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 פ ר ו ט ו ק ו ל

רב טוב, אני שמח לפתוח את ע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, ישיבה שלא מן 14.2ישיבת מליאה מקומית הר אדר מספר. 

. אני מציע שניגש ישר להצגת 11/09/22המליאה. היום התאריך 

 התקציב. ירון, בבקשה.

 [ עדכון תקציב מילואים1]

 הצגת תקציבטוב, הפצתי לכם מסמך של  ירון ארנון ]גזבר[:

סעיפים שיש בהם  90אני זוכר מיילים,  2. במסגרתו יש 2022

התקציב כמובן מאוזנת.  הצעתשינויים. והאחרים זה התקציב, 

שיש בה רכיב אחד שהוא מאוד משמעותי, הוא בעצם אני אדגיש 

טכני וחשבונאי, שרשום ברישום של המיחזור של ההלוואה. כך 

שאולי נרחיב ונדון בו מספרית, אבל אין לו שום משמעות. אין 

תקציב השוטף, רק רישומי. ישנה לצידה הכנסה לו משמעות ב

.. והוצאה. זהו, למיין את מתוך הסעיפים שבהם חלו  ה.

השינויים, שהצבענו עליהם. אז, ראשית כל הקמנו את מהלך 

האיזון. בהתאם לאישור מענק האיזון הסופי שהתקבל ממשרד 

שקלים שהוא פער במקרה  5,000, פער של כמעט 2022-הפנים ב

די משמעותי, נובע מהעובדה שבתחילת השנה, לא היו שלנו הוא 
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. מענקי האיזון הראשונים נקבעו 2020מאזנים מבוקרים של שנת 

שלא על פי דו"חות מבוקרים, וכשהתקבלו הדו"חות המבוקרים, 

עודכנו מענקי האיזון. במקרה שלנו היה איזה, אני חושב יותר 

שם  לוותהנ 20משמעות בגלל שלראשונה הופיע מאזן מבוקש, 

מיליון שקלים, שלקחנו של פרויקט הלד, ויש רכיב של  2-של ה

לצורך הכרה ברמת האיזון. אז אני  מהנלוותהכרה בהחזר בחלק 

חושב שהיה לנו משקל בגידול הזה. סעיפים אחרים ככה: בגדול. 

 יש סעיפים שהם, שוב, שני צדדים כמו הנושא של התחשבנות עם

פלסטיק שהיו, שבוטלו ועבר הכלובי תאגיד תמיר עקב מעבר מ

לכתומים. גם מצד ההוצאה גדל וגם מצד עצם השיפוי של תאגיד 

תמיר. זה שוב, סעיפים שצד ההכנסה וההוצאה בסך הכל אין 

טחון. מענק בטחוני ילהם השפעה על גרעון. נושא של מענק הב

יו"ש. כדי להסביר למשרד הפנים שהיה לרשות כמענק מותנה, 

ו אלף שקלים, התקבל האישור המרכבה על ומשה 150נדמה לי 

הסופי שלו. אנחנו רושמים כמענק מותנה בתחילת שנה  התקצוב

בסיס על שנים קודמות ובמהלך השנה מתישהו מעבירים לוועדת 

כספים לרוב זה בדצמבר, בשנה הזו זה נעשה באוגוסט והוקצב 

שקלים, כך שזה גם גדל הסכום וגם הפך בעצם  192,000לנו 

מילואים הפך ממותנה להוצאה ודאית. הוצאה שאינה  תקציבב



 

ה צ ע ו מ ת  ב י ש 1 י 1 . 9 . 2 0 2 2  

 נוצר על ידי    

5 

מותנית. יש עוד כמה מענקים קטנים שהתווספו. כמו מענק 

ממשרד הפנים על התחשבנות על ביצוע משימות בזמן הסגר, כל 

מיני הפרשים. מענק של בטיחות מיוחד של בטיחות בדרכים, על 

שהם בית ספר ועוד איזשהו סקר  בקרבתתוספות מתקני בטיחות 

נופלים  עשו בסגר. וחיים הגיע לזה ששני דברים משמעותיים פה 

מהתקציב, בעוד שניהם במכלול של סעיפים. הן מצד ההכנסה 

והן מצד ההוצאה. אחד זה העובדה שפתחנו כיתת גן חינוך 

 -בספטמבר  1-מיוחד, עכשיו ב

שהיא פחות או יותר מאוזנת, נכון? הוצאות מול  עמיר אריהן:

 הכנסות.

שהמשמעות שלה מצד אחד, כמובן הוצאה על  ן ארנון ]גזבר[:ירו

הנושא של הגן הזה, מצד שני היא קיטון בהוצאות שיש על 

תלמידי חינוך מיוחד, שלנו בגן  4הסעות. פשוט נדמה לי שיש 

הזה. שאין צורך להסיע אותם למבשרת. ומנגד גם הכנסות 

 ן.שמגיעות מהרשויות ששולחות אלינו ילדי חוץ, כאן לג

 -מסיעים אותם למבשרת, רק לא  חן פיליפוביץ:

]גזבר[: אני אומר, נדמה לי, אני לא זוכר, הילדים  ירון ארנון 

האלו. לא משנה. אחד חיסכון כספי בהסעה ובליווי וכל זה 
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למבשרת, שניים גם הכנסות שיש מילדי החוץ מהרשויות 

 שמגיעים 5ילדים בגן ועוד  4ששולחות אלינו. נדמה לי שיש 

ממבשרת ומטה יהודה. כך שבסה"כ, המשמעות של הגן הזה, 

מבחינת כסף, בואו נגיד שמבחינה חינוכית אני חושב שלארבעת 

הילדים האלו ייחסך מהם לנסוע כדי לקבל את החינוך לגן 

במבשרת וזה ליד הבית, כמובן שזה שיפור משמעותי. מבחינה 

זה אחד אז  ש... תקציבי, אני לא חושב. בשורה זה לא משהו

בחינוך שמשליך על כמה סעיפים אם  דברים כמו שאמרתיה

בהכנסות ואם בהוצאות והנושא השני בחינוך הוא בעצם נכנסה 

דבר שנקרא "רפורמת גפן" במשרד החינוך. משרד החינוך הכריז 

על רפורמה חדשה בצורה בה הוא מתקצב. אני אדגים את זה על 

על בית ספר. בית  בית ספר. למרות שיש לזה השלכה גם לא רק

ספר לדוגמא, עד היום מספר החינוך העביר אלינו כספים ואנחנו 

במסגרת הסכם משולש של משרד החינוך ובית הספר, בעצם 

העברנו את אותו סל ניהול עצמי לבית הספר שהסתכם נדמה לי 

ש"ח בשנה ובית הספר ניהל את כל ההוצאות שלו,  480,000היה 

ות האחרות, בגמישות שהוא עשה. הוצאות תל"ן. זה כל ההוצא

משרד החינוך הכריז השנה, תשפ"ג, את הרפורמה שבמסגרתה 

לוקח  הכספים שאני מעביר לרשות אניהוא אומר לא. אני, כל 
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י  אלי בחזרה, לוקח את ההשתתפות של הרשות המקומית ואנ

מעביר ישירות לחשבון הבנק של בית הספר את הכספים זה אחד 

ות המקומית תחומים מסוימים. כלומר, ואני משאיר אצל הרש

שהוא אחראי לשלם את חשבונות החשמל ותקשורת ומים 

באחריותה ובאחריותה לתחזק את המבנים. את המבנים ואת 

 -והשמירה את כל ןניקיוהמזגנים וכאלה. תחזוקה עליה. כמובן 

 אצלך זה הגשמת חלום. חן פיליפוביץ:

. :עמיר אריהן  זה סוג של סיוט בשבילו

 לא סתם האמת היא שבעיקר רון ארנון ]גזבר[:י

לא, הפוך. הוא גם נותן להם כסף והוא גם אחראי  עמיר אריהן:

 על התחזוקה.

 ...אבל אחיי, אל. זה לא חן פיליפוביץ:

קודם היה להם אינטרס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

קונה בזה  ההייתחוסכת בחשמל היא  ההייתלחסוך בחשמל, היא 

 ילדים.חולצות ל

 ברור. עכשיו זה לא נחשב. חן פיליפוביץ:
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,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: . גינון עכשיו עכשיו היא לא.

זה על עובדי התפעול שלנו. זה לא עליה, מהתקציב שלה. אתה 

 מבין?

עכשיו ומנגד משרד החינוך מעביר תקציב  ירון ארנון ]גזבר[:

כם במקרה לרשות המקומית שנקרא "סל רשותי". שהוא מסת

שקלים בשנה לשנה ראשונה. שבו הרשות  70,000-ב שלנו

היא  שממנוהמקומית, היא כאילו יכולה, מה זאת אומרת? 

 יכולה לקחת לשיפוץ קל, שיפוצי קיץ, גינון וכל מיני דברים

, אבל תכלס אתו מה היא עושהכאלה או שהיא יכולה להחליט 

ל מקרה זה כאילו משהו, סתם משחק כי ההוצאות האלו בכ

 -םהולכות על הרשות המקומית, רק עכשיו הוא קורא לה

 זה הפסד כתוצאה מזה? :אילן כליפא

, למעשה כולם מנסים לפענח, מאתנואף אחד  ירון ארנון ]גזבר[:

יודע מי  .[ כולם לא באמת  מזה, כי זה. יש הרבה, המון ]..

התחכמויות. לדוגמא, יש שם בתוך הסלים שנותנים לבית הספר, 

מהסלים שלהם בית הספר יכול לקנות רק בשוברים משרד חלק 

ת החינוך. מספקי משרד החינוך למיניהם. ושם הערות לדוגמ

י, אתה כאילו מקבל תקציב תחזוקת מחשבים. אומרים להם אוק
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אבל זה רק דרך לא זוכר איזו חברה שזכתה במכרז של משרד 

ש החינוך, ומנהלות בתי הספר לא עושות את זה עם החברה, י

רק עם הרשות שהן לא נותנות שירות רע, אנחנו  ןניסיולהן כבר 

 רוצים להמשיך לעבוד עם המתחזקים של הרשות.

 בעיקר הפכו להיות תקציבאיות. :אילן כליפא

 .על המנהלים/מנהלותנטל כן. כן.  ירון ארנון ]גזבר[:

וזה בסוף, זה פחות גמישות.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כאלה  וגית שיכולה יותר לקנות שעותגמישות פדגאולי יש להם 

צריכה לבקש שעות, אבל בנושא  ההייתבמקום אחרות, וקודם 

 אלף 470-הלמשל, בתקציב שלנו שהעברנו להם את התקציב של 

יכולה, לא להשקיע בגינון בכלל, באמת היא אמרה  ההייתהיא 

ים אני לא משקיעה בגינון, אני לוקחת את הכסף הזה וקונה לילד

. זאת עלאירועושה מסיבה. מזמינה מפיק  ,חולצות. אני מזמינה

לה יותר גמישות. היום, היא לא יכולה לעשות  ההייתאומרת, 

את זה. כי הכסף לא עובר אליה. אנחנו צריכים לעשות את זה. 

 ההייתאז היא לא חוסכת בחשמל, היא לא חוסכת. אם היא 

 בהיבט הזהירדה  יכולה, את הגמישות שלה ההייתחוסכת, היא 
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של התפעול והתחזוקה שהרבה כסף מנהלות מן הסתם פחות 

 -ל מוציאות, הן מעדיפות להוציא על דברים

 הן בעיקר לא יודעות. :אילן כליפא

]גזבר[: אני חושב שבעיקר אי וודאות. אני עכשיו עם  ירון ארנון 

 -המנהלת 

יודעות להחליט  :אילן כליפא ן צריך המודבר בדבר כי הן לא 

 ידע.

