבה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

ה ניתן, היתר שינוי תב"ע ניתן לחברה על יהיתר בני .אפילו 9 

ידי ראש המועצה הקודם כשאני הייתי חבר מועצה, ואני  10 

נגדתי מהסיבה הזאת שאמרת, ואמרתי לו יותר מזה, תה 11 

דירות בבניין  10נים של יבני 6בשינוי תב"ע היה צריך לבנות  12 

בניינים  7מטר, ראש המועצה הקודם אישר להם  100של  13 

שנים שההטבה הזאת  7מטר, עשיתי אז חשבון אז לפני  140 14 

 15 20ליזם, כי אין היתר השבחה באיו"ש, נתנו לו מתנה של 

מיליון שקל, אמרתי לו השתגעת? אתה נותן לו מתנה  16 

תן כלום מיליון שקל מתנה בלי שהוא נו 20-ביה ילזכויות בנ 17 

 18 ליישוב?

שנים? אז  7מתי זה היה? לפני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

 20 עברו שלוש שנים, הגשת לו את ההיתר עכשיו?

איזה היתר? אין היתר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

 22 -לתב"ע, לא נכון
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 1 * התפרצויות.

זה מה שיורם שמעון עשה לברזני, בהיתר, עכשיו  תושב: 2 

לא קיבלו דירות עד שהוא לא סיים הקאנטרי, שנה הדיירים  3 

.  4 את כל השצ"פ ואת כל הגן

אל תלמדו אותי לעשות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 דברים.

 7 * התפרצויות.

יש פסק דין שמה שאתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 עבירה פלילית, תקרא אותו, דירות יוקרה. וזאומר 

בי, אני אראה תעשה לי טובה, ג איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

לך את הדבר הזה, הרבה לפני שאתה חשבת שאתה מגיע  11 

 12 , מה אתה מדבר? אתה לא עשית את זה.דראלהר 

זה לא הוא עשה, זה  .לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

.  14 עשה קובי

זה מה שאני אומר, המחירים  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

אלף שקל חפירה וחציבה, אומר לך  275פה מנופחים,  16 

, מה שאני 120אלף שקל,  100חציבות בעצמו,  ןלאלי קבלבצ 17 

 18 אומר המחירים פה מנופחים.

 19 * התפרצויות.
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הגענו להסכמות, בואו  גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[: 1 

 2 נתקדם. חיים, תעלה להצבעה.

 3 ה.ישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 איתמר צדקת לגבי זה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

אתה לא חייב את פנינה אתה  בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח 5 

יכול להעלות את זה להצבעה. אם אתה מעלה את המיליון  6 

 7 אין לך בעיה של קוורום.

יה, ייועמ"ש אני צריך אותך שנ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

יה אחת. רגע פנינה דקה אחת הפסקה לפני ידוד, שנ 9 

 10 ההצבעה.

את יאללה מי מעלה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 11 

 12 ההצבעה? אתה?

כן. הדבר האחרון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

שרציתי להגיד זה שחוץ מאשר שבאוקטובר שנה הבאה  14 

מיליון שקל ממפעל הפיס, בחודשים הקרובים  3נקבל עוד  15 

יה ממתחם יבלונקה של מיליון יאגרות בנ סלהיכנ יםאמור 16 

וחצי שקל, ואני מקווה שבמקביל גם מהמרכז מסחרי עוד  17 

 18 .במדוייק אלף שקל, אני לא זוכר 800

 19 ואז אנחנו מציעים תוכנית. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 20 אם ככה אז צריך תוכנית. איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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לא לא, אל תפתחו את זה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

איתמר בוא נלך להצבעה, הוא לא שולט בעצמו, אתה שולט  2 

 3 בעצמך, יאללה.

ולכן להגיד שזה הכסף  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

היחיד שיהיה בעשור הקרוב לפיתוח היישוב ושאנחנו  5 

לפי דעתי טעות. אני חושב  וזאחרות  אוכלוסיותמזניחים  6 

שזאת טעות לאשר תב"ר על מיליון שקל אבל אין לי ברירה,  7 

וזה נכפה עלי, רק אני אומר שעדיף ציפור ביד משתי  8 

מסגרת מפעל ציפורים על העץ, אני הייתי, היות ואושר לנו ב 9 

הפיס, במסגרת פיס ירוק מיליון וחצי שקל, ומתוך זה הלכו  10 

נינג'ה 250  11 -לפארק 

 12 .350 פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

לקחנו מתקציב  100לא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

ירוק, אז אני מציע לאשר  סזה היה מתקציב פי 250פיתוח,  14 

ל, ולרשום שם כרגע, להעלות לאישור תב"ר של מיליון שק 15 

 16 -כוכבית

למה לא מיליון מאתיים  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 17 

 18 חמישים?

 19 אמרנו מיליון. .לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מיליון פלוס המאתיים  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 20 

 21 -חמישים של
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 1 את עוד הפעם מסבכת. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יה. ומה ירגע, חכה שנ לא, פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 2 

 3 -אנחנו עושים עם

 4 -פנינה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:  5 בואו נתקדם נו

כדי להעביר את התב"ר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

אני אומר, אני בעד לשנות את התב"ר של המיליון שקל  7 

 8 ולרשום כוכבית לגבי המאתיים עשרים וחמש אלף שקל

שאחרי שנגמור את התכנון, כדי שנוכל לצאת לדרך, ואחרי  9 

נגיד משחקים הרב גילאי, אנחנו השנגמור את התכנון של גן  10 

למתכנן לעשות במיליון שקל, ואחרי שנגמור את התכנון  11 

המפורט, אם יצטרכו תוספת של המאתיים עשרים וחמש  12 

נוכל להציג במליאה ולשכנע אתכם שנכון יהיה לא לחכות  13 

 14 -אלאלכסף, 

 15 כבר לממש. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

אני חושב שלא כדאי לחכות,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

אני חושב שכמו שסיכמנו קודם יש לנו תקציב תכנון כבר  17 

 18 ילכו לפח? 250עכשיו, למה לחכות? למה להסתכן שאותם 

 19 למה עשרה שקלים לזרוק לפח? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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בואו ניתן להם לתכנן את הכל  ר מועצה[:איתמר הראל ]חב 1 

ביחד, תן לה לעבוד על המיליון, ותן לה לעבוד על היתר  2 

 3 -ולתכנן את הכל, יש תקציב

ה, אם אתה ייה שניישנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

 5 -מאשר

פרה, תעלה את -בואו נעשה פרה עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 .250-זה להצבעה ונתקדם לדיון על ה

תן לי רגע להבהיר נקודה,  מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים  8 

ן שקל אני יכול לצאת, לקבל אישור וברגע שאישרת לי מילי 9 

אלף שקל לתכנון של  50מתוך זה,  5%-של מפעל הפיס, ו 10 

אני צריך  200אותו פארק, כי אם אני רוצה לתכנן את העוד  11 

עכשיו אם את  .עוד כסף, לא יאשרו לי את זה באותו תב"ר 12 

 13 -50-י, את שאר הכסף קח מתוך הית לי אוקאומר

אבל התכנון כבר קיים  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 14 

 15 נכון?

 16 לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 למה? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  18 אין תכנון

אז עשית בדיקה של  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 19 

 20 -וםמתקנים בלי ש
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כן. אין לי כסף לקחת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

.  2 מתכנן

 3 * התפרצויות.

אז אני מציע ככה, אפשר שתי  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

לך לדבר הזה, הצעות, אחת זה להחליט שהמיליון שקל הו 5 

שתיים, וזה שתי החלופות, בראשונה  .מאושר, סגרנו עניין 6 

בים שלנו קיימים או אלף שקל ויש לנו עוד תקצי 250נשאר  7 

הולך  250-אחרים, באים עם זה למפעל הפיס, אומרים לו ה 8 

 9 -לתכנון האזור הזה, מקסימום

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  10 לא תכנון, אין תכנון

סליחה, תכנון וביצוע של  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 -האזור השני

ואתה תגדיר את  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 13 

 14 -הפרויקט

עזבי פנינה אני אעשה את הכל,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 -מה שתבקשי ממני אני אעשה

 17 כן? עם הקסם שיש לך. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

ויגישו את זה כבר עכשיו, למה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19 לחכות?

 20 נכון, אני גם בעד. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:
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 1 -פארק יישובי איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 2 -אבל הפארק קיים פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

לא, פארק יישובי באזור הזה,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 -ואז פתאום זה

 5 טוב, להעלות להצבעה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:

 6 * התפרצויות.

קודם כל אני לך אומרת  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 7 

ב"ר, היינו יכולים להגדיר שכדי לא לייצר פה עוד ת 8 

 9 שלבים. 2שהפרויקט כולל 

לא לא, פנינה זה לא יעבוד,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 10 

 11 -ואז תגלי שהחלק הראשון

 12 -לא פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

פנינה הסיפור הוא פשוט,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

אנחנו לא רוצים שהחצי מיליון ילך לפח, ולכן אומרים הכל  14 

 15 -חדבי

. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:  16 זה מה שאמרתי

זה מה שאני מציע, ולעשות את  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

.  18 זה עכשיו

 19 רגע אבל הוא מעלה להצבעה. גבי אברג'ל ]מנכ"ל המועצה[:
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אני הצעתי מלכתחילה את זה,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 -הוא מתנגד

 3 למה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 -אני הצעתי תמר הראל ]חבר מועצה[:אי

אבל אותו רעיון כמו המיליון, מה  דוד זיו ]יועמ"ש[: 5 

 6 השוני?

 7 כן זה מה שאני אומרת. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

אני הצעתי, קח את המיליון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

וחצי, תן למתכנן לעשות הכל, את כל הפרויקט של הפארק,  9 

 10 -וצה רק את הגן משחקים הרב גילאיוהוא מתנגד, הוא ר

]יועמ"ש[: זיו   11 .2251 של ר"תבכרגע על המדוכה  דוד 

 12 -, אפשר לאשר אותומיליון

 13 לא לא, זה לא יעבוד. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: זה גם מה שאני חשבתי 14 

 15 זה לא יעבור.

זיו ]יועמ"ש[:  16 מה שאתם רוצים. דוד 

ושב להעלות להצבעה אני ח איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

 18 -מיליון שקל

 19 לא הצעת את זה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אתם מוכנים להפסיק להביא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

את הדיון הזה לאלף מקומות? חיים אתה נפלא, איתמר  2 

 3 .חאלסאתה נהדר, דיי, 

אין לי בעיה, אני הייתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

את מזמן, אני מוכן להצביע עליה מקבל את ההצעה הז 5 

 6 -עכשיו

זיו ]יועמ"ש[:  7 -אם יש הסכמה דוד 

 8 אני מוכן לקבל אותה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגע, אבל אולי, איתמר,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 9 

 10 ה, איתמר, חזרת בך?ירגע, שני

לא, אני לא חוזר בי, אני רק  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

חד ממנו, שאנחנו נאשר מיליון וחצי ומה דבר אחד מפ 12 

. גן רב גילאי  13 שיעשו איתו זה 

. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:  14 לא מיליון וחצי

 15 מיליון מאתיים חמישים. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:  16 כן

 17 באתם לרמות? באתם לעבוד. תושב:

ני איתמר הראל ]חבר מועצה[: סיון, אני לא לצערי יש לי  18 

 19 -סתם אומר את זה
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 1 * התפרצויות.

נפרדים, מיליון  2פנינה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

 3 מאתיים עשרים וחמש, חאלס.

 4 -הישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ני תפנינה, אחרת את גם ת עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

 6 -פרויקט אחד לפרויקט אחר ואז גם זה לא יתקדם

אבל עכשיו אתם עושים  חברת מועצה[:פנינה איצקוביץ ] 7 

 8 בכל מקרה עוד תב"ר.

אז מה? אז עליו בונים בנפרד,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 שירוץ, שירוץ כבר.

רגע, אבל כדי להבטיח  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 -את מה שאיתמר אמר

ה רגע, את הכסף אתה ישני עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 מקבל רק בסיום.

 15 -עמיר הראל ]חבר מועצה[:איתמר 

עמיר, תהיה קצת סבלן, אני  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

נ נגיד לו תקשיב, יהצעתי, ניקח את כל התקציב,  קח מתכנן,  17 

זה הצרכים שאנחנו רוצים ליישוב, זה התקציב, בוא תתכנן  18 

קח  .על הכל את מה שאפשר לעשות במסגרת התקציב 19 

יבוא עם מה שיבוא, בחשבון שבעתיד יהיה לי עוד כסף, הוא  20 
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הדבר היחיד שאני מסתייג ממנו  .ויבחן כמה חלופות ונסגור 1 

ומפחד זה שבסוף מה שיקרה זה שיגידו לו מאחורה,  2 

תקשיב, פה אי אפשר, פה אי אפשר, שים לי מיליון וחצי  3 

ולכן ביקשתי פעם שעברה שהישיבה עם אותו מתכנן  .פה 4 

מועצה, תהיה ישיבה שיהיו בה נציגים משלושת הסיעות ב 5 

כי זה בסוף לטובת כל המועצה, אין לי בעיה שיהיו עוד  6 

נציגים מהציבור, רק שנוודא שמדברים באותה שפה, זה  7 

 8 הכל.

אני אומר ככה, כדי לפתח  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

את הרעיון של איתמר, אפשר לאשר תב"ר, בדיוק כמו שיש  10 

קל, פיס ירוק על מיליון ארבע מאות שבעים וחמש אלף ש 11 

ממפעל הפיס. מתוכו מיליון שקל עבור גן משחקים רב  12 

אלף שקל השלה לפארק נינג'ה, והיתרה לפארק  250גילאי,  13 

יישובי, ואז אתה מבטיח שלא נחרוג מהמיליון שקל שאתה  14 

 15 -חושש

. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  16 אני מקבל, זה מה שהצעתי

אלף  250-ה, את הישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

. מה זה יאפשר 225-ל כבר אושר בתב"ר של הזה, ואת השק 18 

מכל  5%לנו? זה יאפשר עכשיו לקחת מתכנן אחד שיתכנן  19 

 20 -הפרויקט

 21 חיים, מקובל. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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אני רק שואל, האם אתה מוכן  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

שהישיבה עם המתכנן כדי שתסיר את החשש שלנו, שגם  2 

 3 בישיבה? אנחנו נהיה נוכחים

. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:  4 כן, כן

כן, אני מביא אותו, רק  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 5 

.  6 תבואו

לא רק תבואו, זה חלק  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

 8 מההחלטה.

 9 לא, כחלק מהעבודה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

לא, לא לספר לי עוד רבע שעה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 -הוא אומר לך שהוא רוצה להיות מוזמן ל יש,

 12 וועדה. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  13 הוא יוזמן

זה הכל, הוא רוצה, התשובה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 צריכה להיות כן, היא צריכה להיות תשובה פשוטה.

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  16 הוא יוזמן

מה כשאני עושה וועדות  ל ]מנכ"ל המועצה[:גבי אברג'י 17 

 18 רכש אני לא פונה אליו?

 19 נעלה את זה להצבעה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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תתנו את זה עכשיו בזה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 1 

אבל היא חייבת  ,שחברי המועצה הם חלק מכל החלטה 2 

 3 להיות מכונסת בלוחות זמנים.

הם לא חלק מההחלטה,  :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[ 4 

 5 הם יוזמנו לישיבות.

נוסח החלטה, בבקשה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 6 

 7 חיים, מעלה להצבעה.

 8 * התפרצויות.

עוד פעם, תחזור בבקשה אדון  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

.  10 יועמ"ש כדי שכולם ישמעו

מאחר ואישרתם כבר תב"ר של אותם  דוד זיו ]יועמ"ש[: 11 

 12 -ם לפארק הנינג'הרבע מיליון שקלי

 13 -350לא, אישרנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

]יועמ"ש[: כמה שאושר, אני לא אגע במספרים, אי  דוד זיו  14 

אפשר היום לאכוף ולאגוד את כל הסכומים בתב"ר של  15 

היום, כי זה יהיה שני עולמות שונים, שיתחברו בסוף בכסף  16 

, 1.225ל כן? בפעילות, לכן היום אפשר להצביע את התב"ר ש 17 

יודע את  ובמלל אמור שזה כפוף לחיבור התב"ר שאני לא  18 

מספרו, אולי ירון מכיר אותו בעל פה, של פארק הנינג'ה  19 

בסדר? וביחד סך התב"רים יהיה הסכום הזה שישמש  20 

.  21 לתכנון ולביצוע וכו'
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אז אמרנו מאשרים את  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 1 

 2 לפי מיליון מאתיים. 234תב"ר 

אנחנו מאשרים לפתוח  ל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנד 3 

 4 -תב"ר מספר

לא, לא לפתוח, להגדיל את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

 6 אלף. 800תב"ר, יש לך תב"ר פתוח על 

זאת הסיבה הראשונה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 שהוא אמר שהוא לא אושר.

אתה רוצה מה? לשנות את  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 9 

 10 של הפרויקט?השם 

אתה מגדיל או פותח תב"ר ירון? כי פה  דוד זיו ]יועמ"ש[: 11 

 12 כתבת שאתה פותח תב"ר, חכה.

. איתמר הראל ]חבר מועצה[:  13 גן משחקים ופארק יישובי

גן משחקים כחלק מפארק  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 14 

.  15 יישובי

חלק מפארק יישובי, הנה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

 17 המנסח.

, אז אנחנו מבקשים יאוקי ג'יל ]מנכ"ל המועצה[:גבי אבר 18 

 19 -לאשר
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 1 -מאושר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 -מבקשים לאשר גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

מבקשים לאשר את תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

ישובי הכולל בתוכו גן משחקים רב ילהקמת פארק  234 4 

 5 .מכספי מפעל הפיס גילאי בהיקף שלא יעלה על מיליון שקל

 6 י?יאוק

למה אתה מגביל את זה?  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 7 

 8 בהיקף של כמיליון שקל.

 9 לא "כ", עד מיליון שקל. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

את תרצי תוכלי תמיד להגדיל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 אותו פה.

זיו ]יועמ"ש[: . דוד   12 זה גם נכון

חלטת טוב זה סיפור של ה איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

 14 -מועצה אחרת, על הסיפור שמלווה

אפשר להוסיף פה כחלק  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 -מההחלטה, כשיהיה פרוטוקול

 17 החלטה נוספת על התב"ר. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

לא, אני אומר בסך הכל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 -במסגרת פיתוח היישוב של תקציב בהיקף מיליון וחצי
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 1 -לא, ההצעה הזאת בסדר ר הראל ]חבר מועצה[:איתמ

בסדר, זה לצורך  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 2 

 3 -תב"ר-ו 234הפרוטוקול. שמאגד שני תב"רים, 

זיו ]יועמ"ש[:  4 -שני תב"רים בסך של דוד 

החלטה נוספת היא שתהליך  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

של  התכנון של התב"ר הזה ותב"ר הנינג'ה, יבוצע בשיתוף 6 

ת המועצה, וכמובן עובדי המועצה ונציגי שלושת סיע 7 

 8 -המקצועיים

מה? חברי המועצה של כל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 ה, "בשיתוף" זו פרשנות לא נכונה.יהסיעות, שני

 11 יאללה, מי בעד? גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

מי בעד אני שמעתי, אני רואה  נתלי שחף ]חברת מועצה[: ֵ 12 

 13 האופוזיציה.רק את 

 14 פה אחד. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

להקמת פארק  234המועצה מאשרת את תב"ר החלטה:  15 

בהיקף שלא  יישובי הכולל בתוכו גן משחקים רב גילאי 16 

 17 . אושר פה אחד.מכספי מפעל הפיס ₪ יעלה על מיליון

 18 זהו? סיימנו? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  19 תב"ר אחד מתוך חמישה. דוד 
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. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:  1 רגע, יש עבודה, חכו

זיו ]יועמ"ש[:  2 הוא חייב לרוץ. דוד 

 3 לא, עכשיו זה מהיר. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

שאר ילא, אבל יכולים לה [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה 4 

 5 שלושה, אין בעיה.