שבוע שעבר ובעיקר אני חושב שיש המון אי  ירון ארנון ]גזבר[:

ודאות והקטע, אמרתי, אחרי זה אמרתי לנאוה שלדעתי פשוט 

מה שנקרא מגזר היועצים, מודה מאוד למשרד החינוך באמת על 

התרומה למחזור החזון למגזר היועצים, כי בתוך הסלים של 

א על שכירת יועצים. ההוצאות של המנהלות, מותר להן להוצי

ויש מלא כמובן שמות של יועצות כלכלי שילוו את בתי הספר 

ואדפטציה לרפורמת גפן בהמון כסף. וכמובן בהיסטריה. אז כולן 

 הייהניעוץ הכלכלי. מגזר היועצים מאוד יכבר רוכשות את ה

מרפורמת גפן. אני עשיתי לעצמי עבור מה שהבנתי. אני יכול 

נו לא קיבלנו הנחיות מסודרות ממשרד להגיד שכנראה, כי אנח

הפנים, שהוא אחראי עליהם מבחינה רישומית, איך לרשום את 
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כל המערכות, מה אנחנו רושמים בהכנסות. אני בהחלט שוקל 

ל צריך להירשם, כי לא קיבלנו באמת הנחיות. אני ניסיתי ושהכ

לפענח את הרפורמה ולשבץ אותה, אבל לא קיבלנו הנחיות של 

של משרד הפנים עדיין, כי אני חושב שמשרד הפנים  חשבונאות

עדיין לא עיכל את זה בדיוק. זה בדברים האלה. שוב, כמה 

דברים שהם נגזרות של דברים מלמעלה שהוטמעו פה בהצעת 

חוץ מזה, ככה. אגיב לסל ההוצאות. התאמתי  תקציב המילואים.

 לדוגמא כמו הפחתת הוצאות לשכר שאני נתתיפה, יש תקציבים 

, איוש השהייתעבודה  ההייתמבקר כי בתקציב הבסיסי על אחת 

וכשהכנתי את תקציב המילואים הנחתי שאיוש  1.7-משרה מה

שקלים בחודש, משמעו  16,000-. מאחר וזה 1.9-המשרה ידחה ל

 שקלים. 32,000-שכר המבקר, אז הופחתה ההוצאה ב

 הוא התחיל החודש? :איתמר הראל

נ ירון ארנון ]גזבר[: ראה בסוף. זה הוכן לפני חודש התקציב לא 

עכשיו, יש דברים נדון אחרי זה בשינויים. הזה. לא משנה. 

שעשיתי לדוגמא רק, שוב, בכוונה אני שם את הדברים 

 הנושא הזה שללדוגמא, ? שבמחלוקת נשאיר לסוף, בסדר

השתלמויות. פשוט פיצלתי את ההשתלמויות למה שנקרא כדי 

 וגם למען העובדים. המליאהלמען  למקד לשלושה סעיפים. גם
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]. י ].. . אז מה רוצים? דבר ראשון להסכמים קיבוציים, אוקי

 -שבפירוש הוצאה חברה מהסכם קיבוצי 

ב :איתמר הראל  ?163-איפה אתה 

]גזבר[: , בסדר? יגדל, היה פה סעיף שזה, 161פה, זה  ירון ארנון 

שתלתי פה את כל מה שקשור להפרשות שנובעות מהסכמים 

 יוםשה, ייבוציים. אוקיי? הסעיף השני לרווחת עובדים. יום האק

גיבוש, עושים משהו כזה לימי הולדת, דברים כאלה שזה לוקח 

השתלמויות.  שהוא ממשומשהו אלף שקלים והסעיף השלישי  20

לא בסך הכל וכדומה.  םמקצועייהוצאות על קורסים, על כנסים 

יוכים כדי שמעתה כי רק פיצלתי, עשיתי את הש ממש שיניתי,

והלאה נעבוד ככה וגם כשאני צריך לדבר עם העובדים על פעילות 

רווחה, להגיד עשית פרויקט רווחה זה לא מתערבב לכם עם 

ההשתלמויות ולא עם הזה, אני חושב שזה שיקוף שטוב שיהיה. 

שקלים  2,000אולי איזה  ...אבל הוא בשורה התחתונה, אין לו

האלה. דברים  ות סדר בדבריםמיותרים, אבל לא. רק לעש

 נוספים ש...

 מה, לא הבנתי. לא הבנתי איך זה אותו הדבר. :איתמר הראל
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]גזבר[: אם תסתכל רגע על הלוח, אם אני אצבור את  ירון ארנון 

 2,000השינויים, את שלושת השורות האלה, תראה שהוספתי 

 שקלים הוצאה.

. :איתמר הראל  נכון

 .10,000קלים, לא ש 2,000 ירון ארנון ]גזבר[:

 הבנתי. טוב, בסדר. :איתמר הראל

 ההייתהסטתי ביניהם, כדי לעשות סדר. זו  ירון ארנון ]גזבר[:

הכוונה שלי. עדכנתי פה הוצאות שקשורות לנושאים של פינוי 

אשפה ודברים כאלה. גם מה שקשור לתאגיד תמיר וגם מה שלא. 

שגדלו פה קצת עקב שינויים ומחירים שיש בשוק וכאלה. אז נכון 

 הוצאות, אבל זה עצר.

 לא הבנתי את הסיפור עם תמיר. :איתמר הראל

ביטלתי את תמיר פשוט. מה שקרה בדצמבר,  ירון ארנון ]גזבר[:

 -לקחו את הכלובים של הפלסטיק של הבקבוקים 

 נכון, נכון :איתמר הראל

 ואז, יש יותר פינוי של הכתומים. ירון ארנון ]גזבר[:
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 כון.נ :איתמר הראל

כלובי הפלסטיק לא עלו לנו כלום. כל הדבר  ירון ארנון ]גזבר[:

הוצאה. עכשיו, לקחו את זה, ביטלו את זה,  ההייתהזה. אז לא 

ואנשים שמים יותר. הבנתי שיש יותר פינוי של כתומים, עולה 

יותר כסף לפנות את הכתומים ואתה מקבל מצד שיפוי מתמיר. 

 . תאגיד תמיר.Back to Back. 100%תמיר משפה אותי 

 -אז למה אנחנו  :איתמר הראל

 אני חייב להציג את זה. ירון ארנון ]גזבר[:

אני חייב להגיד לך בזמן האחרון, ברוב המקרים  :איתמר הראל

שאני מגיע לכתום, הוא סתום ולצערי אני נאלץ לזרוק את זה 

 בפח הרגיל.

 -אני יכול להגיד לך  ירון ארנון ]גזבר[:

. :איתמר הראל  ואז אנחנו משלמים יותר כסף במשקל של הפינוי

]גזבר[: הביקורת שלך היא נכונה, הביקורת היא גם  ירון ארנון 

 -שלנו. שהרפורמה הזו בעצם דפקה את העסק. היא 
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לא, אבל בלי קשר אולי אנחנו צריכים להגביר את  :איתמר הראל

 כמות הפינוי.

. שישבנו עם אני מנסה להסביר את הקטע ירון ארנון ]גזבר[:

תאגיד תמיר, אז הם, אהה אוקיי, אנחנו נעלה לא זוכר מתדירות 

 כזו לתדירות כזו.

אז אולי לשים עוד פח או משהו? שוב, במקום  :איתמר הראל

 הכלוב. פינית כלוב, שים פח כתום.

]גזבר[: .  ירון ארנון  שוב פעם, כל דבר כזה, הוא לא החלטה שלנו

 הוא החלטה של תאגיד תמיר.

מה זה. חברה, אל תציירו אותנו  מה, לשים כלוב? :תמר הראלאי

ולא יכולים לעשות כלום. אנחנו  םאימפוטנטיכאילו אנחנו הכי 

רשות מקומית, גדולה, יכולים לבוא לתמיר להגיד לו לשים פה 

 עוד פה. הוא לא ישים עוד פח?

איתמר, שניה. א' עשינו את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בהתחלה. פעם בחודש, ירדנו לשלושה שבועות,  את זה זה. עשינו

נדמה לי שעכשיו פעם בשבועיים. בתאגיד כבר התחלנו. הבעיה 

ואני יודע את זה מרשויות אחרות. משרד איכות  מבניתהיא 
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הסביבה בהסכם שלהם עם תמיר, יש להם יעדים. ולא מגדילים 

. חזורמ 40%-את היעד. הוא כבר הגיע ליעד שהוא חייב למחזר, ל

עכשיו, הוא לא יקבל יותר כסף אם הוא יפנה יותר. היום זו 

כלכלית שממומנת על ידי כל החברות הגדולות במשק, יש  חברה

אינטרס להוציא כמה שפחות. ופה מאבק יש פה בעיה מבנית.  לו

הוא כבר הגיע ליעד שלו, אומר אני יש לי פה אינטרס. ואז הוא ש

 -עושה לך 

בל מה אתה רוצה להגיד לי שבכל חיים, א :איתמר הראל

. יש רשויות שבכלל אין מחזורהרשויות זו התופעה? יש להם פחי 

 . אין להם בכלל.מחזורלהן 

 .תראה לי איזה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אני רואה שיש להם :איתמר הראל

 באבו גוש. :אילן כליפא

 בכלל. אין להםנווה אילן.  :איתמר הראל

 נווה אילן זה לא ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 
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מטה יהודה, אין להם בכלל. צריך להזמין עוד  :איתמר הראל

פחים כתומים. אני אומר לך, אני רוב הפעמים שאני זורק, אני 

 זורק לפח.

 את התדירות, ואת ההיקפים.נשפר  :גבי אברג'יל ]מנכ"ל[

יכול להיות שהוא אומר לך לא בתדירות. תשים  :איתמר הראל

 . פינית את הכלוב, שים פח במקום.פח עוד

עליה.  לעבודזו נקודה שאנחנו צריכים  :גבי אברג'יל ]מנכ"ל[

 צודק.

 אוקיי. תודה. :איתמר הראל

]גזבר[:   קצת כמו שאמרתי, שסעיפים. אנחנו עשינו ירון ארנון 

 שינויים, זה היה

 ירון.לי את העיניים  סנוור :אילן כליפא

]גזבר[: . אומר לך דברים שאני יודע שלאאני  ירון ארנון  .. , תראו

( נושא של אחזקת מבנים. יש מבנים 1עכשיו הולך להיות ככה. 

שאמרנו מראש, שאמרתי מראש חברה, לא אחזקת המבנה, אלא 

 על התחזוקה השוטפת. שהתקציב שאושר להגשת
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 שאמרנו להתייעל :אילן כליפא

. ירון ארנון ]גזבר[: [ ר עשרים . נכון למח..[מלכתחילה. לא 

 שהמועצה מצאה לנכון.

 איזה מספר אנחנו :אילן כליפא

 לאולם הספורט. ירון ארנון ]גזבר[:

 באקסל. 156שורה  :איתמר הראל

... 100%פה  ירון ארנון ]גזבר[: [ [ 19:30שזה יכניס לאולם 

 למשרדי אבל יש גם יחס לאולם ספורט.

  ביחס גם לאולם הספורט, אותו הדבר. ירון ארנון ]גזבר[:

 . 844אולם הספורט זה  :איתמר הראל

 ?804 ירון ארנון ]גזבר[:

 .448 :איתמר הראל

. בסדר. גובר גם על אולם הספורט. 448 ירון ארנון ]גזבר[:

בסדר? ישבתי עם ציון מריתי וצריך להתאים את זה לשנתי. שוב 
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יודע להגיד לכם. אני פה,  [ פעם, הדיון היה עוד פעם. אני לא  ... [

 אני רואה אותם שהם נדרשים להוצאה השנתית.מספרים כש

אבל מה זה יש הוצאות כאילו כטיעון. הוצאות  :אילן כליפא

 כעיקרון יש תקציב, אני עומד בו. תנאי,צריך לראות 

 אז מה, אני אכבה את החשמל?  ירון ארנון ]גזבר[:

 תקציב לא ריאלי.אישרת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 

 100,000, זה הכי קל בחיים. אני מקבל אני לא :אילן כליפא

שקלים משכורת, המשכורת היא לא ריאלית. אני צריך לקבל 

 שקלים. 120,000

אם בתקופה של ראש המועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שקלים תחזוקת אולם ספורט ואני אומר  170,000הקודם היה 

 שקלים עלה בקורונה וחשבון החשבון החשמל 100,000-לך ש

שקלים וחשבון החשבון בינואר  10,000בינואר בקורונה היה 

. אנחנו 100,000, מראש אישרתי רק 2פי  20,000האחרון היה 

רוצים מראש תקציב ריאלי, כי אין קורונה. אמרתם לא, כמו 

שקלים. אז היה ברור מאליו כשהגיע  100,000שנה שעברה, 

שאנחנו לא חשבון החשמל הראשון של ינואר, היה ברור מאליו 
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נעמוד בזה ואמרנו. אתם אמרתם לא. אז בשביל לאשר את 

התקציב, הסכמנו. כתבנו לממונה אגף שאנחנו לא נעמוד ביעד 

 הזה. אין סיכוי לעמוד ביעד הזה.