 6 אתה רוצה ללכת? גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

שאר שלושה, ייכולים לה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 אין בעיה.

מיליון  234טוב, תב"ר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 9 

 10 שקל.

שאר יאיתמר צריכים לה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 ל להמשיך את הישיבה.שלושה בשבי

אני אשאר, אני רק צריכה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 13 

 14 -לעשות שיחה דחופה, אני יכולה? מה עכשיו אתה

להסדרת נגישות אקוסטית  276פתיחת תב"ר מספר [ אישור 2] 15 

 16 חושית בכיתת גן ילדים 

 17 -אישור פתיחת תב"ר מספר גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 18 -ה אלךירגע, אני שני ]חברת מועצה[:פנינה איצקוביץ 
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תודה רבה, מי שרוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 שאר.ייכול לה

אדון בצלאלי תעזור לנו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 להוריד בחפירה וחציבה.

 5 אלף הנה סגור. 100אני אעשה,  ירון בצלאלי ]תושב[:

וס אלף שקל פל 75כבר חסכת  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

אלף  200בצד, תראה מה חסכת, כמעט  8מע"מ, פלוס עוד  7 

 8 שקל.

טוב. אישור פתיחת תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

להסדרת נגישות אקוסטית חושית בכיתת גן  276מספר  10 

גן רותם שקל מתקציב משרד  30,000בסכום של  ,ילדים,  11 

 12 תקציב מלא של משרד החינוך. .החינוך

 13 אושר, יאללה. [:נתלי שחף ]חברת מועצה

לא צריך לרשום גן רותם,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 גן ילדים.

 16 פה אחד. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 17 276המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר מספר החלטה: 

גן ילדים בסכום  להסדרת נגישות אקוסטית חושית בכיתת  18 

 19 ש"ח מתקציב משרד החינוך.  30,000של 

 20 הלאה. כ"ל המועצה[:גבי אברג'יל ]מנ
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עמדות טעינה  10להקמת  277פתיחת תב"ר מספר [ אישור 3] 1 

 2 לרכב חשמלי

 3 277אישור פתיחת תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אלף שקל  50עמדות טעינה לרכב חשמלי בסכום  10להקמת  4 

 5 מתקציב משרד האנרגיה.

 6 ברור. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 7 -, כולםיהעמדות, אוקי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: . דוד   8 פה אחד נו

 9 277המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר מספר החלטה: 

 10 50,000עמדות טעינה לרכב חשמלי בסכום של  10להקמת 

 11 ש"ח מתקציב משרד האנרגיה. אושר פה אחד.

רגע, אישרתי, ואני עדיין שואל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 להיות? איפה העמדות האלה הולכות

ליד  8-ליד המכולת, ו 2 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 האולם ספורט.

 16 כתוב. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

לא ראיתי, ומה אם לא יהיה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 שימוש? אנחנו מסירים אותם בהמשך? ןבה

ככה, אנחנו קודם כל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

 20 -מתקשרים עם חברה
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עזוב, אישרתי את התב"ר, אני  יר אריהן ]חבר מועצה[:עמ 1 

.  2 רק מנסה להבין כי זה מעניין אותי עדיין

אנחנו עושים את זה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 -מוציאים קול קורא עם חברות אחרות

 5 -איך  יעקב אלמקייס ] תושב[:

 6 משרד האנרגיה. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

אלמקייס באמא שלך, אני לא  ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ 7 

מצליח לדבר, לא מצליח לשמוע, אתה כל פעם עם הפה שלך,  8 

 9 ת.אבחיי

יש חברה שעובדת עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

קורא הזה, זה עולה הרשויות מקומיות כבר במסגרת הקול  11 

הרבה יותר כסף מאשר, עמדה אחת עולה, תשתיות חשמל,  12 

 13 -תשתיות זה, זה לא מה

זה עמדות טעינה מהירה או  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 עמדות טעינה רגילות?

זה בדיוק העניין, אנחנו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 16 

נפגשים עם יועץ שאומר לנו, יש לנו פגישה ואנחנו נזמין  17 

אותך אם תרצה, שיסביר לנו מה כדאי, איזה סוג מהירה,  18 

אה, מתוכננת פגישה הנה זה רשום פה תר .בגבייה, לא גבייה 19 

בימים הקרובים לבחינת המשמעויות, סוג טעינה, עלויות,  20 
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איך מתחברים, כמה זה עולה לתושב, מהיר, לא מהיר, יבוא  1 

.  2 מישהו ויסביר, הגשנו קול קורא וזכינו

 3 אני יכולה לענות לעמיר? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  4 כן

אני אגיד לכם למה אני שואל,  ר מועצה[:עמיר אריהן ]חב 5 

אני בעד, הצבעתי בעד והכל, אבל שאל פה תומר שאלה  6 

לעניין, רובנו, יש לנו בבית עמדת טעינה, אני לא רואה אותי  7 

מעביר את, אפילו שהמכולת קרובה אליי, ועכשיו אני לא,  8 

ונגלה שזה פיל  אני שואל מה הפרוצדורה להסיר במידה  9 

 10 לבן?

אז אני רוצה להשיב, כל  יץ ]חברת מועצה[:פנינה איצקוב 11 

ל קיימות וערים  הנושא של משבר האקלים והחשיבה ֵש 12 

חכמות, זה נושא שהולך להיות הכי מרכזי היום ברמה  13 

שובים שכבר ברמה של, ופה זה יהגלובלית, אם יש ערים וי 14 

מתחבר דווקא לתפיסה של האסטרטגיה והתכנון היישובי  15 

ויגדל על בטווח הרחוק, נושא הרכבים  החשמליים רק יעלה  16 

נכון זה  .פי כל התחזיות העולמיות, בוודאי גם בישראל 17 

יקר, כל המאמץ היום של כל החברות היום להוזיל. תחשוב  18 

אבל היום, גם למצבים שלך יש את הרכב החשמלי אצלך  19 

בבית בעמדת הטעינה שלך בחנייה, יש לא מעט מבקרים  20 

 21 -ות, אורחיםשיכולים להגיע ליישוב בשבתות, ובחופש
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ספורט הבדיוק, ולכן אולם  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 1 

.  2 פחות מתאים בעיניי

ה, אבל את ירגע, שני פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 3 

 4 צריכה תשתיות כרגע.

 5 ליד האנדרטה. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

בסדר, אז אנשים יכולים  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 6 

 7 -לשים להם את זהלצעוד קצת ברגל, לא צריך 

 8 לא, היא צודקת. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רגע, לכן אני אומרת,  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 9 

בואו לא נחשוב, ושאדון יהושע לא תואם את גברת יעל, מה  10 

זה משנה, זה יישוב ירוק, זה אחלה דבר, צריך לצאת עם זה  11 

 12 החוצה.

אלתי שאלה יה, אני שירגע שנ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

אחרת לגמרי, לא שאלתי את זה, לי יש רכב חשמלי, לי יש  14 

, אף אחד לא גר ש . איפה שגר הדייר םעמדת טעינה בגראז' 15 

.  16 שלי

זיו ]יועמ"ש[:  17 אני יכול להשיב לך? דוד 

אורח שמגיע לאנדרטה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 18 

 19 הוא יחנה אצלך בבית?

 20 -, דקהה, רגעישני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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זיו ]יועמ"ש[:  1 עמיר. דוד 

אפשר לשאול שאלה ולקבל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

 3 עליה תשובה?

זיו ]יועמ"ש[:  4 אני אשתדל לענות לך אם אתה רוצה. דוד 

 5 לא, לא ממך. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  6 י.יאוק דוד 

אני לא מוטרד, אני בעד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

היה בהם שימוש והכל טוב ויפה, אני שואל והלוואי שי 8 

שאלה פשוטה וזו השאלה היחידה שלי, כי גם הכסף לא  9 

שלנו דרך אגב, זה הכל ממשרד התחבורה, בכלל החיים  10 

 11 שלנו קלים.

 12 האנרגיה. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

השאלה היא מה קורה אם מחר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

נים, אנחנו מגלים שהעמדות בבוקר, מחרתיים, עוד שלוש ש 14 

האלה יושבות מיותמות, אני שואל אם מותר לנו להוריד  15 

 16 אותם.

 17 נאפשר לחנות שם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זה יהיה חלק מההסכם  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 18 

שלנו מול החברה שתבנה אותם, אנחנו נכניס את זה  19 

 20 -בהסכם
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לחנות גם לרכב  נאפשר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

שלא בטעינה, זה הכל בכלל אם אתה אוכף את זה או לא  2 

 3 אוכף.

חוקיות לחוזה, מי שבונה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 4 

 5 את זה אני אעשה מולו חוזה.

 6 ןוהיש לך גם עניין של תחזוקה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

.  7 נהרסות כל הזמן

נה, אני זו נקודה נכו גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 8 

 9 מסכים.