בדקתם למשל שהחשמל מכובה בשעות מחוץ  :אילן כליפא

 לפעילויות?

ה אולי לא קראת יגאל, אני כתבתי את ז גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -לעמיר, אני לא זוכר את השאלה הזו, ואני 

 אני שאלתי, אתה לא כתבת. כתבת לכולם. עמיר אריהן:

כי אתה שאלת את כולם. אז הגבתי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

ה לכולם. לא משנה, אני כתבתי שם שא' בהחלט אנחנו פ

נית שיכולה להיות. כן כמתייחסים לכל דבר בגישה הכי חס

ולא פעם ופעמיים מצאתי את הזה שלהם  הצופיםתדרכתי את 

 -וכן, מזגני אולם ספורט  דלוק

 -מה מזגני אולם ספורט  :אילן כליפא

על המזגנים של הצופים אני מתכוון. ושוב  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

המשרדים, והשומר של האבטחה. אתם תראו, עוד יבואו לפה 

ים אותו לבדוק שהכל מכובה. הוא עובר על הסריקה ואנחנו בודק
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שהוא בודק. אני לא יכול יותר מזה. מה אתה רוצה שאני אעשה. 

עכשיו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות ובאמת לעמוד ביעד, זה 

להפסיק פעילות. להפסיק פעילות, אני לא רוצה לפגוע בתושבים. 

 בשביל זה אנחנו פה, כולם.אי אפשר 

]גזבר[: נ ירון ארנון  ושא של אוקיי. נושא נוסף שהוא בעצם 

הרשות, זה הנושא של שעות נוספות. נושא שנדון בהרחבה גם 

באישור התקציב הרגיל, באנו לכאן לשים על השולחן מחדש 

להוסיף תקציב לשעות נוספות לעובדי התחזוקה. בין אם זה 

בשיבוץ תקציבי במחלקת המים והביוב, או בין עובדי התחזוקה, 

 אבל להחזיר את הרף.

תי, אנחנו עושים עכשיו דיון על הכל או לא הבנ עמיר אריהן:

 מתי אנחנו דנים על השינויים? אני שואל לפורמליסטיקה.

אני גם חושב שלא צריך לדון על הכל.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

תכלס מה שיהיה יהיה. אבל בגדול אם כבר דיברנו על שעות 

נוספות, זה גם חלק מהשאלות שלך, אני פה שנה ואני מנסה 

אגב לא סתם , ם היקף הבקשות של הציבור, שהם לאלהתמודד ע

הציבור, גם חברי מועצה. כמו מיכה, כמו מירי שפונים אלי, 

אומרים לי למה לא. למה לא עכשיו. סתם לדוגמא, החברה, 
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אמרו לי תקשיב, אנחנו צריכים  הטוטם,האומנים רצו לשפץ את 

שני פועלים לשבוע. אמרתי חברים, זה יהיה בספטמבר אחרי 

שאני אגמור את בתי הספר/גנים. בדירוג, כי אני לא יכול לעשות 

במקביל. במקביל אני לוקח שעות נוספות. אומר לי מיכה, לא 

בסדר, תשמע, אנשים מתנדבים. מה אני אעשה? מה אני אעשה? 

יש לי את המסלעה הזו שאיתמר אישר לי, חברי ועדת מכרזים 

ה, היינו צריכים אישרו לי לטפל בה, אבל כדי לאתר את הבעי

שנתפסה בסלעים במשך שבוע ימים, שני  ההעשביילנקות את כל 

פועלים. מה אני אעשה? לא אעשה? ומדרכות, ואנשים אומרים 

. וכואב 1000%-תשמע, למה פה ולמה שם? ואני מצדיק אותם ב

לי הנשמה שאני לא יודע מה לענות להם. ואני אומר לכם שאין 

התושבים. וזו לא בעיה של ניהול.  לי יכולת לעמוד בציפיות של

 -זו בעיה של משאבים. הישוב הזה כנראה הזדקן, התשתיות 

 -ב' כברשלב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני אומר לכם כולכם, כחברי מועצה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

עובדים  2אומרים לי גבי, תקשיב תכין לנו עכשיו תוכנית. 

 אתה סיפרת לי? ה בתקופה שלו,קבועים שעושים סיירת זה הי

 שהייתה סיירת?
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 אנשים. 18לא, היו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אז הוא לא יודע. לא משנה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 זה היה, נכון? בוננזהצוות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

היה צוות, אני מכין לו תוכנית. חודש  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מבואות. עוברים גיזום עצים, עוברים  3ק על אתם עוברים ר

. אין. היום אני  מדרכה, עוברים צביעה, עוברים מעקות, עוברים.

 חי מהיד לפה.

 ניקוי שפות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כל דבר נשלף לכל מקום. בגנים פתאום  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

כלים. יש להם בעיה, סתם לדוגמא. להתקין להם את כל מדיחי ה

מי יתקין? עכשיו, אם היה לי כסף לקבלני חוץ, אז לא הייתי 

עובדים שיעבדו בשירותים של הצופים ויטפלו בכל  3משקיע 

הסניטריה. את הכל החלפנו שם. שירותי נכים. מי עשה את זה? 

עובדי מועצה. אם היה לי כסף לקבלנים, יש לי חופשי לעבודה 

מע, יש אבק מפה, ויש שוטפת. חופשי. ואני מקבל הערות. תש

והוא חטף קבלן של יבלונקה לכלוך מפה. אז זו שהבאתי את ה

מטאטאי כביש ונתנו לי שוטפת  2בראש והוא עכשיו הביא לי 
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נצבע, ננקה את הכל. אבל אני לא מצליח לעמוד עם  אתנווביחד 

המשאבים שיש לי. לא מצליח! אני מזמין אתכם להסתכל 

. תעשה פה, תעשה פה. אני נפגשתי בפלאפון שלי, כמה אני מקבל

היו להם  5-תושבים. כל ה 5בבית המשפט, אני נפגשתי עם 

דרישה. אחד אומר לי תקשיב, ליד הבית שלי, המדרכה נהייתה 

צרה בגלל הגינון. השני אמר לי ככה, אני חייכתי. שאל למה אתה 

מחייך? אמרתי תקשיבו, בתפקיד הקודם שלי, הייתי אומר לו 

אנשים.  4-מנהל מחלקת הכבישים, שלח לשם מכבש ו שניה רגע,

. פה, אין לי כלום. אין לי כלום. 4-אנשים ו 3גינון, שלח לשם 

אני אומר לכם, זה שלא חרגתי בצורה משמעותית, זו התייעלות 

מקסימלית. אלא אם כן, ההחלטה, בואו נפגע בתושבים. לא ניתן 

 להם מענה.

האישור הרי נכנס. לא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -האישור לא 

לא, אני אומר לכם, אני אומר לכם ביושר  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

ואף אחד לא יכול להגיד שאני לא מנסה לעבוד. כל מי שתשאלו 

י  ונפגשתי, ואני משתדל להיות הכי מנומס לכל תושב, אבל אנ

דוחה, ודוחה, ודוחה, ואני לא יכול במקביל, תמיד אני עושה 

ג. תמיד. בא אלי תושב, אני אומר לו שבוע הבא, בעוד בדירו
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שבועיים וחצי אני אעשה לך. תרשום, תזכור. בעוד שבועיים 

יודע לענות מיד. אין דבר כזה. אפילו אבירם פנה  וחצי. אני לא 

אלי. אני אומר לו אני לא יכול. אני לא יכול. אין לי. אני אומר 

ת אתכם כתושבים, לכם בכנות. אתם צריכים להבין. אני משר

אתכם כחברי מועצה, אין לי יכולת. כמה שאני יכול להיות 

מוכשר ואני לא עצלן. אני נשאר פה באהבה. אבל אני לא יכול. 

אני חושב שנעבור ישר להערות ונתייחס. עמיר, איתמר או חן, 

 מישהו רוצה להתחיל?

אני אתחיל. כמה דברים. אני רוצה דבר ראשון  עמיר אריהן:

חס היות ובישיבה הקודמת אמרו לי שאי אפשר לדבר על להתיי

זה, כי זה לא לפרוטוקול, אז עכשיו אני מבקש. אני רוצה 

של כל ההתנהלות. תקציב , להתייחס לנושא הזימון לישיבה

באוגוסט. ירון יצא לחו"ל. הגזבר, היחיד שמכיר את  2-נשלח ב

באוגוסט. תקציב הופץ  30-באוגוסט עד ה 13-התקציב מה

-ימים שהתקציב אחרי הגיע, ו 10באוגוסט. אחרי  18-למועצה ב

ימים אחרי שירון נסע לחו"ל. לא נאמר לאף חבר מועצה  5-6

-פגישה ל השירון לא נמצא וכבר אין מי שיענה על שאלות. נקבע

 באוגוסט. 30
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ירון יצא  18-רגע תיקון. ב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לחו"ל, התקציב הופץ.שירון יצא  יוםלחו"ל. באותו 

, אבל זה לא משנה. מבחינתי זה 13אני ידעתי על  עמיר אריהן:

היינו הך. אני לא יכולתי לדעת כלום. זאת אומר, זה עוד יותר 

ימים, שיושב תקציב אצלך, אתה  10גרוע מזה. אתה אומר יש 

. כטיוטהיודע שירון נוסע לחו"ל, אתה אפילו לא מפיץ את זה 

י  כולת לשבת ללמוד את התקציב בזמן סביר.אתה מונע ממני 

אבל אתה מונע ממני כראש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מועצה לאשר את התקציב.

כלום, כי אני לא קבעתי שום  מנעתי ממךאני לא  עמיר אריהן:

 דבר.

,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: לא, הוא לא מחודש שמיני

 הוא לא נשלח בשמיני.

י לא קבעתי לך שום דבר. חיים, זה הכל אתה אנ עמיר אריהן:

 קבעת.

ימים  10-קיבלת אותו יותר מ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מראש.
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 הכל, אתה קבעת. עמיר אריהן:

 לפי החוק. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ראש מועצה שהיה מספר לך שהיה  יש פה סגןשוב,  עמיר אריהן:

משנה. בקיצור, בשורה  לא מפלטם של ה...אומר לך תמיד ש

ימים ורק כשירון יצא לחו"ל,  10התחתונה, התקציב ישב אצלך 

יכולת לשבת ללמוד  ההייתהתקציב הופץ למועצה. למועצה לא 

 את התקציב כמו בני אדם.

 ימים זה לא מספיק? 10 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא. לא היה את מי לשאול. לא, לא היה את מי  עמיר אריהן:

 אול. נתת לי קובץ שאין את מי לשאול.לש

 וניסית לשאול? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. עמיר אריהן:  כן

 את מי? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. עמיר אריהן:  את גבי ואת ירון. את גבי ואת ירון

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  חבל שלא פנית אלי
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היעדרות ידועה  ההייתחבל שלא הפנו אותי אליך.  עמיר אריהן:

יום לאחר מכן נקבע  22מראש של חברי מועצה. למרות זאת, 

הדיון, דווקא בזמן שאנחנו לא נמצאים. ההיעדרות של הגזבר 

לא עודכנה. לא היה למועצה עם מי לשבת. אני אומר להוסיף 

חטא על פשע, אז גם יומיים אחרי שהופץ התקציב, גם הופצו 

רים, למרות שהיה ברור שלא נגיע תב"רים והדיון התחיל בתב"

לתקציב. כל זה, בבסיסו נראה כמו התנהלות שמטרתה להכשיל 

את אותי כחבר מועצה, לבוא ללמוד ולדון בתקציב. על אחת כמה 

וכמה שבתקציב המוצע יש דברים שדנו בהם באופן שונה 

לחלוטין מהתקציב הכללי. אבל זה, לגבי הזימון עצמו בראיה 

באוגוסט, אנחנו עכשיו  8-מון שהתקציב יצא בשכל עוד היה בזי

בספטמבר רק יש ישיבה. נתחיל לדון בסעיפים עצמם. לא  11-ב

קיבלתי מכם שום הערות על מה שאני שלחתי. מה שיוצר לי את 

התחושה שאולי מסכימים על הכל, אבל במידה ולא נשמע את זה 

בעוד רגע, אני את ההערות שלחתי, כמה שעות אחרי שקיבלתי 

מגבי את התשובות לשאלות, שום דבר לא התעכב אצלנו. 

הצמדה. לא, אין פה הצמדה לארנונה בתקציב. אף על פי 

שהארנונה עצמה צמודה, זו לא הצעה שלי, לא תוספת שלי, אז 

אלא אם כן המליאה בסמכותה להחליט שהתקציב אינו מוצמד, 
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 אין פה הצמדה נכונה. צריך לייצר עודף תקציבי מינימלי של

שקלים. ישבתי עם ירון וירון מסכים איתי עם  135,000

 המספרים. אלא אם כן, לו זה אחרת עכשיו.

לא, לא אמרתי שאני מסכים, אמרתי שאני  ירון ארנון ]גזבר[:

 מסכים עם המספרים?

. עמיר אריהן:  כן

 אמרתי לך שאני אבדוק את זה.לא,  ירון ארנון ]גזבר[:

 ובדקת? עמיר אריהן:

. ]גזבר[: ירון ארנון  כן, ואני לא חושב שזה נכון

 אז בוא תגיד. עמיר אריהן:

. ירון ארנון ]גזבר[:  זה לא אוטומטי

 אז בוא תגיד. עמיר אריהן:

. ירון ארנון ]גזבר[: .  אני, אתה עושה כזה וזה.

ב עמיר אריהן: באוגוסט,  30-שניה, שני דברים. א', ישבתי איתך 

ספרים, שלחתי את זה בספטמבר, אתה מכיר את המ 11-עכשיו ה



 

ה צ ע ו מ ת  ב י ש 1 י 1 . 9 . 2 0 2 2  

 נוצר על ידי    

30 

בשבוע שעבר, אם אתה לא מסכים, היה ראוי לפני הישיבה לציין 

 . מקשיב.אתךאת זה, אבל אני 

מילואים. אני כשאני בא ועושה את תקציב ה ירון ארנון ]גזבר[:

לא בודק, אני מסתכל מה הצלחתי לבצע בשישה החודשים 

בשישה הראשונים, אוקיי. ומה, אני מעריך שאני מסוגל לבצע 

החודשים הנותרים ורואה אם זה מצריך היערכות לעדכן את 

התקציב או לא. לדוגמא, בעמדת השמירה הרי מצדיק לעדכן את 

התקציב. והארנונה, אמרנו שיש איזושהי סטיה מהמספרים 

 -ששמתי בהתחלה בתקציב ואמרתם לצור לפרוש 

לכמה התקציב מוצמד? בבסיס הנחת התקציב  עמיר אריהן:

 הכללי?

 כן. אבל זה לא. ירון ארנון ]גזבר[:

 מה הנחת התקציב הכללי? עמיר אריהן:

 שניה, עמיר. ירון ארנון ]גזבר[:

שניה, אני שואל שאלה בסיסית. הנחת התקציב  עמיר אריהן:

 הכללי. מה ההצמדה בהנחת התקציב הכללי שאישרנו במרץ?
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בתוך  אני לא זוכר. אבל יש עוד הנחות עבודה ירון ארנון ]גזבר[:

הכללי. הנחות עבודה שמשתנות, כמה אחוז גביה שאתה צריך 

לגבות בשוטף. אז אנחנו די קרובים באחוז גביה בשוטף. אבל כל 

 זה גם משפיע. 0.2%, 0.1נקודה,  0סטיה של 

 .0.1%-אנחנו לא ב עמיר אריהן:

שניה, ויש לך אומדן גביה מחובות. יכול  ירון ארנון ]גזבר[:

 ל,להיות כי אתה שוא

 יש בו שינויים? עמיר אריהן:

ב ירון ארנון ]גזבר[: , כרגע 5.56-כן, כרגע אני הערכתי שנהיה 

 שקלים פחות אולי. 50,000 מעריךאני 

 שקלים? 50,000אז הפער הוא  עמיר אריהן:

 -לכן ירון ארנון ]גזבר[:

רגע, ירון שניה. אבל אנחנו לא. זו לא חקירה. ירון  עמיר אריהן:

רגע ירון זו לא חקירה. אנחנו דנים בתקציב שניה, שניה. 

מילואים עכשיו. בתקציב מילואים אנחנו רוצים לקצץ בחלק 

, 30, 20, 15, 10מהחלטות המליאה. שמדברות על תקציבים של 

שקלים. עכשיו אתה לא יכול להגיד אני לא בדקתי  50,000, 40
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ו  את המספרים. אתה לא יכול להגיד אני לא יודע באמת. עכשי

ם אתה יודע בערך לבוא ולהגיד, אז אני לא אשב איתך על קוצו א

שקלים. אז אם אתה אומר שסדר גודל  2,000של יוד ולא נריב על 

שקלים, אני חי. דרך אגב, גם קיבלת פה  50,000גרוסו מודו של 

 . שניה, מה?grace עוד

 דוד, דוד? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מה הקשר? עמיר אריהן:

אני רוצה את דוד מפני שיש  נדל שקד ]ראש המועצה[:חיים מ

יש פסק דין לירכא שאני רוצה שתקרא  משפטית.פה ראייה 

אותו. שקבע חד משמעי שלא לראש המועצה ולא לחברי המועצה 

העבודה של הגזבר.  הנחותיש יכולת להשפיע על צד ההכנסות, על 

ון זה פררוגטיבה שלו וזה הלכה פסוקה של בית המשפט העלי

שהחזיר אותו לתפקיד. שם  ראש מועצה הודח מהתפקיד על ידי 

שר הפנים בגלל שהתקציב לא אושר, ובית המשפט העליון החליט 

להחזיר אותו לתפקיד. אמר שלשר הפנים חרג מסמכותו והוא 

 -של  שזו פררוגטיבהאומר, הוא קובע במפורש 

 מגובה על ידי הממונה? עמיר אריהן:
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 -אתה יכול  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש

ה על ידי הממונה מה שאתה אומר? הממונה גובמ עמיר אריהן:

אמר לי במפורש, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, על כל 

סעיף בתקציב, שניה, על כל סעיף בתקציב אתה יכול 

לקבל/לדחות/לקבל את השינויים. אתה סבור, שניה. אתה סבור, 

. אתה סבור, שאני מקבל כן, על כל סעיף. הכנסות והוצאות

החלטה בניגוד, בכל מקרה התקציב הולך לאישור הממונה. תגיד 

לממונה, המועצה קיבלה החלטה בהתאם להלכה פסוקה ופסק 

 -שאני לא יודע מהו   what ever -דין ו

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  בשביל זה יועץ משפטי

יועץ משפטי ויוש עמיר אריהן: ב שם גם יועץ נכון, יש לנו פה 

משפטי ויבדוק. ואם אתה צודק, הם לא יקבלו את העמדה שלי. 

ואם אתה לא צודק, אז הם כן יקבלו את העמדה שלי. זה נורא 

פשוט. זה לא מה שאתה מחליט פה, זה מה שיהיה בסוף. אתה, 

. אנחנו מגישים את התקציב לממונה, ואתה בכל what everאני, 

רי. ולכן, יבוא, רעך ירון, מבלי מקרה הולך לדבר עם הממונה ה

 לפגוע, תקשיב
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על  בסוף צריך להצביע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 התקציב

או בעד או  על התקציב להצביעלא, לא לא. צריך  עמיר אריהן:

נגד, או בשינוי. כבר היינו בדיון הזה. היינו בדיון הזה שאמרנו 

ו במפורש שיש ממונה ואמר לנ סגןלנו שאין שינויים. ישב פה 

שינויים, שאלתי אותו, אתה רוצה יש לי את זה בכתב, שאלתי 

אותו האם זה אותו דבר, אותו דין, אמר לי אותו דין אחד לאחד. 

בעד/נגד/בשינויים על כל אחד מסעיפי התקציב. אתה חושב שאני 

 חרגתי, שאני לא צודק? דבר עם הממונה.

עם הממונה.  אני לא מדבר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יש ם היא לא נותנת לי הוראות. מעולם לא היינו כפופים ולעול

לי יועץ משפטי ואני אחראי על התקציב במועצה. אני מעלה 

תקציב למועצה אחר, כפי שאתה אומר, תמיד לעולם יעבור 

תקציב. והתשובה היא לא. אני לא מקבל את הפרשנות הזו. 

ב. יש שינויים שאני פרשנות שהיא לא נכונה. אני מעלה תקצי

 אקבל, אני מעלה אותם לשינויים שקיבלתי.

 אז אני אומר לך שזה לא עובד ככה. עמיר אריהן:

 אז מה לעשות? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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יועץ משפטי זה בדיוק  עמיר אריהן: זה לא עובד ככה, ואדון 

הזמן שלך להתכנס, לבוא ולהגיד, כי מה שאתה תגיד הרי מן 

ישפיע על ההצבעה שלנו פה היום. ישב פה זמן  הסתם גם

 3הממונה, אמר במפורש תקציב/תקציב בשינויים/בעד/נגד. אלו 

האופציות. חיים טוען עכשיו שיש אופציה אחרת. אם מה שהוא 

מקבל עולה ומה שהוא לא מקבל לא עולה. אני לא מכיר אופציה 

מה  כזו. אני מכיר רק אופציות של מליאה. עכשיו, שניה. אם

 -שחיים אומר 

ו לעולם תקציב יעבור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אנחנ

 בשינויים מה?

 ברור. בשביל זה קוראים לזה מועצה.  עמיר אריהן:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

חיים, אולי לא ברור לך, אבל אתה אמור לעשות  :איתמר הראל

 מה שאנחנו אומרים לך לעשות.

 לא. ה[:חיים מנדל שקד ]ראש המועצ
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פשוט כן. אנחנו מחליטים, אתה צריך לבצע. זה  :איתמר הראל

התהליך. חיים, חיים. תפנים. אתה צריך לבצע מה שאנחנו 

 אומרים לך לעשות.

אני מנהל את המועצה ולא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אתם.

זה נכון, אבל אנחנו מורים לך מה לעשות. אנחנו  :איתמר הראל

צריך לבצע. פשוט. חיים תתרגל, תתרגל. אנחנו מורים לך ואתה 

 אומרים לך מה לעשות.

 מדברים ביחד, לא ברור* 

שנים תלמד מה  4אולי אחרי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 תפקיד חבר מועצה. ציוותי אותך לעבודה.

חיים, חיים, מנחים אותך, ישב פה, שניהם אמרו  :איתמר הראל

 חיים לא מבין את הביזנס. .100%-לי איתמר, אתה צודק ב

ושניהם אמרו לי שהבן אדם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הזוי, הוא חושב שהוא דירקטוריון של בזק. כך אמרו לי.