יה יה לנו כבר פניתהי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

דיירי משנה שאין  400ממספר תושבים, דיירי משנה, יש לנו  11 

 12 -להם חנייה

תשובה טובה, אני מבין ישר על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 -מה

כן, אבל ההערה של נתלי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

בשדרות  4ליד המכולת,  2שות היא הערה נכונה שאפשר לע 16 

 17 באולם הספורט. 4-הראל ו

אני אפילו באולם הספורט  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

הייתי מוריד עוד יותר, אולם הספורט זה מקום שאנשים  19 

באים, מורידים את הרכבים, עכשיו גם נכנס האוטובוס שם  20 



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  89עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

גנב לנו חניות, עזוב, תוריד ממנו, זה לא אמור להיות עמדת  1 

 2 ה, אנשים עומדים שם לזמן קצר.טעינ

הסיבה שחשבנו שבן אדם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

בא לאולם הספורט, אז בזמן שהוא באולם הספורט הוא  4 

 5 ישים בטעינה.

עזוב זה בקטנה, עמדת טעינה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

יודע יש לך רכב חשמלי, זה נכון שאפשר בשעה אבל  אתה  7 

 8 ליותר מזה. רובן אתה רוצה אותן

 9 טוב הלאה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

להקמת מבנה ללוחמי האש  278פתיחת תב"ר מספר [ אישור 4] 10 

 11 המתנדבים ביישוב

 12 278אישור פתיחת תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

להקמת מבנה ללוחמי האש המתנדבים ביישוב בסכום של  13 

 14 -קל מקרן פיתוח. הסיפור הואשאלף  35

 15 איפה זה אמור להיות? ראל ]חבר מועצה[:איתמר ה

 16 יש הסבר. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 17 במחסן מלח. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 18 רגע רגע, תן לקרוא דקה. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 19 מה זה? רכישת מבנה? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:  20 כן
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 1 איפה הם היום פועלים? חברת מועצה[:פנינה איצקוביץ ]

 2 אגב? 21הם סיימו הכשרת  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  3 כן

 4 ?21מה זה הכשרה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

ה הרבה יתכי הבנתי שהי איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

 6 נשירה.

ויהיה עוד קורס, כן  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 ומשהו. 30התחילו 

קיבלו מדים, קיבלו ציוד,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 9 

 10 קיבלו הכל, ומביאים לנו כבאית ליישוב.

 11 מה הגודל של היביל? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 12 איפה זה מחסן המלח? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

מחסן המלח, בכניסה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

ג. ימינה, יש ש  14 ם את מחסן מלח.מהש.

אבל איזה מבנה יביל  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 15 

 16 אלף שקל? 35-אתה יכול לקנות ב

יה, אני כבר אומר, ישנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

תה לנו הזדמנות לקבל יהיות וזה עלה מעכשיו לעכשיו, הי 18 

אש בזכות הקורס משאית כיבוי, ומקימים כמה  יממכב 19 
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נדבים בארץ, אנחנו לא רוצים לפספס יחידות לוחמי אש מת 1 

ויעבירו את זה ליחידה אחרת. אז אמרנו שלבנות סככה זה  2 

ה, וכו' וכנראה יתר בנייהרבה יותר מורכב כי אני צריך ה 3 

הסככה המיקום הסופי שלה יותר נכון הוא איפה שמתקן  4 

 5 -הקשר של הצבא, התחלנו בתהליך מול הצבא

של הצבא הוא פה מתקן הקשר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 -למעלה

 8 כן, באנדרטה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 ושם אתה רוצה לשים כבאית? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אנחנו רוצים על חשבון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11 -קשרההחצר של מתקן 

לא, זה במרכז היישוב, במרכז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

 13 היישוב אתה שם כבאית?

א צריכה להיות יכן, ה מנדל שקד ]ראש המועצה[: חיים 14 

 15 זמינה ונגישה.

היא זמינה ונגישה מכל נקודה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

 17 -אחרת ב

אבל יש לך הזדמנות אולי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

תן לך אותו, ילקבל שטח של הצבא שאחרת הוא לא י 19 

 20 -להקטין להם את השטח שלהם. ולכן



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  92עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

אני לא יודע, יש לי אוטובוס  בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח 1 

 2 במרכז הספורט, עכשיו יהיה לי גם כבאית.

עזבו כרגע, זה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 שצמצמנוההחלטה כרגע, כרגע יש לנו סככה של מחסן מלח 

 5 אותה לחצי והפכנו אותה למחסן תפעול.

מפקד המחוז אישר אותה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 6 

 7 -עמיר

וי בכיהמחוז של  דמפק חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

אש היה פה ואישר אותה, והממונה על הביטחון המשרד  9 

הפנים, ראש אגף הביטחון במשרד הפנים היה פה, חזי רז,  10 

אישר שנשתמש בחצי מחסן מלח לטובת הכבאית, אז ככה  11 

זה תנאי  .שיש לי סככה כרגע מיידית לקבל את הכבאית 12 

סככה, ואני צריך מבנה ששם יהיה גם הציוד של שיהיה לה  13 

 14 -יש להם מדים והכל המתנדבים,

אתה מדבר על האזור של מחסן  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 16 מלח למטה שמה?ה

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  17 כן

יגיעו לשם? זה רק  איתמר הראל ]חבר מועצה[: איך הם  18 

4X4 ?19 מגיע לשם לא 

לא לא, א' מתוכנן לסלול  ה[:חיים מנדל שקד ]ראש המועצ 20 

אלף שקל,  70שם את הקטע הזה עם אספלט, זה משהו כמו  21 
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,יש תוכנית כזאת, אנחנו מנסים לקבל את הכסף  כרגע  1 

ממשרד הביטחון, כרגע מה שעשינו זה שמנו שם כורכר,  2 

 3 והדרך עבירה גם לרכב שתיים על ארבע.

 4 מי בעד? כולם. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 5 278מועצה מאשרת את פתיחת תב"ר מספר ההחלטה: 

מבנה ללוחמי האש המתנדבים ביישוב  רכישת/להקמת 6 

 7 ש"ח מקרן הפיתוח. אושר פה אחד. 35,000בסכום של 

 8 הלאה, נושא הבא. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 9 -אישור חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אפרופו זה אני רוצה להגיד,  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 10 

 11 שיו, לפחות ברחוב שלי, עמדת כיבוי אש.התקנתם עכ

 12 כן, התקנו הרבה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

אבל זה לא מחובר לכלום, יש  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 13 

 14 -שם גלגלת

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:  15 נכון

לא לא, יש לך ליד הבית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 הידרנט אדום.

. ה[:נתלי שחף ]חברת מועצ  18 אין לי

 19 איפשהו לאורך הרחוב יש. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:
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 1 -יש לי כרגע ליד הבית נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 2 -יש לך ארון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הצינור שיוצא מהאדמה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 3 

 4 -מוכן

. נתלי שחף ]חברת מועצה[:  5 אין לי

 6 אולי את לא שמה לב. צה[:גבי אברג'יל ]מנכ"ל המוע

שמנו את זה ליד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 -הידרנטים

מאחורי החיפושית שעומדת שם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 שבע שנים.

אז זה לא קרוב אפילו, תרוץ  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 11 

 12 מרחק עם הצינור. חצי

לא לא, את לא רצה, יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

, פותחים, היות וההידרנט הזה המטרה שלו טהידרנם ש 14 

 15 להגן לכיוון היער.

 16 ברור. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

ואז, יש שם הידרנט, אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

לא יודע איפה הוא נמצא, את פותחת את גלגלת ההידרנט  18 

 19 -, כדי שיגיע לדבר הזהםמש



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  95עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

 1 -ב לארון איןאבל ברדיוס הקרו נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 2 את זה. נבדוקאז  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 3 אוקיי אין בעיה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

ונגיד לך. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  4 נבדוק 

 5 י, הלאה.יאוק גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 6 עזבה את הישיבה.* פנינה איצקוביץ 

נו עוד שתיים פנינה אנח גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 7 

 8 -ואז

זיו ]יועמ"ש[:  9 בסדר, היא פה. דוד 

 10 247הגדלת תב"ר מספר [ אישור 5]

טוב, אישור להגדלת תב"ר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 11 

 12 .274מספר 

היה תב"ר של תוכנית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

אלף  35עסקית לבריכה, ביקשנו אז להשלים לא זוכר כמה,  14 

 15 -שקל, ונתלי אמרה

 16 .75עד כה הושקעו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

כן, אז הצלחנו לצמצם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 -אלף שקל, לעשות כדי לגמור 20-את זה ל
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תעבור הלאה כי על זה אנחנו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

.  2 נפתח דיון

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  3 לא הבנתי

זיו ]יועמ"ש[:  4 מש תעבור לשש בשלב הזה.תדלג על ח דוד 

לשיקום ושיפוץ המרכז  279פתיחת תב"ר מספר [ אישור 6] 5 

 6 הציבורי

אישור להגדלת תב"ר, לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 זה לא אישור, ירון אתה רוצה להגיד משהו על זה?

לא, הנושא הבא אני פשוט לא הייתי  ירון ארנון ] גזבר[: 9 

תוח תב"ר נפרד כדי לא פה, זה לא להגדיל תב"ר, זה לפ 10 

לערבב בין מענק של משרד הפנים והתב"ר שהוא ממקורות  11 

.  12 שלנו

עמיר אני חושב שאתה לא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 13 

לו את  יוהראיתהיית בישיבה הקודמת, איתמר היה  14 

 15 -התמונות, מדובר בשצ"פ שנמצא

. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  16 הייתי

תי לך שנפל יהיית? הרא גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 17 

 18 -הסלע, שהייתי פה ועברתי לפה, למיכה, והסברתי לך

ב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:  19 -אמרת שזה 

 20 רחוב התאנה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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התאנה, עכשיו, הנושא הוא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

באחריות שלנו לחלוטין, זה נעשה עקב עבודות עפר של  2 

 3 ?מגרש כלשהו סמוך

 4 לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בעיה בטיחותית ממדגה  זו גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 5 

 6 ראשונה.