 חיים, אתה יודע שאתה משקר? כהרגלך. :איתמר הראל
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, בזק, אתה יכול  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אתה לא...

 לעבוד.

 * צעקות

ים, כהרגלך, אתה יודע שאתה משקר. הגענו חי :איתמר הראל

 לשלב השקרים בישיבה.

זיו ]יועמ"ש[:  איתמר, אתם לא חייבים להסכים. דוד 

 שניה, רגע, אבל יש אמת אחת שהיא נורא פשוטה. :איתמר הראל

 דקות. אל תיכנסו לו לדברים. 5בסדר, אבל תן לו  עמיר אריהן:

 בסוף, בסוף, :איתמר הראל

 תיכנסו לו לדברים.אל  עמיר אריהן:

גבי, גבי, בסוף יש דבר אחד שהמועצה יכולה  :איתמר הראל

להחליט לגביו ואין ברירה לראש המועצה אלא לבצע. תקציב. 

המועצה מחליטה, אתה צריך לבצע. אוהב את זה לא אוהב את 

 זה, לא מתאים לך, אתה יכול לעזוב. אבל ככה זה.

 שלך. נותאת הפרשז חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 פה הממונה והסביר לך. בבאמת? יש :איתמר הראל

אני צריך את אישור המועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לתקציב, היא יכולה להצביע נגד, היא יכולה להצביע בעד.

חיים, התבלבלת. היה פה סגן הממונה, והוא אמר  :איתמר הראל

לואים את זה בצורה ברורה. על התקציב. לא על תקציב המי

שהוא שינויים בתקציב. על התקציב. אז כנראה שלא הבנת. אז 

עוד פעם אני מסביר לך. אתה פה עושה מה שאנחנו מחליטים 

שאתה תעשה. דרך אגב החלטנו על התקציב, אתה צריך לעשות 

מה שהחלטנו. אוהב/לא אוהב תעשה. תבצע. אין לך שיקול דעת. 

 תבצע. פשוט.

זיו ]יועמ"ש[: רים ברמה הכללית, או סעיף מאוד אתם מדב דוד 

 מסוים?

אנחנו מתחילים עכשיו ברמה הכללית אחרי זה  עמיר אריהן:

אופציות.  2נדבר על דברים ספציפיים. אמר ראש המועצה, יש 

לקבל או לקבל את התקציב. אנחנו יכולים להציע עוד שינויים, 

הוא יכול לקבל או לקבל אותם, אבל בשורה התחתונה הוא אומר 

בל או לא לקבל. אמר פה, חיים אני לא רוצה לדבר. אמר פה לק

דברים ויכול להיות שאנחנו מסיימים את הדיון כרגע. כי  3עידו 
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אם אומר סגן הממונה משהו אחד והפרשנות פה היא אחרת, נלך 

לממונה, לפני שאנחנו מגיעים בכלל לדיון בתקציב ומבין מה 

י כהן שואל אותך, קורה. יכול להיות שאנחנו טועים. אבל אב

אדון יועמ"ש ובהתאם זה אני אחליט אם אני נשאר או לא נשאר 

 לישיבה.

אבל צריך לקבל את כל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 השינויים.

חברים  9-עזוב, זה לא נתון לשיקולך. אתה אחד מ עמיר אריהן:

אופציות לישיבות מועצה זה  3מועצה שמצביע בעד או נגד. יש 

סגן הממונה. אתה חושב אחרת, אני רוצה לשמוע את  מה שאמר

אופציות. בעד/נגד/בשינויים.  3היועמ"ש. סגן הממונה אמר לי 

חברי המועצה הם אלו שמחליטים כל, אתה אחד מחברי המועצה 

 אופציות. 2דרך אגב, יש לך קול. אתה אומר יש 

אתה יכול להציג תקציב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .אלטרנטיבי

 לא. עמיר אריהן:
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שינוים מותר לך להגיש את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אפשר להצביע עליו.לתקציב 

. עמיר אריהן:  זה לא נכון

זה לא נכון, זה תקציב מילואים. כבר היינו בסרט  חן פיליפוביץ:

 -הזה. בתקציב הרגיל היינו בסרט הזה, אחרי ש

רנטיבי, אני מגיש אני לא מגיש תקציב אלט עמיר אריהן:

שינויים. ואפשר להצביע על כל השינויים במקצה אחד ואפשר 

 להצביע עליהם סעיף סעיף.

אבל לא עמיר, כבר היינו בסרט הזה. בתקציב  חן פיליפוביץ:

ליבנו, אמרנו לא רוצים  אלהרגיל, אחרי שסגן הממונה דיבר 

ה וצרות, תחת אלעשות ולא להפוך את הישוב לוועדה קרו

 ים, אישרנו את זה. אנחנו חוזרים לאותו סיפור. חבל.שינוי

אני יכול לקבל את רשות הדיבור, ראש  ירון ארנון ]גזבר[:

 המועצה?

 כן. תודה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רק רוצה להבהיר משהו לגבי צד  ירון ארנון ]גזבר[:

המיסים מתבסס על  ההכנסותמיסים. צד ההכנסות מההכנסות ו
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שהכין גזבר המועצה. זה מה, בעזרת השם, ראש המועצה  אומדן

וחברי המועצה אם יכניסו באומדן הזה שינויים ואני אסתייג, 

. ומן הסתם, לא יאושר. כי לממונהאז אני אגיש את הסתייגותי 

זה החלק הקובע. לכן אמרתי, איפה שראיתי לנכון כשבדקתי את 

שלא ראיתי לנכון, הכנסתי שינויים. איפה  אזהביצוע חצי שנתי, 

לא הכנסתי שינויים. וזה מה הרי צריך לקבל את זה כי בקטע 

 מקצועי.הזה, זה קטע 

? אתה יכול להיות האומדןאיפה אנחנו עומדים עם  :אילן כליפא

 -או

האומדן שלו חורג באופן משמעותי. אז הוא  חן פיליפוביץ:

 -אומר

 לא של התקציב, של ההכנסות מהארנונה. :אילן כליפא

 לא, של ההכנסות. חן פיליפוביץ:

]גזבר[: אני בא ואומר שלא יהיה, שהגביה תהיה לפי  ירון ארנון 

 התקציב שהוגש. עמיר חושב שהיא תהיה יותר גבוהה.

אני אומר שלא הצגת שום דבר שתומך במה שאתה  עמיר אריהן:

אומר. הדבר היחיד שכן עשינו, אצלך במשרד, ישבת ואמרת 
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הכנסות בעודף מעבר  34,000זמן הזו, יש שכרגע, עד לנקודת ה

לתכנון התקציבי ואם אתה לוקח את המדד, פחות דרך אגב אתה 

, ואתה יוצא מתוך הנחה 3%, לפחות 2.5%שמת בתקציב שלך 

שלא תהיה עליה באינפלציה יותר, אתה מקבל עוד תוספת של 

שקלים. עכשיו, אם אתה חושב שהמספרים האלו לא  101,000

עליך, לא היית צריך, חובה עליך להציג מספרים  נכונים חובה

 אחרים ולהסביר מדוע. אחרת, זה אתה יכול לכתוב פה כל מספר.

]יועמ"ש[: זיו  ב' בתקנון נותן את  99ה תראו, סעיף 'חבר דוד 

האפשרות לקבל החלטה על ידי הגזבר. זה מה שירון עכשיו אמר 

.ואני מקריא לכם, בסדר? אני מתייחס לתקציב המילו  אים שלנו

 הסעיף הזה מתייחס לתקציב המילואים? :איתמר הראל

זיו ]יועמ"ש[:  מילואים, מילואים. דוד 

 הוא שונה מהניסוח לגבי תקציב כללי? :איתמר הראל

]יועמ"ש[: זיו  כן. כי זה בשינויים או לא בשינויים. ואני  דוד 

ממשיך, בסדר? "לא תאושר הצעה, אלא אם ניתנה חוות דעת של 

 -לפני הדיון או במהלכו". זה מה שעכשיו ירוןהגזבר 
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ניתנה חוות דעתו. אף אחד לא אומר שצריך לתמוך  עמיר אריהן:

 בה.

]יועמ"ש[: זיו  עמיר, אלא אם כן, לא, אתם יכולים להצביע  דוד 

או בעד התקציב "שלו" או "שלכם" בשינויים או בלי שינויים. 

 -זאת אומרת 

. עמיר אריהן:  זה מה שאמרתי

. ר הראל:איתמ  זה מה שאמרתי

זיו ]יועמ"ש[:  אפשרויות. 3לא, אתה אמרת  דוד 

 או נגד. :איתמר הראל

 או נגד. עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  . בסדר?3, 2, 1 דוד 

ו איתמר הראל:  שינויים.בבעד/נגד 

 2בסדר. או בשינויים או לא בשינויים. ואלה  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 -. או בשינויים, או 3אין  אפשרויות מבחינתכם. אין יותר.
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,  איתמר הראל: . עזוב, עזוב, זה אותו דבר. לא נתחכם. 2אוקיי

 ה דוד לא התחכם.פ מסכימים.

 .3, יש אופציה 3-אז האופציה ה עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  לשיטתך. שתהיה.  דוד 

 טוב, אין לי בעיה. אין לי בעיה. עמיר אריהן:

]יועמ"ש[: ת ההצעה שלו, ומצביעים. אתם ירון מעלה א דוד זיו 

רוצים להצביע נגד, זכותכם המלאה. אני רק רוצה להזכיר לכם, 

שעוד פעם על פי התקנון, גם אם בסוף תקציב המילואים לא 

על הראש, סליחה חליט תוהיא עוד  ממונהעובר, זה עובר מכאן ל

 של כולנו. ,על השפה

את זה, נכון. על אחת כמה וכמה. אחרי שאמרת  עמיר אריהן:

על אחת כמה וכמה, הדיון פה צריך, הדיון פה צריך להיות פתוח 

ולהגיד הכל ואפשר לקבל חוות דעת שונה ותשב הממונה ותראה 

את הפרוטוקול של הישיבה ותראה על מה כן עבר ומה לא עבר, 

 הצבעה.מליאה לתחזיר ל -תשנה. ותרצה  -ותרצה 

]יועמ"ש[:  ענווה להמר. בסדר?תרשו לי רגע, בזהירות וב דוד זיו 
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אני לא מהמר, אני מרשה. ביקשת, לא? אני  :איתמר הראל

 מרשה.

זיו ]יועמ"ש[: אני אומר, בענווה. ברגע שהגזבר אומר את  דוד 

דברו לממונה, מה נראה לכם? שהיא תגיד לו: אדוני אתה טועה 

 . בוודאי שלא. אבל זה ההימור שלי..כי.

 בוא נראה. עמיר אריהן:

פה  להקריאאני רק רוצה  ד ]ראש המועצה[:חיים מנדל שק

 פסקה קטנה מפסק הדין.

 אוי, התחלנו עוד הפעם.  עמיר אריהן:

 באיזה כובע רק, באיזה כובע. איתמר הראל:

ראש המועצה. גזבר המועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תמך מאוד, כאמור לאורך כל הדרך בהצעת התקציב. כפי שכבר 

דה, הגזבר הוא הגורם המקצועי, האמון לפקו 70בסעיף  צוין

ות על הפקודה על הכנת תקציב מועצה ועל אביותר בהתאם להור

על  ניהול ענייני הכספיים ובמסגרת זו הוא גם הגורם האמון

אומדן ההכנסות בתקציב, באופן שלא ייווצר גירעון קביעת 

לפקודה. אם זאת, יש להדגיש, כי הגזבר אינו קו  70שוטף. סעיף 
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נה האחרון להבטחת איזונו של התקציב, ושר הפנים עוגנו ההג

בחוק, במקרה שלנו זו הממונה, סמכויות נרחבות בעניין 

לפקודה קובע כי  270תקציבה של הרשות המקומית, סעיף 

רשאי  ,הוא, השר וכיתקציב הרשות טעון אישורו של השר. 

ה שהיא קופלדרוש כי תוגש לו הצעת תקציב מתוקנת ותוך ת

וכן רשאי בתנאים שנקבעו לשנות או לבטל פריט בתקציב  קבעה

 או להוסיף פריט בתקציב.

מעולה, חיים. זה לא סמכות שלך רק. כל ההבדל  עמיר אריהן:

ממה שאתה הקראת עכשיו, מה שאנחנו מדברים עליו, זה לא 

 הסמכות שלך.

לא, זו הסמכות של השר ולא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .של ראש המועצה

. עמיר אריהן:  נכון. וזה מה שאמרנו

 מדברים ביחד, לא ברור* 

אני רוצה, באמת, אפרופו ענווה, ירון הוא הגוף  חן פיליפוביץ:

מה  המקצועי וכל גזבר עוסק בהערכות ולפעמים גם באילוץ.

לעשות, זה תפקידו. הוא עושה את זה שנים והוא עושה את זה 
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אשון. אבל יש פה פערי נאמנה, אני יכול לומר. באמת, מקור ר

הערכה מאוד גדולים. ואני שואל למה? אז יש דברים שבאמת 

ירון מסביר ובאופן באמת חריג הוא מסביר והוא נכנס לדעתי, 

לביצה של הפוליטיקה. למה? כי מישהו צריך להיות המשולש 

כי אני חושב כך וכך.  3, 2, 1הנכון שירון אומר תקשיבו: הערכתי 

ת איגוד הגזברים. גם אם אנחנו לא אוהבים הוא גזבר, הוא תח

את זה, זו לא זכותו. זה על פי דין. הנחייתו. אוהבים/לא 

אוהבים, פה הוא צריך לקחת צעד אחורה, מה שהוא לא עושה 

באופן מוזר, להגיד אדוני ראש המועצה, תגיד להם, הם רוצים 

יצביעו, לא יצביעו. או תחת שינויים, או לא תחת שינויים ואם 

לא, נלך לממונה. זה לדעתי מה שצריך להתקיים. ודרך אגב, גם 

בתקציב. אני מזכיר את זה ואני אומר את זה. בתקציב היה פה 

באמת, היה פה איזה גל ענייני שלהגיד: חבר'ה עזבו, אנחנו לא 

מוכנים. באה צ'פניק ואמרה חבר'ה לא מתאים לכם. חיים ישב 

בוא נעשה וזה. קיבל תחת אפילו,  עד יללניתואמר את זה בצורה 

 המחאה את כל מה שרצינו והוא רצה ועבר התקציב ואין פה ועד

קרואה. מה קרה מאז? כמעט כלום. אנחנו חוזרים לאותו סרט. 

אני מסתכל, עכשיו באמת אני יודע להסתכל על תקציב לעומק 

ואני רואה ירון, שפה יש לך בעיית הערכה הרבה יותר מהרגיל 
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חלק מהדברים אני ממש מבין כי לא הצלחת  לך. אז אני אומר,

לגבות בארנונה או שלא ישבת על זה או שבאמת התושב ברח לך 

באותו רגע, מה לעשות. זה החיים. ואני מכיר אותך, ואני יודע 

ויופי. אבל יש לי המון דברים שאני פשוט לא יודע  שאתה על זה 

עניין להסביר אותם. עכשיו, אני לא אשב פה היום, גם זה לא ל

אחד לאחד, אבל יש פה עניין שלך חיים. אתה צריך לקבל 

החלטה. אתה אומר חבר'ה, זה הדבר ופה הזכיר עמיר, הטעם 

נפגע בלשון המעטה. לא קיבל תגובות. אתה הרי מבין שכל מה 

יודעים, מכירים. לא קיבלנו תגובות.  שהוא כותב לך, אנחנו 

ולית. עושים הכל ההנחיות לבוא לישיבות המועצה הן בצורה נכל

לא היינו פה היום. אבל אנחנו באים. למה באים? ודואגים גם 

. דואגים, מתקשרים אחד לשני. למה? כדי לקדם קוורוםשיהיה 

את העניין. ומה אתה עושה כרגיל? מתחיל להדבק להוא, ולפסק 

 -דין ואני לא יודע מה

לא, אני רק הסברתי, אני רק  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שירון הוא הקובע. הגזבר הוא זה שקובע. בהרתיה

 -הבעומק הקור חן פיליפוביץ:

 זהו. זה מה שהבנת. עמיר אריהן:
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 הוא עוד לא קרא את ההחלטה על ההלכה. חן פיליפוביץ:

 לא הבנת. לא קראת. מה הבנת? :איתמר הראל

 רגע, אני יכול לשאול משהו? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 הדיון כבר.עשינו את  עמיר אריהן:

 הוא ביקש את רשותנו. מה זה?  :איתמר הראל

לך אני אומר גבי. אתה כבר שנה פה, זו המהות  חן פיליפוביץ:

של הישוב. המהות של הישוב פה היא שהתפעול הוא לא כמו 

בשוהם, בחדרה, שיש לך קבלנים ואתה מרים טלפון וזה עוסק 

ה שום דבר בתיווך של התפעול. התפעול פה מורכב ולא השתנה פ

בעובדים. והעובדים האלה טובים. אחת הסיבות שאתה לא שומע 

אף אחד מחברי המועצה פה שצולב אותם, כי אנחנו יודעים שהם 

עובדים טובים. ונאמנים. מה שקורה פה, ואני מוכן, באמת, 

לשבת איתך אחד על אחד, אתה תפתח עיניים כאלה, זה העניין 

הוא צודק, הישוב הוא מזדקן של ניהול ותחזוקה. נכון, הישוב 

גם שלב ב' מזדקן. אבל אם אני אראה לך, ברחוב האלה פתאום 

 עץ נעלם. למה? למה?

 אני אגיד לך. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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 למה? חן פיליפוביץ:

נכנס מנוף הבן אדם  אני אגיד לך למה. כי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

דרך הנדסה  הפיל את העץ, היה מסוכן, נפל העץ, הבן אדם יצר

 -אותו  לשתולקיבל מכתב שהוא חייב לשים עץ בוגר, 

 יפה מאוד. חן פיליפוביץ:

 אז מה אתה רוצה שאני אעשה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

הכל טוב. עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני  חן פיליפוביץ:

מסתובב הרבה בישוב עדיין ואני רואה את החוסר צביעה פה ושם 

ם דרך אגב, שירון שהיה בתפקידך סוג של תחזוקה. אלו דברי

של, מה לעשות הוא היה, גם לא עשה. למה הוא לא עשה? כי 

אנחנו אז, בזמנו, ירון הוא איש כספים. והיה פה איש תפעול 

שפעל כל הזמן ועשה. והישוב לא נראה ככה. מה אני מציע לך, 

באמת, ברמה הכי חברית ובענווה כמו שאמר ידידי, תסתכל על 

בגובה העיניים, לא בגובה הניהול של העיניים ותראה  הדברים

שאתה יכול להפיק הרבה יותר ממה שקורה בשטח. אתה מבין, 

אם זה אפילו דברים קטנים, שאני באמת, בא לי. כנראה, אני 

היחידי שלא מציק לך. אתה אומר מיכה התקשר, מירי התקשרה, 

יא זה התקשר, אני לא מציק לך אבל זה בוער. כשאתה מוצ
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הודעה או מישהו הוציא הודעה, אפילו לא הסתכלתי מי זה, 

ימים יושב פה  9ואומר הגזם, איסוף הגזם הוא רק בזה וזה, 

הישוב עם גזם ברחובות, מה תעשו אחר כך? אתה יודע כמה זמן 

יגיד לך הדיוט של תפעול, לא מישהו  חייק לך לפנות את זה? זה 

יכול להגיד לך זה שונה  שמבין בזה. אז אלה דברים, שניה, שאני

פה. ואתה אומר שאתה עושה את זה על זה, אני מאמין לגמרי. 

אני רואה איך שאתה מדבר. אבל זה הישוב. זה מורכב, זה 

יצירתי לחלוטין. ורואים את זה. דרך אגב, אבל רואים את זה 

בתקציב בסוף. כי למה? כי זה מתדרדר אליו, אחרי חריגות פה 

, כל הדברים האלה. באמת שאין לי את חריגות שם, ביוביות

הסבלנות לרדת עכשיו לפרטי פרטים ואני מכיר את הפרטי 

פרטים. אני מוכן לשבת איתך כאמור. אבל, אנחנו רואים את זה 

בסוף כאן. אז מה עושים? הוא, ירון צריך לעורר, להגיד חבר'ה: 

פה חרגנו, פה עשינו, פה השארנו. הוא התחיל, אבל אז עמיר 

ל לדבר. ועל זה אנחנו מצביעים. זה תקציב המילואים, מה התחי

אני צריך אישור מכם. חברים יקרים, זה הכל. לא הרבה 

 דיבורים. זהו.
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אני ברשותך רוצה לומר מילה על הגזם.  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

יודע אם אתם יודעים, הגזם פה בגלל שאין כסף לפנות  אני לא 

 . אין לנו כסף.גזם. אני לא יודע אם אתם יודעים

 לא השתנה דבר. חן פיליפוביץ:

 השתנה. ,לא, לא גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 די, די. לא השתנה דבר. חן פיליפוביץ:

היה מכולות, מה אתה אומר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 בתקופתך.

 מה זה מכולות? חן פיליפוביץ:

 היו מכולות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ד* מדברים ביח

 הגזם מרוסק ויורד למטה, מה חדש? :איתמר הראל

 זו בדיוק הבעיה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 מה הבעיה? :איתמר הראל
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שעכשיו הוא מרוסק ויורד למטה, זה כי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אני נפגשתי עם מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה, וביקשתי 

היום קיבלתי  אישור ואני כל היום מקבל תלונות למה זה למטה.

 תלונות. 3

 ממי? :איתמר הראל

 מפקיד יערות. מתושבים. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -מה זה למטה? אצלך אתה זורק את ליד  :איתמר הראל

מה זה זורק? גורס את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ומפזר את זה ביער.

אנחנו גורסים את זה ואתה לא יכול  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -יר את זה להשא

 אז למה עשית את זה? למה אתה מתנהל ככה? חן פיליפוביץ:

 אז מה תעשה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 כי אין לך כסף לפנות. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 * צעקות
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קודם כל היו מכולות, בתקופתנו, עוד היו מכולות  חן פיליפוביץ:

 של גזם. דבר שני, הגזם לא היה ברחובות.

 לא, לאן אתה מפנה אותם? רג'יל ]מנכ"ל[:גבי אב

רגע. קודם כל מכולה יש לה יכולת הכלה הרבה  חן פיליפוביץ:

יותר גדולה. כשאתה שם חתיכת עץ במשך יומיים וכל העלים 

כבר מתיישבים והוא מתחיל להעיף את כל הרחוב, ונכנס לך  ושל

 על אותו עץ מצ'וקמק. 4שבת או חג, אכלת אותה. אתה עובד פי 

 בתוך מכולה, העץ הזה לא עושה צרות.

 מה אני עושה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אתה מחליט, או שאתה. אתה יודע איזה אח"כ  חן פיליפוביץ:

 -קרבות היו עם ירון 

 מה אני אעשה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

? הפינוי גזםעם ירון שמתעסק עם המטמנות ועם  חן פיליפוביץ:

 ף אתה גם מביןועשה עבודה טובה. אבל בסו

 * מדברים ביחד
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אתה יודע מה ההבדל?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שקלים לטון.  60שקלים לטון, והיום עולה  30שבתקופתך עלה 

 שקלים לעשות מה שאתה אומר. 400,000ולכן, אני צריך עוד 

 -דבסדר, אז אתה צריך פה עו חן פיליפוביץ:

שקלים.  400,000עוד  אין לי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אין לי.

 לא להשאיר עצים ברחובות כשהם חן פיליפוביץ:

 3אין עצים ברחובות, באמת. אנחנו פה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 פעמים בשבוע מפנים גזם.