 7 אני לא רואה מה יש לדון בזה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8 3-שתבינו, המועצה פנתה ל גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

אבחונים, פנינו לקבלת הצעות  3קונסטרוקטורים, קיבלה  9 

הנה  .אלף שקל 100-ול, ההצעות סביב המחיר לטיפ 10 

דוגמאות לתכנונים של קונסטרוקטורים שונים, זה אחד  11 

נתן לנו הצעה לסדר אותו ככה, אחד נתן קיר בטון, אחד נתן  12 

לשנות את המצב הקיים, אחד נתן קיר מתוך הבית, לקיר  13 

אלף שקל לפני  85מתוך הבית המחיר היה כזה, לזה נתן לי  14 

לעלות מחפרון עם מנוף מעל כל הבתים סיפור, צריך  .מע"מ 15 

כדי להיכנס לשצ"פ הזה. אני מאוד מקווה שזה יסתיים  16 

 17 בדבר הזה, ואנחנו חייבים להתחיל וזה דחוף.

לא כדאי לך לתת את השצ"פ הזה  יעקב אלמקייס ] תושב[: 18 

 19 -םשלמישהו 

 20 ניאהאמת, מה  וזלא,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 21 אעשה.
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 1 100-הוא לא יוציא את ה המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש

 2 -אלף שקל, נפל לו סלע לחצר הבית, הוא לא משתמש

יודע. יעקב אלמקייס ] תושב[:  3 כן אני 

 4 -מי גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

. ירון ארנון ] גזבר[:  5 זה פתיחת תב"ר גבי

 6 -אישור לפתיחת תב"ר חדש גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

לא הבנתי, מה אתה אומר  :עמיר אריהן ]חבר מועצה[ 7 

.  8 אלמקייס? לא הבנתי

אני אומר לתת את השצ"פ הזה  יעקב אלמקייס ] תושב[: 9 

, להגיד לו תתקן את זה אתה, קח םשבית הבעלי מלאחד  10 

 11 ת השצ"פ.א

הוא לא יכול להשתמש,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 וחצי מטר מעל המגרש שלו. 3זה 

] תושב[: בעלי מת השצ"פ לאחד להשאיר א יעקב אלמקייס  14 

 15 בתים, ושהוא יעשה את התיקון בתמורה לקבלת השצ"פ.

 16 אין למי, אין שם אנשים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 אני מוכן לקחת. יעקב אלמקייס ] תושב[:

אני אשאל את זה אחרת חיים,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 אפשר לאשר את התב"ר, חברים אני לא פוסל רעיונות.
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 1 חייבים לפני החורף. מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים 

 2 -צריכים לפתור, אני בטוח שיש יעקב אלמקייס ] תושב[:

אלמקייס אני דווקא הולך עם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

 4 הרעיון שלך, שתוק קצת.

. יעקב אלמקייס ] תושב[:  5 אני מדבר איתו

לא, אי אפשר איתו. לאשר את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

יה, קול קורא מי רוצה י, אבל במקביל תבוצע פנהתב"ר 7 

יודע אם זה אפשרי, אני  לקחת בתמורה לתיקון, אני לא  8 

 9 שואל.

הדבר היחיד שאפשר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

שמותר לנו, זה לאדם שצמוד למגרש שלו שצ"פ, לתת לו  11 

 12 -אישור לפי בקשה שלו לטפח את

ע למי אז אפשר להצי עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 ליד.מגרשים בש

אבל, הוא צריך לגדר את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 -זה, הוא לא יכול ל

אני אסביר, עמיר יש שם  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 17 

רמה? יש לך קיר תמך, פלטה, זה הרמה, אתה יודע מה זה ה 18 

רמה, וקיר תמך גבוהה, זאת אומרת הוא לא יכול לשרת ה 19 

 20 ת זה שמתחת.את זה שמעל ולא א
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חיים אני מבין שרוב הסיכויים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 -שזה לא יקרה

,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: יש אדם אחד רלוונטי 3 

 4 הוא בן שמונים, זה לא יקרה.

אז אני מבקש לאשר, בכפוף לזה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

שתבדקו עם השכנים שרשאים על פי חוק אם הם רוצים  6 

ת השטח כמסופח אליהם, אני מניח שלא, אבל אולי לקחת א 7 

 8 אלף שקל. 100נופתע ונחסוך לעצמנו 

 9 אין בעיה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 מה הוא הציע? שמה? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

ן אפשרות חהוא אמר שנב גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 11 

 12 יקח את השטח לחזקתו.ישמישהו יעשה את זה ו

אין דבר כזה לחזקתו, שצ"פ לא עובר  יו ]יועמ"ש[:דוד ז 13 

 14 לחזקה של אף אחד.

 15 לטיפוח. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: שצ"פ יכול לעבור במקרה הטוב לבר  דוד  16 

 17 רשות ולא יותר.

בקיצור, כרגע חייבים לטפל  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 18 

 19 בזה דחוף לפני החורף.
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התשובה היא כן, רוצים לאשר  צה[:עמיר אריהן ]חבר מוע 1 

 2 -את זה, בכפוף רק שתעשו בדיקה

זיו ]יועמ"ש[:  3 לא, בלי בכפוף. דוד 

 4 למה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני מוכן לבדוק את זה, בלי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 5 

 6 בכפוף.

זו הצעה מיותרת כי אף  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 7 

י  8 קח את זה.יאחד לא 

נטי ויש בן אדם אחד רלו מנדל שקד ]ראש המועצה[: חיים 9 

.  10 והוא בן שמונים. זה לא רלוונטי

 11 אני אבדוק. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 12 למה לא בכפוף? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

התב"ר עומד לבדו והוא מאושר לביצוע  דוד זיו ]יועמ"ש[: 13 

 14 הטיפול, במקביל אתה יכול לפנות לרשות.

אתה אומר במקביל נפנה ואם  בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח 15 

 16 ֵ.כן נקבל את הכסף של התב"ר בחזרה, סבבה, לא בכפוף

 17 אז איזה תב"ר ירון? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 18 .279 ירון ארנון ] גזבר[:

זיו ]יועמ"ש[:  19 ?279מה  דוד 
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אני לא מגדיל אני פותח  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 חדש.

זיו ]יועמ"ש[:  3 .272כן, אבל  דוד 

לא, זה היה להגדלה, הוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

אמר שכיוון שבתב"ר הזה מעורבים כפי משרד הפנים הוא  5 

.  6 לא רוצה לערבב אותו

 7 -תב"ר חדש מספר ירון ארנון ] גזבר[:

לפתוח, פתיחת  279 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 תב"ר.

זיו ]יועמ"ש[:  10 י, סבבה.יאוק דוד 

 11 -וזהו מתוך רג'יל ]מנכ"ל המועצה[:גבי אב

 12 סיימנו? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

מספר תב"ר טוב, אישור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

אלף  100לשיקום ושיפוץ המרכז הציבורי בסכום של  279 14 

 15 שקל.

 16 מתקציב? ירון ארנון ] גזבר[:

 17 קרן פיתוח. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן, אני כתבתי, אני רק רוצה שנהיה  ר[:ירון ארנון ] גזב 18 

 19 סגורים על זה.
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בכפוף, במקביל תבוצע פנייה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 לדיירים הרשאים לראות אם הם רוצים.

זיו ]יועמ"ש[:  3 הצבעה. דוד 

 4 -נשאר לנו גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  5 נשאר לנו להצביע על זה. דוד 

איזה עצים עוקרים שם? כי  עצה[:נתלי שחף ]חברת מו 6 

 7 שווה להעתיק אותם למקום אחר.

קיבלנו אישור מפקד  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 8 

 9 -היערות, הבאנו את פקיד היערות, הבאנו מישהו

היא לא אומרת שאתה לא עושה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

את זה באישור, היא אומרת אם אתה עושה את זה שווה לך  11 

 12 תו.להעתיק או

 13 -אם זה עץ בוגר נתלי שחף ]חברת מועצה[:

אי אפשר, גם הכריתה שלו  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 14 

 15 זה בטיפוס, מרוב שאי אפשר להגיע.

פקיד היערות גם, דרך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

אגב, למשל במתחם יבלונקה שהוא אישר, הוא אישר חלק  17 

ין היערות, אם הכפר, קצ ימהעצים העתקה, מעתיקים לפאת 18 

העץ הוא שווה הוא לא מרשה לך לכרות, הוא אומר לך  19 

 20 תעתיק אותו. לכן במקרה הזה הוא אישר.
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אז מי בעד? כולם בעד. פה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 1 

 2 אחד.

 3 279המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר מספר החלטה: 

 4 ₪ 100,000לשיקום ושיפוץ המרכז הציבורי בסכום של 

 5 חד.. אושר פה אמכספי קרן פיתוח

ם "ריאישור סגירת תב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

.  7 ירון

 8 247המשך דיון באישור הגדלת תב"ר מספר [ 7]

לא, רגע, יש לנו את הבריכה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 9 

 10 העסקית. הוא רוצה לדון עליה.

 11 הפסקה כמה דקות. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 12 מה דקות.הפסקה כ גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

טוב יאללה חברים, אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 מעלה את זה להצבעה.

 15 חברים, מעלים להצבעה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  16 -תב"ר מספר דוד 

 17 ה.ירגע, שני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני אומרת נבקש ממיכל  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 18 

 19 -תורג'מן
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ביקשנו כבר, הפנית  ד ]ראש המועצה[:חיים מנדל שק 1 

 2 -אותנו ל

אז הפניתי אתכם, והוא  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 3 

 4 -ל, זה לא אומר שאי אפשרוספציפית לא יכ

 5 -אז כל מי שפנינו אליו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 מה בהתנדבות? פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 7 לא בהתנדבות. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 8 -כל מי שפנינו אליו ם מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיי

אני לא רוצה טובות מאף אחד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 ביישוב הזה.