ליד הבית שלו, תראה כמה זמן עמד שם גזם לא  חן פיליפוביץ:

 שלו, מולי. של מישהו אחר. אתה יודע מה, אני אתחיל לצלם

בבוקר,  6-ולשלוח לך. כשאני עושה את הסיבוב עם האופניים ב

 מצלם שולח לך.

 לא, אתה יודע מה אני רוצה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 נו? חן פיליפוביץ:



 

ה צ ע ו מ ת  ב י ש 1 י 1 . 9 . 2 0 2 2  

 נוצר על ידי    

56 

להסתובב איתך. ואז תראה לי מתוך  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -ק"מ 10סיבוב של 

לרוץ אתה לא יכול להסתובב איתי, כי אתה צריך  חן פיליפוביץ:

מהר. אבל אני אגיד לך מה נעשה. באמת, בטוב. אני אשלח לך 

ימים תראה אותו עם תאריך,  4-5צילום, אתה תראה גזם שיושב 

נו באמת, לשכלל. לא בשביל להציק לך אלא בשביל  אני לא נכנס, 

לא התחלתי לעבוד בתפעול פה. אבל אשלח לך כדי שתראה 

אתה משלם הרבה  שהנחת העבודה שלי היא נכונה. ואז בסוף

 יותר. זה הכל.

 בואו נמשיך הלאה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בסוף, רואים את זה באדום. ורגע, וירון, במצבו  חן פיליפוביץ:

הנורמטיבי, כי אם היה רואה אחר כך את החריגות הנ"ל, היה 

הבקרה?  ההייתמשתולל. ובצדק. למה? כי איפה הייתם? איפה 

ם הגול העצמי הזה, הוא ללא בקרה כי הוא אבל אין לו. לפעמי

 לא יכול לשלוט בעץ לצורך הדוגמא. זהו. חבל.

הייתי נותן לך טיפ של שני ערים שהם  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -היו. שני ערים 
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זה לא הריב. אל תיקח טיפ מראשי ערים. שמעת.  חן פיליפוביץ:

קטנות שניים הלכו על איתמר לא הצליחו. אז זה ראשי מועצות 

 כאילו, זה לא ראשי ערים, זה ההבדל.

 אבל בסוף אני צריך לתת שירות גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 מי זה השניים? :איתמר הראל

 מה? חן פיליפוביץ:

 מי זה השניים? :איתמר הראל

אהה, אלה, נכון. אגב זה גם לא נכון שהוא אומר  חן פיליפוביץ:

 לך.

 .בסדר, אבל אני בכוונה :איתמר הראל

שניהם לא, עובדה שאף אחד לא בא לפה. שניהם  ן פיליפוביץ:ח

 פשוט לא.

 בואו נתקדם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני היום באתי מהשטח בכוונה, כדי שיהיה  חן פיליפוביץ:

 פורום כדי שנצליח, כדי שנקדם את זה.
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 אז בוא נצליח. עמיר אריהן:

ע חן פיליפוביץ: צמם ואז אנחנו שוב עמיר, מציג את כל הנתונים 

 נכנסים להתעסקות בקקי.

את השקיות בכל הרחובות ואז  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כל הרחוב היה מלא בעלים וכל הרחוב היה זה, כי אנשים לא 

מסוגלים לסחוב את זה עד המכולה, את כל גזמי העצים. עזוב, 

 לא חשוב. זה הרבה דיבורים.

זיו ]יועמ"ש[:  , בואו נתכנס לםפרגמטיייה אז בואו נה דוד 

 ?םפרגמטיימה זה  :איתמר הראל

,  סלהיכנזה אומר  םפרגמטיי גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: להערות, כן

 כן לא, לא. בסוף הצבעה. עמיר תמשיך.

שכר מבקר מועצה, לפי מה שהבנתי מירון, הכי  עמיר אריהן:

באוקטובר. זה אני בספק, אבל זה  1-מוקדם שהוא יתחיל זה ב

שקלים. סעיף  16,000שם פה. מה שנותן לנו עודף תקציבי של  אני

, אם אתה רוצה ללכת באקסל כדי שנבין בדיוק על מה 151

באקסל. הכל מסודר,  151, לשורה 151-מוסיפים. לך רגע ל

שיהיה מאוד נח. לא יכול להיות שאנחנו מוציאים אקסטרה כסף 
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אנחנו  בשביל לחסוך בדלק על רכב למנכ"ל ואנחנו אומרים,

לוקחים בתחשיב את הדלק של הפעם הקודמת. אז אם אנחנו לא 

חוסכים בדלק, אין סיבה לשדרג את הרכב. אם אנחנו משדרגים 

את הרכב, אין סיבה לקחת אותו תחשיב של הדלק. ולכן אני, 

ואם אנחנו דרך אגב אנחנו מסתכלים על הרכב של הקב"ט, אנחנו 

בהמשך, אנחנו מקבלים  רואים דרך אגב שאנחנו מקבלים, תראו

אותו בעודף. בעודף, ברגע שהוא עבר לרכב חסכוני. זאת אומרת, 

אם זה רכב חסכוני, לא יכול להיות לקחת בתחשיב את הדלק 

הקודם. תחזוקה שוטפת משרדים. א' אני ממליץ לאשר את 

הרוב. לא כי התנהלתם כמו שצריך, אלא כי צריך לסיים את 

 -ץיצוהשנה. אבל א' צריך לעשות ק

 100,000אני רוצה רגע להעיר על הסעיף הזה.  :איתמר הראל

שקלים תקציב בנוי. דיברתם על החשמל, לחסוך, לחסוך. 

שקלים תקציב לפחות בשנה זו תוקצב לפי, אם אני לא  100,000

 משרדים. 100,000-ומשהו אלף שקלים חשמל מתוך ה 40טועה, 

. אנחנו 100,000במשרדים אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .100,000רוצים 

 .100,000ביקשתם  :איתמר הראל
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 לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מה לא? עמיר אריהן:

 .76,000נשאר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. אז אתה בטח יודע איך זה בנוי 100,000ביקשתם  :איתמר הראל

-בנוי ממההוצאות. נכון חיים? סליחה, אולי לא. זה  100,000-ה

ניקוי. 42,000  נדמה לי שנה שעברה הוצאות חשמל, והיתר, חומר 

זיו ]יועמ"ש[:  אלף? 68,000 דוד 

ועוד  42, סליחה, 62ומשהו אלף חומרי ניקוי.  50 :איתמר הראל

שהלכו על כל מיני  3,000-, אם אני לא טועה, מביא אותך ל55

 זוטות.

ל הכל עברנו לא נכון. עבר, ע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אבל.

 חיים, חיים. בוא אני אלמד אותך איך זה עובד. :איתמר הראל

לא הייתה פעילות במתנ"ס.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לא היה חשמל.
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חיים, אני אלמד אותך איך זה עובד. יש כרטסת  :איתמר הראל

 -תחזוקה משרדית, פותחים  שנקראת

 יר את זה.אני מכ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אתה לא מכיר כי אתה מדבר  :איתמר הראל

חיים, כמה היו הוצאות חשמל עד עכשיו אם אתה  עמיר אריהן:

 מכיר?

אתה מכיר, אתה מדבר על דברים שלא קשורים.  :איתמר הראל

 בוא אני אלמד אותך.

 מה היו הוצאות החשמל עד עכשיו בכרטיסיה? עמיר אריהן:

כנראה קצת יודע יותר טוב ממך,  אני כמתנדב פה, :איתמר הראל

שקלים חשמל,  42,000כמי שמקבל שכר. לצערי, אבל ככה זה. זה 

שקלים חומרי ניקוי. עכשיו תגיד לי, האם נראה סביר  55,000-ו

ניקוי, במשרדים? לי  5,000להוציא מזה חודש  שקלים על חומרי 

אמרנו צריך פחות. לא יכול להיות  שתקצבנונראה גבוה. ולכן 

ריך כל כך הרבה כסף. זה היה השיקול. נורא פשוט. עכשיו, שצ

דיברתם פה על חיסכון שדיברתם על חשמל. זו לא הייתה 

 הפואנטה כנראה. אולי קצת.
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]יועמ"ש[: זיו  שניה איתמר, כשאנחנו מדברים משרדים,  דוד 

 או שיש עוד משרדים?מדברים רק על המשרדים ירון או גבי 

,  ה[:חיים מנדל שקד ]ראש המועצ לא, לא, משרדים זה המרכז

 וכל המתחם הזה. רזה הב המתנ"ס,זה 

זיו ]יועמ"ש[:  כאילו מי מספק את כלי הניקוי? דוד 

 סליחה אבל אני קטעתי אותך. :איתמר הראל

 לא, זה לא נכון. לא נכון? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים. נו באמת. לפחות תדבר, תביא  ?לא נכון :איתמר הראל

לך את כל הפירוט אתה  ןייתמכתאות. יש קובץ, תבקש ממנו, אס

 תראה את המספרים. למה אתה מדבר בעלמא?

 יש לך את המספרים? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, לא רגע, סליחה. חיים. אל תביך אותנו עכשיו  :איתמר הראל

יודע. אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, אל תגיד  שאתה לא 

 ן. סליחה שקטעתי אותך.לא נכו

 הכל טוב מותק. עמיר אריהן:

 מילה טובה ראשונה שנאמרה עליך היום. חן פיליפוביץ:
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 שמה? :איתמר הראל

 מותק. חן פיליפוביץ:

מותק, בדיוק הייתה על זה כתבה שמי שאומר  :איתמר הראל

 למישהו מותק, זו אמירה של התנשאות, אבל אז זה לא,

 סליחה, מותק. זה חגיגה. חן פיליפוביץ:

לא הייתה כוונה להתנשא פה על אף אחד. למרות  עמיר אריהן:

צעד  םשוזאת, וצריך לסיים את השנה, למרות שלא עשיתם 

התייעלות ממשי, קראתי את מה ששלחת, אנחנו מאשרים את 

חודשים להתייעל. רוב התקציב זה קרוב  4-5רוב התקציב. יש לך 

קש. לדעתי זה יעד מאוד מהתקציב המבו 96%מהתקציב,  95%-ל

להגיד לך להתייעל. ואם לא, תבוא אלינו עם תקציב  4%סביר של 

מילואים על התיקון הזה בהמשך, אבל יותר חשוב מזה, זו 

תבנה תוכנית עבודה לקראת  בסייפא של הדברים.האמירה 

, שבו אתה מראה איך אתה מתכוון לעשות להתייעל 2023תקציב 

 זו לא תוכנית עבודה. בהוצאות. להגיד לא יכול,

בינתיים מי שנותן הוראות,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 זה אני לא אתה.
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אני אומר, מה אני מבקש. אני לא נתתי שום  עמיר אריהן:

 הוראה. אתה שמעת פה הוראה?

 כן, נתת פה הוראה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ר, על מנת לא, אני מתנצל. לא הוראה. אני אומ עמיר אריהן:

שנוכל לדון באופן רציני בתקציב תחזוקה, צריכה להיות מוצגת 

תוכנית עבודה כיצד מתייעלים ולא באמצעות פגיעה בשירות, 

דרכים. על  1,500דרכים, יש  1,500אלא באמצעות התייעלות. יש 

חלקם גם דיברנו בפעם שעברה. אתה רוצה אתה מוזמן לשבת 

ה מוזמן לשבת עם רשויות איתי. אתה מוזמן לשבת איתי. את

אני רוצה לשמוע מה עשיתם.  וללמוד,אחרות. אתה מוזמן לשבת 

לא לספר לי שעשיתם הדרכה. הדרכה לא, תסלחו לי, לא 

כאילו. חיים, אני באמצע במשפיעה. היא לא באמת. זה לעשות 

הדברים שלי ואתה נכנס לי לדברים. תרשום בצד, ותענה. ככה 

ול אחזקה ותיקונים. כותרת יפה טיפ רכבימנהלים ישיבה. 