 11 -לא טובות, היא מסבירה לך איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 12 בתשלום. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

אני אסביר לכם, עשינו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

שפט. כל אחד שפנינו אליו אמר לנו את זה, תנו לי לגמור מ 14 

תביאו לי תוכנית מפורטת עם מידות והכל, אני עושה לך  15 

, אבל אין לנו תוכנית מפורטת, כי לשק 5,000את זה ב  16 

 17 .תוכנית מפורטת של הבריכה עולה ארבע מאות אלף שקל

ואז הוא לוקח, והוא עושה, הוא עשה לנו תוכנית ראשונית  18 

 19 500המבנה של  התוכנית שלשל העמדה, הוא עשה לנו את 

של הפעוטות, הוא עשה את ריכה בהמטר, הוא עשה את  20 
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הוא משלים את הנתונים שהוא חייב כדי לעשות את  הכל, 1 

 2 את השלב הזה שזה חלק .ההדמיה בשביל לתת לנו

התחייבות שלו, שאם אחר כך  נו, דרך אגב יש למהתכנון 3 

אלף שקל יקוזז  70-הוא יזכה בלתכנן את כל הבריכה, כל ה 4 

הארבע מאות אלף שקל, מתוך הסכום הכולל של  מתוך 5 

לפי דעתי בשלב שהגענו, בגלל  .התכנון. ולכן זה חלק מהם 6 

ל שזה מה שתוקע אותנו, צריך אלף שקל, ובגל 75שהוצאנו  7 

אלף  20-להוריד, לאשר את ה זה המינימום שהצלחנו .לאשר 8 

 9 -שקל

זה לא סכום זה, זה מאוד יקר,  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 10 

 11 עולם ההדמיה. עם רותימהיכ

אבל היא הציעה את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 אז ובדקנו את זה.

 14 אבל בדקתם עם אדם אחד. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

לא בדקנו עם אדם אחד,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 למה את אומרת עם אדם אחד.

זיו ]יועמ"ש[: אבל אני חושב שמה שחשוב כאן, אם  דוד  17 

אלף האלה, ובסופו של יום יקרה ותוקם  20-שרו את התא 18 

אלף  400-, זה יקוזז מה75,000כאן בריכה בהר הדר, אותם  19 

 20 שקל.
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אבל זה ידוע, בכל שוק כל אחד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 עושה את זה.

זיו ]יועמ"ש[:  3 מעולה. דוד 

כולם עושים, הדיון הוא כרגע,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

ה בארץ ימה לעשות אנחנו המועצה הכי עניהאם אנחנו,  5 

ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו חוסכים כסף, אומרת  6 

נתלי שעוסקת בתחום שזה מחיר יקר, מה שאני מציע זה ש,  7 

 8 לא יודע, אתה יכולה להפנות כמה שפחות?

היא עשתה את זה כבר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 עשינו את זה.

]יועמ"ש[: חייב לומר משהו איתמר, ברגע שיש אני  דוד זיו  11 

 12 -מתכנן אחד שמכיר את החומר

 13 אלף? 20הוא מבקש על זה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:  14 כן

וחצי פלוס  17הוא מבקש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 -מע"מ. הוא ביקש חמישים

ת נניח שהדמיה לבד עולה כמה? חמש דוד זיו ]יועמ"ש[: 17 

 18 אלפים? ששת אלפים? נתלי?

לא הוא לא מסכים, ניסיתי,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 19 

לוקח  הוא אמר לי אתה יכול להתחייב לי ולחתום לי שאתה 20 
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אותי כמתכנן? אמרתי לו אני לא יכול. תחתום לו הוא יעשה  1 

 2 לך את זה בחינם.

 3 -יש לו סיכוי טוב להרוויח איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יש לו סיכוי, אתה יכול  'יל ]מנכ"ל המועצה[:גבי אברג 4 

 5 לחתום לו?

 6 ברור שלא. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 7 זה מה שפחדתי גם. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

אלף  35אנחנו ביקשנו אז  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

שקל, ונתלי אמרה את מה שהיא אמרה, בדקנו, ואז באנו  9 

הוא לא הולך להרוויח פה, זה  אליו ואמרנו כמה המינימום, 10 

מה שעולה לו, הוא לוקח עכשיו מתכנן, הוא יודע את שעות  11 

אני  ואז הוא התחייב, הוא אמר, העבודה, זה מה שעולה לו,  12 

 13 לא יכול בשקל פחות.

 14 -למה צריך את ההדמיות איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 15 הוא אומר שהבנק צריך. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

מה ככה כתבה לך הבנק שצריך  ראל ]חבר מועצה[:איתמר ה 16 

 17 תלת מימד?

הוא עסק בגיוס משאבים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

הוא אמר שבכל המקומות שהוא הלך לגייס משאבים, לשבת  19 

עם משקיעים, לשבת עם הבנק, זה לא רק הבנק, אין לנו  20 
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החלטה ללכת על הלוואה, אנחנו רוצים לעשות השוואה  1 

ולכן אם אתה רוצה לעגן משאבים  .כדאי כלכלית לראות מה 2 

עכשיו, הכי טוב אם  .אתה צריך לבוא עם תוכנית מסודרת 3 

היה לי תכנון מפורט אבל אין לי, אחרת הבנק עכשיו יבקש  4 

אלף שקל בשביל  400ממנו עכשיו תכנון מפורט, לך תוציא  5 

מיליון, אני לא רוצה את זה. ולכן הוא  7לקבל מימון של  6 

המינימום שנדרש בלי תכנון מפורט כדי לקבל  אומר שזה 7 

 8 מהבנק.כסף 

אני רגע רוצה להבין את  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 9 

 10 התמונה הכוללת, נגיד שזה יסתיים, מה השלב הבא?

אנחנו עושים שיתוף  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

ציבור, מראים להם את זה ובודקים את ההיענות של  12 

.  13 הציבור להשתתף במימון

 14 כחלק מתוכנית עסקית. אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:גבי 

וכמה הם צריכים לשלם, ואם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

 16 -הם רוצים לשלם

אם הם רוצים, אם לא, נלך  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 17 

 18 לשיטת מימון אחרת.

להיות שנגייס  ליכו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

 20 4הבנק יצטרך להשלים מיליון, ו 3מיליון,  2מהציבור רק 

מיליון, והאפשרות השלישית שאני לא אוהב אותה, זה  21 
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 B.O.T 1ללכת עם יזם חיצוני שיבנה את הבריכה על חשבונו, 

.  2 כזה, ולהיות שותף שלו

זיו ]יועמ"ש[:  3 אגב, אני לא פוסל את זה. דוד 

זה הבסיס לבחירת חלופות  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 4 

 5 לתוכנית עסקית.

רוב הרשויות עושות את  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ 6 

 7 זה ככה.

, B.O.Tהולמס פלייס במודיעין זה  דוד זיו ]יועמ"ש[: 8 

עשרים וחמש שנה, השנה הוא מרים עוגן, המתקנים והכל  9 

 10 של העירייה, מה רע?

 11 לא פוסלים, זו גם אפשרות. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 12 חסרים שטחים.במודיעין לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אבל השטח פה הוא מוגדר,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 13 

יש לנו שטח, עכשיו צריך להחליט על תוכנית עסקית  14 

 15 בהתאם לחלופות המתאפשרות ואחרי שיוצגו הדברים.

שהאדריכל לא יצא ריט שתיש  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

 17 לפועל?

, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: זו  א' התשובה היא כן 18 

החלטה שלנו, אני ארצה לקחת הלוואה מהבנק אני אצטרך  19 

 20 את אישור המליאה, אני לא יכול לעשות שום דבר לבד.



 30/8/2022 מן המנייןלא פרוטוקול מליאה 

 

 

 127מתוך  111עמוד 
 נוצר על ידי 

 

 

לא, אני שואל אם יש הענות,  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 -אם אין הענות

 3 -אז תשמע, יש חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  4 זה בשיתוף ציבור. דוד 

 5 -זה מה שאני שואל מועצה[: איתמר הראל ]חבר

בתקופת הקורונה אח שלי בנה  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 6 

 7 -בריכה בבית, השכן הצמוד שלו בנה בריכה בבית

לבן שלי יש בריכה בבית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

ואני אומר לכם שכל יום שישי שהבריכה פתוחה הוא יהיה  9 

רה אז הם שם עם כל החברים שלו, עכשיו אין להם ברי 10 

 11 מזמינים את החברים אליהם הביתה.

טוב אני חושב שכדאי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 12 

 13 להעלות את זה להצבעה.

טוב, אני מעלה את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 להצבעה.

 16 מי בעד? גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

חיים בעד, נמנעים עמיר  ,פנינה ,איתמר דוד זיו ]יועמ"ש[: 17 

 18 תלי.ונ
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. 247המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר מספר החלטה:  1 

 2 אושר ברוב קולות. 

 3 עמיר, נתלי. -איתמר, פנינה חיים. נמנע -בעד

אני לא חושבת שהמחיר  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 4 

 5 מופקע.

. נתלי שחף ]חברת מועצה[:  6 אני חושבת שכן

 7 מהיכרותי את הסכומים. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

 8 סגירת תב"ריםאישור  [8]

טוב רגע, יש פה אישור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 -טכני לסגירת תב"רים, ירון אתה יכול ל

 11 כן אני יכול, זה גם חומר שהפצתם נכון? ירון ארנון ] גזבר[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  12 כן כן, הפצנו

מדויק  223-תגיד ירון רק ב איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

 14 לרמת האלפים? תרמת השקלים וכל הילר

 15 למה איפה אתה רואה? ירון ארנון ] גזבר[:

זיו ]יועמ"ש[:  16 , הנגשת מעברי חצייה.223 דוד 

] גזבר[: י, בסך הכל אנחנו פעם בשנה ירגע, אוק ירון ארנון  17 

הזה של סגירת תב"רים, אני ליך ההתעוברים ועושים את  18 

 19 דקקה שנזמניח שיש כאלה שהסתיימו. והשנה יש כמה כאל
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גרעון לכיסוי  עודף להעביר ,ניהםיבכספים טכנית  להעביר 1 

י? לדוגמה יש לנו יבסכומים קטנים כדי לאפס אותם. אוק 2 

תב"ר מאוד ישן שעשינו אז שיפוץ מטבח המעון, שבעצם  3 

ומשהו, ויש בו שמונת אלפים  551וביצענו  560שאישרנו  4 

ע שקל שאני פשוט מבקש להעביר מאתיים שישים ותש 5 

רעון ונסגור את שניהם, תכף יפה שיש גאי תב"רל םאות 6 

נסביר את זה. לדוגמה, תב"ר שעשינו שנמשך על פני כמה  7 

 8 -שנים של חידוש מערכת מים בשלב א', עבר

מאוד בגלל זה אנחנו ול עגזה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 שואלים.

זה עגול מאוד כי הקפדנו לעשות את זה  ירון ארנון ] גזבר[: 11 

ניצול השקל האחרו ן, במקרה זה יצא ככה, ספציפית כאן עד  12 

, שוב פעם, 213. תב"ר 130שקלים, אז זה תב"ר  46זה יצא  13 

 14 שכר ימי עבודה, הסתיים באיזון, סגירת תב"ר.

זיו ]יועמ"ש[:  15 אבל מה אתה סוגר? הסגול? דוד 

] גזבר[: ן  הסגול זה השורה התחתונה, התב"ר  ירון ארנו 16 

 17 .מורכז מקטגורית הכנסות, קטגורית הוצאות

זיו ]יועמ"ש[:  18 ?186י, וזה תב"ר יאוק דוד 

, 250עביר את העודף שלו לתב"ר נ, 186 ירון ארנון ] גזבר[: 19 

 20 שתכף נסביר למה אני צריך את זה.

זיו ]יועמ"ש[:  21 אז תעברו אחד אחד. דוד 
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עשינו בזמנו את הברקואים  250תב"ר  ירון ארנון ] גזבר[: 1 

ותיות קטנות, וזה , רק דבר אחד לא שמנו לב שהיה כתוב בא 2 

אלף שקל, מזה השתתפות הרשות המקומית  80מאושר  3 

, ואז כשהגשנו את 12%, או 10%תהיה, אני לא זוכר כמה  4 

 5 אלף שקל ארבע מאות, 70מהם רק  אלף שקל קיבלנו 80-ה

 6 שהו,ה ואז נשארתי עם גירעון שאני צריך לכסות אותו מאיפ

 7 -ולכן אני מציע שעם העודף שם

אתה סוגר את התב"ר ההוא  ר מועצה[:עמיר אריהן ]חב 8 

 9 .250ומעביר שמונת אלפים חמישים, וסוגר את 

אני מביא עוד אלף מאה ארבעים  207-מ ירון ארנון ] גזבר[: 10 

שיש לי בהם עודפים, כל זה  האלוארבע שקל, מתב"ר, כל  11 

כדי להגיע למצב שאני סוגר את כל התשעת אלפים שש  12 

היא  250ירה של רעון פה בסדר? לכן הסגימאות שקל ג 13 

שהם שלושתם בעודפים.  269-ו 207, 186תלויה בסגירה של  14 

למעשה יש בו עודף קטן,  223 כמו שאמרנו הוא מאוזן, 213 15 

 16 למעשה פג תוקף ההתחייבות של משרד התחבורה.

 17 קיבלנו התחייבות חדשה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ן ] גזבר[: התחייבויות מאוד ישנות  והי אלהכן,  ירון ארנו 18 

ה אם אתם זוכרים, אז ישעשינו להנגשות של מעברי חצי 19 

.  20 סיימנו את זה ולא ביצענו עד השקל האחרון

אבל צריך שם עוד המון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 21 

 22 תיקונים בהנגשות האלה.
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זה משהו אחר, זה יבוא ממקורות  ירון ארנון ] גזבר[: 1 

 2 פג.אחרים כי כאן תוקף ההתחייבות 

אז זה טכני לחלוטין, אין לי  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

.  4 ברירה, אני חייב לסגור אותו

כן. אבל כאן יש לי עודף שנובע מהעודף  ירון ארנון ] גזבר[: 5 

היטל השבחה של שלושת ף לחשיש לי מההשתתפות של קרן  6 

שהוא סימון כבישים  225אלפים שקל שאותם נעביר לתב"ר  7 

שקלים שעובר  46זה עודף של  228, והתקני בטיחות. הלאה 8 

לשלב האב וכל  תכנון הפארק התחלק 230ני ציבור, לקרן מב 9 

אלף שקל, שזה היה מפה ובעצם מיצינו את  70מה שעשינו,  10 

זה ולכן נסגור את זה, ויש את הביצוע של האנדרטה שהוא  11 

אלף  30הולך לתכנון המפורט. האלה, זה סיוע לחירום  12 

מה עשינו, אולי רכב כיבוי אש שקל, אני כבר לא זוכר  13 

בזמנו, והסתיים, מאוזן, לסגור. מאתיים חמישים הרגע  14 

זה הנגשה אקוסטית שניצלנו לפני שנתיים  253דיברנו עליו,  15 

לגן ילדים, שוב פעם עודף מאתיים חמישים וחמישה שקלים  16 

זה מה שעשינו החצר של בית  254שיחזור לקרן מבני ציבור,  17 

 18 הספר, המתקנים.

מה ההבדל בין זה לבין  הראל ]חבר מועצה[:איתמר  19 

 20 .257-ההכלה? ב

הכלה זה יסגור את זה כי זה המרחב  ירון ארנון ] גזבר[: 21 

פשוט מבוטל, אז כשפתחנו אותו אמרנו אנחנו צריכים  22 
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לבדוק, זה משהו שהיה התחייבות המאוד ישנה למשרד  1 

החינוך שכבר לא בתוקף, לא ביצענו את זה, לא ביצענו  2 

 3 ביררנו על זה הבנו שכבר פג התוקף.כלום, וכש

 4 חבל, זה המון כסף. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 5 עוד מבנה יביל? זה לעוד מבנה יביל. ירון ארנון ] גזבר[:

 6 '.21רגע זה אושר אבל בתחילת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 -נכון, אמרנו נבדוק את זה ירון ארנון ] גזבר[:

לא, אז כשבדקנו גם  לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

עם משרד התחבורה וגם עם משרד החינוך, אנחנו עושים  9 

בדיקה כל הזמן לראות אם יש הקצבות שמגיעות לנו ולא  10 

אלף שקל,  150ניצלנו אותם. ואז הופיע פתאום הקצבה של  11 

ואז בדקנו מה היא, אגב יש לנו פה פשוט תושב שהוא עובד  12 

. אז הוא אומר שם והוא כל הזמן אומר לנו כשיש דבר כזה 13 

לנו אתם יכולים לקבל יביל לבית ספר, אבל אנחנו לא  14 

ה ביקשה עוד רננחנו, כיתות רק יורדות, בזמנו אורוצים, א 15 

אלף שקל, מתוך זה הם  150זה עולה אישרו לה, אבל ויביל  16 

 17 .70נותנים רק 

] גזבר[: ן  בגלל שאנחנו לא הבנו מה זה אנחנו לא  ירון ארנו 18 

ת זה במליאה, כשהבאנו את זה למליאה לא הבנו אישרנו א 19 

בדיוק על מה מדובר, הבנו שזה גם התחייבות שפג תוקפה  20 
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וגם שזה היה תוספת עוד מבנה יביל בחצר לצורך מרחב  1 

 2 הכלה.

סלחו לי שאני אומר, אבל אם  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 3 

 4 -החלטתם לא לבצע מסיבות כאלה

 5 ההתחייבות בוטלה.לא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אבל היא בוטלה כי לא עשינו  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7 כלום איתה.

לא, אנחנו, כשאנחנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

גילינו את זה, את ההתחייבות הפתוחה, והבאנו את זה  9 

ר המליאה, כשבאנו לממש את זה אמרו ההתחייבות ולאיש 10 

 11 כבר לא בתוקף על מה אתם מדברים.

מה היה הפער בין האישור  ר הראל ]חבר מועצה[:איתמ 12 

 13 שלנו במליאה לבין הבדיקה של המימוש?

לצורך העניין כבר כשאישרנו במליאה,  ירון ארנון ] גזבר[: 14 

 15 אבל לא הבנו את זה.

אישרנו אותה כשהיא פג  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 16 

 17 תוקף? על זה אין לי מה לענות.

תם הם אמרו שזה לא כשדיברנו אי ירון ארנון ] גזבר[: 18 

 19 רלוונטי. יכולתי גם לא להציג את זה פה.

זיו ]יועמ"ש[:  20 תסגור. דוד 
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 1 י.יהבנתי, אוק איתמר הראל ]חבר מועצה[:

] גזבר[: ן  אז רק תדעו שהמספר הזה נסגר. הנושא  ירון ארנו 2 

בגלל שלקח קצת זמן בגלל האספקה,  של המעמיס האופני, 3 

אלף  5-ד לנו הערך בונעשתה פה עסקה של טרייד אין, אז יר 4 

שקל של הטרייד אין, אוקי? כלומר עלות הרכישה נשארה  5 

אלף שקל על  55אותה עלות רכישה רק במקום לקבל  6 

קיבלנו חמישים. אז את החמשת אלפים אני  ,הבטרייד אין 7 

בא בתור, שכאן היה השזה  261מבקש שנוציא מתב"ר  8 

בדיוק הפוך, כאן היה החלפת טרנדים שגם כאן היה טרייד  9 

אין, וכאן קיבלנו יותר ממה שצריך בחמשת אלפים שקל,  10 

.  11 אז סך הכל מאזנים אחד את השני

לגבי האופני, אנחנו משלמים  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

עות מנוע. עליו לפי שעות מנוע, קנינו אותו, הוא בא עם ש 13 

נוסע בלי סוף ביישוב ורודף אחרי בקיצור אני רואה אותו  14 

 15 עבודות, לא חבל?

 16 מה זה שעות מנוע? ברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:גבי א

] גזבר[: ן  הטיפולים שלו הם לפי שעות מנוע, כמו  ירון ארנו 17 

 18 אלף, אז שם זה שעות מנוע. 20שברכב אתה עושה כל 

דוד, תרשום בבקשה, אני  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

מבקש לקבל תשובה, בסדר? תבדוק ותגיד כמה שעות מנוע  20 

ה היה לנו בהסכם ובתב"ר שתכננו הוא עשה עד עכשיו וכמ 21 

שעות מנוע, זה היה חלק  200מראש שזה בא עם איזה  22 
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מההחלטה על הרכישה, אז אני רוצה להבין איפה זה נמצא,  1 

 2 כי אני אומר לך הם נוסעים כמו פרייבט פה ביישוב.

 3 למה לא קניתם את הרכב הזה? תושב:

 4 ים.קנינו אותו, הוא מדבר על הטיפול ירון ארנון ] גזבר[:

אתה עושה טיפולים לרכב כבד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 5 

לפי שעות מנוע נכון? תחשוב שהיית מטייל עם הטרקטור  6 

 7 שלך פה ביישוב, הולך למכולת.

 8 לא לא, ברור. תושב:

אתה לא רואה אותו מסתובב  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 9 

 10 פה בלי סוף?

ני לא אני רואה אבל אני לא יודע לאן הוא הולך, א תושב: 11 

.  12 הולך אחריו

לא הוא לא מטייל, אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 דבר כזה.

זיו ]יועמ"ש[:  15 אפשר לבדוק, זה עובדתי. דוד 

דרך אגב, כלי כזה חייב לעבוד, כל הזמן, כדי  תושב: 16 

 17 -להוציא

מכוניות  3יש לנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 -חשמליות
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] גזבר[: ן  שר לסגור את סגירת איתמר, אפ ירון ארנו 1 

, שיפוץ מקווה נשים האלתב"רים? בסדר? אז זה שני ה 2 

אלף שקל מסתיים ביצוע, יש פה עודף של, אבל  25שהיה  3 

כאן אין מה להחזיר כי זה מענק, אין מה, הוא לא בקטע של  4 

 5 -עודף, סיימנו את ההוצאה במאתיים

תבקש שיתנו את זה לצדקה.  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7 ת.משרד הדתו

] גזבר[: ן  את זה לצדקה. בסדר  ןייתמשרד הדתות  ירון ארנו 8 

י. ובנגישות אקוסטית שוב פעם, יש פה, זה חלק יאוק 9 

 10 . זהו תאשרו, נאשר את כל הרשימה.250מהסגירה עם תב"ר 

אני ממליץ לקבל את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

המלצת הגזבר לסגור את התב"רים ולעשות את ההעברות  12 

 13 בין התב"רים כדי להגיע לאיזון.הנדרשות 

 14 מי בעד? כולם בעד. נהדר. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

המועצה מאשרת את סגירת התב"רים ואת החלטה:  15 

ן,  ההעברות הנדרשות בין התב"רים על מנת להגיע לאיזו 16 

 17 כפי שהוצג. אושר פה אחד.

]יועמ"ש[: גבי אני רק מבקש שבצורת צורנות  דוד זיו  18 

סגירה  268יה תב"ר תב"ר, זאת אומרת תב"ר בפרוטוקול יה 19 

 20 מי בעד, פה אחד.

 21 איזה ערב. נתלי שחף ]חברת מועצה[:
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תבדוק בפרוטוקולים, אין  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 כמעט החלטות בנושאי תב"ר שהוא קיבל.

איתמר שכחת להגיד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 .שאחרי חצי שנה שמשכתם אותי בסוף אישרתם הכל

 5 הפוך. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ן ] גזבר[: אתם לא רוצים לעשות את  לרגע אב ירון ארנו 6 

 7 הנושא האחרון? יש עוד נושא.

 8 תקציב מילואים[ 9]

יש עוד נושא, תקציב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 מילואים.

תקציב מילואים לא ידון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 11 

 12 עכשיו, לא איתי לפחות.

טוב, אני רוצה לפרוטוקול, אם  אריהן ]חבר מועצה[:עמיר  13 

לנו את הדיון על תקציב המילואים להגיד ככה, לא חהת 14 

 15 -ראוי

אבל אם הנושא לא עולה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 -על סדר היום

למה לא עולה? אני נמצא פה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 יש לך פה קוורום.

 20 אני לא מעלה. :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[
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 1 אתה לא מעלה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  2 כן

 3 אני פה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  4 אבל הם הולכים הביתה. דוד 

 5 אני לא. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 אני צריכה ללכת. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  7 ענות.אני לא בא בט דוד 

 8 אתה מעלה לסדר היום או לא? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אם אני מעלה אני רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 שירון יציג אותו קודם.

 11 אתה פותח את הדיון או לא? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני פותח את הדיון, אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 -לא אתה

 14 -אז אני מבקש [:עמיר אריהן ]חבר מועצה

לא, אני לא נותן לך זכות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 דיבור.

לפני ההצגה חיים, עם כל הכבוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

למשחקים שלך, ושיהיה לפרוטוקול כי אני רוצה את זה  18 
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לממונה, ואני גם אכתוב לממונה שיהיה ברור. יהיה, נקבע  1 

 2 -דיון

הוא לא קיבל את זכות  עצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המו 3 

 4 הדיבור, אני מבקש ממך לא לרשום את זה לפרוטוקול.

אני מבקש כן לרשום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

 6 בפרוטוקול, אז אני מתייחס לתב"רים.

לא, אני מתנגד לזה, אתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 יכול לכתוב איזה מכתב שאתה רוצה.

מתייחס לתב"רים, מותר לי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

להתייחס לזה, נקבע דיון על התב"רים אחרי שנקבע דיון על  10 

בלילה כאשר גזבר  11-תקציב, אנחנו מגיעים לתקציב ב 11 

המועצה לא היה פה כל התקופה הזו מהיום שהוא שלח את  12 

, לא ניתן היה ללמוד את התקציב, לא התקציב ועד היום 13 

אחת רעה על הגזבר,  היה ניתן להכין אותו, אין לי מילה 14 

יה יהוא לא אשם, אני מניח שהחופשה שלו לא נקבעה שנ 15 

תחושתי, ולכן יש פה  .אחרי שהוא שלח את התקציב 16 

התנהלות לא תקינה בעליל, ניסיון בעצם להשפיע על  17 

התקציב, ולגזול מהמועצה ומחברי המועצה את היכולת  18 

שלהם לבוא, לדון, ולהכין את התקציב, גם דיון שמתחיל  19 

בלילה אחרי שהדיון המקורי היה דיון תקציב וגם לא  11-ב 20 

לאפשר לנו בעצם לקבל תשובות בעצם מאף אחד עד שעה  21 
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לפני הדיון, זה במקרה הטוב זלזול בחברי המועצה, במקרה  1 

 2 הרע זו הכשלה מכוונת של חברי מליאה.

מה אתה מציע? שנעשה  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 3 

 4 דיון נפרד, בסדר.

למה היה צריך היום דיון  יהן ]חבר מועצה[:עמיר אר 5 

 6 -תב"רים אחרי שנקבע דיון

 7 זה דחוף. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 8 -רגע, רק נתקן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 איזה דחוף? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

איך אני אתקן את הקיר?  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 10 

 11 איך אני אקדם את המבנה נהגים?

גבי מה היה דחוף בדיון  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 12 

 13 תב"רים?

 14 אני עונה לך. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

שום דבר. אתה חורג בתקציב  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 15 

השוטף שלך ואת זה ביטלת כבר שלוש שנים, פתאום זה  16 

 17 דחוף.

 18 רגע. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 19 הקיר היה דחוף"." עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 הקיר היה דחוף. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 2 בסבב טלפונים. ירהיית מעב איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אתם עונים לי בסבב  גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[: 3 

 4 טלפונים?

 5 בטח. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

. נתלי שחף ]חברת מועצה[:  6 כן

זום טלפונית  מי ביטל ישיבת איתמר הראל ]חבר מועצה[: 7 

.  8 של וועדת מכרזים? מי ביטל? יום לפני

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:  9 היא היחידה שעונה לי

 10 -אני עונה לך נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 11 אני גם עונה. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

מה אתה מדבר, אני עונה לך  איתמר הראל ]חבר מועצה[: ֵ 12 

יורד, אמרתי ש רפת לי שעת עבודה בזום, פתאום אתה  13 

.  14 עכשיו, לא תיאמתי פגישה בשעה הזו

ולכן ההתנהלות הזו היא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 15 

 16 -התנהלות לא ראויה, לא מראש מועצה

 17 אני מעדיף לא להתייחס. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 18 הוחלט שיקבע דיון נוסף?  ]חבר מועצה[: אריהןעמיר 
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 1 ברור. פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[:

, אדון היועץ המשפטי, רגע ]חבר מועצה[: אריהןעמיר  2 

 3 ?הוחלט שיקבע דיון נוסף

זיו ]יועמ"ש[:  4 .קבע, מה זאת אומרתיחייב לה דוד 

אני לא יכולה ביום שלישי  פנינה איצקוביץ ]חברת מועצה[: 5 

 6 תדחה.הבא. 

 7 אין דבר כזה, זה החוק. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 הדיון ביום שלישי הבא. גבי אברג'יל ]מנכ"ל המועצה[:

 9 יום שלישי הבא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 -הישיבה ננעלה-
 ברכה,ב

 

 

_____________ _____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,גבי אברג'יל

 מנכ"ל המועצה

 ירון ארנון

 גזבר המועצה

 