 שורה תחתונה,להחלפת סוללות. כותרת יפה להחלפת סוללות. 

ן  לפי מה שאני מבין הסוללות כבר לא בתוקף תקופה ארוכה, אי

לנו מושג מה המציאות שלהן. לבוא להשית, עכשיו שזה מה 

שאמרתי שיש בעיה, שאלתי את ירון הוא לא בעיה. לא מכיר 

 וללות לא בתוקף והמליצו להחליף אותן.בעיה. מכירים שהס
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. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  כבר החלפנו אותן

מה זאת אומרת כבר החלפתם? החלפתם בלי  עמיר אריהן:

 תקציב?

בטח. מה אתה חושב שאני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אחכה לתקציב שלך? מה הרכבים יעמדו? אני אגיד להם ש 

 ים עמדו?אז הרכב עמיר אריהן:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  כן

 הרכבים עמדו? עמיר אריהן:

 רכבים החלפנו. 2 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מתוך כמה? עמיר אריהן:

 .3מתוך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 טוב. עמיר אריהן:

אנשים  4רכבים דווקא עם  2-ב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מקומות. 2ומות. ואחד עם מק 4-יש עליהם. ו

 מה היו הניצולות של הסוללות? עמיר אריהן:
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 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מה היו הניצולות של הסוללות, יצא לך לבדוק? עמיר אריהן:

 אני לא יודע מה היו הניצולות. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

אני יכול להגיד לך רק דבר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .אחד

 על הכסף. לא? דובר:

 אין לי מושג. עמיר אריהן:

עמיר, אני יכול להגיד לך דבר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אחד.

יודע מה לענות. עמיר אריהן:  אני לא 

לפני שקנינו את הרכבים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בחרנו את הרכב הזה, כי במקרה בחברה לפיתוח קיסריה יש להם 

ה שהם מתחזקים את קיסריה. ואז שלחתי, ודיברתי רכבים כאל

על הרכבים, שאלתי כמה זמן מחזיק, אמרו בדיוק עכשיו איתם 

מה לעשות שבדיוק  החלפנו מצברים,שנים, ועכשיו  3נגמרו 

אצלנו קרה אותו הדבר. בדיוק אותו פרק זמן. כנראה שהרכב 
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א , ולליהאחד הזה, שמשמש בעיקר את הדואר ואת אבי הבית וכו

 -נוסע עם הפועלים

השניים מתוך השלושה שצריך להחליף להם, כמה  עמיר אריהן:

 עלות זה?

 שקלים. 12,000 גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 זה כמעטשקלים  12,000שקלים.  12,000מה  ירון ארנון ]גזבר[:

 אחד זה.

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  שניהם, זה מה שקיבלתי

ב עמיר אריהן: ומר שיש לנו כרגע עודף של ? זה א12,000-שניהם 

 שקלים. 13,000

 למה הטנדרים חונים ככה? חן פיליפוביץ:

 חברים, קבלניות קבלני פיתוח. עכשיו אני מדבר. עמיר אריהן:

גבי, למה הטנדרים חונים פה? הטנדרים למה  חן פיליפוביץ:

ליד המועצה? אני רואה אותם חונים הרבה. כסופים.  חונים פה

 עים.חונים פה, לא נוס
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היום והשני  סיורזה הרכב של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 זה של התפעול. התפעול אנחנו לא רוצים שהם יעמדו צמוד לבית.

 כאילו, אתה לא מצמיד אותו לעובד. איתמר הראל:

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  כן

 אסור לך. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

ג ירון ארנון ]גזבר[: יסע ויטייל כשהוא ר למה שימולא, זה בסדר 

 צריך לעבוד.

לא, גם אם יש עכשיו פתאום  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הקפצה, אז יש לנו אותו תחת היד. אם יש קבוצת סיור.

.[טוב, קבלניות  עמיר אריהן: בפיקוח. קיבלנו את החודשים  ]..

ניצול  60. העסק מתומחר לפי שעות, 1-8 שעות חודשיות. לא היה 

שעות חודשיות אם מורידים את מה שלא נוצל ושמים  60-ל הש

שקלים בתקציב. שכר מנהל  16,000אותו, יש לנו תוספת של 

שעות נוספות  232לזה? סעיף  סלהיכנאתה רוצה  ייישוב

 .כוננויות

זה סעיף שלא הבנתי. כעשינו את הדיון פה  :איתמר הראל

אל אותך בתחילת השנה, או בתקציב של השנה סוכם, אני שו
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של  התקצובירון, כן? סוכם על זה שבעצם המשרה הזו היא מול 

הבט"פ. נכון? אם אני מבין נכון עכשיו, הבט"פ לא מתקצב את 

המשרה הזו בשעות נוספות וכו' ואלמנטים נוספים. זאת אומרת 

שזה רכיב שאנחנו משלמים כשלמעשה אנחנו לא מקבלים מולו 

back to backה, הרי כל המשרה הזו, כל . ואז השאלה היא, למ

ההצדקה לקיומה של המשרה הזו, באה בגלל שאנחנו מקבלים 

מטעם משרד הבטחון פנים לשים אותה.  ומחויביםאת, מקבלים 

האלו  הנלוותאבל אם אנחנו לא מתוקצבים בסעיפים, בכל 

 ?לשכר, אז למה אנחנו בכלל, למה אנחנו מוציאים אותה

של  אחרי זה הקטעאת העובדות, פה אין לי  ירון ארנון ]גזבר[:

 -למה

לא, אני מנסה להבין את הרציונל. תתקן אותי  :איתמר הראל

אם לא הבנתי את הרציונל במובן של, הרי זו משרה חדשה 

 שנתקנה עקב דרישה של הבט"פ. נכון?

]גזבר[: חדשה, אבל המשרה  משרה כבר לא כל כךזו  ירון ארנון 

 -הזו קיימת 

 איישנו אותה במרץ. :גבי אברג'יל ]מנכ"ל[
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לא, קיימת כבר קודם. גם שנה קודמת הייתה  ירון ארנון ]גזבר[:

 הייתה מתוקצבת.לא קיימת. לא ש

 מה היה שונה השנה? :איתמר הראל

 אני אגיד ככה. ירון ארנון ]גזבר[:

 ראשונה השנה, עד כמה שאני זוכר.אוישה  חן פיליפוביץ:

להיות שאני טועה,  היה משהו חדש השנה, יכול :איתמר הראל

 אז תזכיר לי.

]גזבר[: היה השנה שינוי שהם עידכנו את שיעור  ירון ארנון 

]...50%-ל 65%-ההשתתפות שלהם. מ [. אבל 11:43. זה שינוי 

נגיד מה הטעות שלי. הטעות, כשאני, כשחיים והתקציב לא 

שמתי לב שאני מתקצב את ההכנסה/הוצאה לפי מספרי המפתח 

משרד לבטחון פנים. כלומר, מה עלות המשרה שהם הגדירו לי מה

כמו שהם, הבסיס שהם מתקצבים אותה וכמה הם נותנים 

בתמורתה. ופיספסתי. אני אומר שבעצם, אנחנו המשרה הזו, 

שאנחנו רשאים, לא שאנחנו לא רשאים, החלטנו את המשרה 

אבל הגדרנו מה שיהיה בה. גם שעות נוספות, גם אחזקת רכב, 

במשרה הזו, ואז כמובן אלו הוצאות שמעלות  יהיה בה כוננות
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את צד ההוצאה של המשרה, עלו על צד ההכנסה של המשרה. כי 

מהגביה הנורמטיבית שלהם, של עלות  50%ההכנסה היא 

המשרה הנורמטיבית. אז זו הטעות שלי שבאתי פה לתקן. עכשיו 

תגיד, כן צריך, לא צריך וזה. זה דיון אחר, בסדר? אני אומר כאן 

יפה הטעות שלי ושבאתי לתקן בתקציב מילואים. זהו. זה לא א

 .2021שהיינו בשנת 

 מה עלות המשרה בסה"כ? עמיר אריהן:

 כתוב לך. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 שקלים. 93,000 ירון ארנון ]גזבר[:

אנחנו רק מבקשים מהכוננויות,  35זאת אומרת,  עמיר אריהן:

 -זאת אומרת שהמשרה

 לא, כוננויות, שעות נוספות ואחזקת רכב. :ירון ארנון ]גזבר[

אני עושה  35פחות  93זה אומר שבתכל'ס אם זה  עמיר אריהן:

על  29-. כל המשרה הזו מסובסדת ב58חשבון של סופרמרקט, זה 

ומטה. על  30%-היא ירדה ל 65%-ידי בט"פ. היא לא ירדה מ

. זאת אומרת, משרה שלמה שאנחנו ם מציעיםבסיס מה שאת

 ממנה. 30%-פחות מ מקבלים
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זיו ]יועמ"ש[:  .נכון דוד 

למה אנחנו צריכים לסבסד את השעות הנוספות  עמיר אריהן:

 בט"פ לא חושבים שצריך? אם

זיו ]יועמ"ש[:  כי אולי זה חלק מהדיל ההוא? איזה דיל? דוד 

לא, זה לא. זה בדיוק מה שהוא אומר לך. שזה לא.  עמיר אריהן:

 תווכח.אם זה היה חלק מהדיל, לא מ

א' מדובר על עובדת בחצי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

משרה, היא עובדת סוציאלית קהילתית. היחידה שיש לנו 

טליה ברווחה. לצערי יש לנו גידול. יש עבעבודה והיא עובדת עם 

 לנו גידול ויש גידול בהוצאות הרווחה בצורה משמעותית.

 -שאלה היאאבל השאלה היא לא על הרווחה. ה :איתמר הראל

 אני גם לא דן על עובדת כזו או אחרת. עמיר אריהן:

 השאלה היא לא על הרווחה. :איתמר הראל

בסוף זו משרה לא, שניה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

..[אחת. ואני לא יכול להגיד לה שעות  .[ על פה על  כוננות אנחנו 

 הרווחה. בסוף הבן אדם
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 מה זאת אומרת? עמיר אריהן:

 לא יכול להיות דבר כזה. :הראל איתמר

 בחיים לא שמעתי דבר כזה, חיים. עמיר אריהן:

בן אדם שעושה שני תפקידים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שעות אני  4מה לעשות. אז אתה, הוא לא אומר, אוקיי, עכשיו 

 אומר לו אה, עכשיו אתה עובר להיות עובד בטחון קהילתי. 

ינהל לא תקין וצריך לתקן אותו מיד. אז יש פה מ :איתמר הראל

 -זה מינהל לא תקין וחלילה

אתה מגדיר סל חודשי ואני לא יכול להעביר אותו  עמיר אריהן:

 ואתה לא?

. :איתמר הראל  בואו, איזה מין דבר זה? זה כאילו אתם.

כשבן אדם חותם כרטיס, הוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -לא מחתים עכשיו

יים, תקשיב. אני לא נכנס לנהל לך את המערכת. ח :איתמר הראל

ראש המועצה תנהל את המערכת שלך. אתה לא ואתה המנכ"ל, 
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יכול לרשום שעות שהן בט"פ על רווחה ושעות של רווחה על לא 

 -יודע מה זה היה

 אין לי דרך לדעת את זה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ת השעות שלו אז לא קשור. אתה מקצה לעובד א :איתמר הראל

פר עיסוק והוא אמור לעשות את השעות שלו פר עיסוק. אתה לא 

באמת מנהל אותו ברמה הזו, מתי הוא נכנס, מתי הוא יצא, 

. אתה מעדכן לו את ענה למייל או לא מיילבדקה הזו הוא 

 השעות.

אני רוצה לארגן שעות. העובד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עה נוספת מאושרת אישית על ידי אין לו שעות נוספות וכל ש

 המנכ"ל. לבדוק למה צריך ואם צריך.

אז איך יכול להיות שאתה מבקש שעות נוספות  :איתמר הראל

בכלל לא צריך אותן. תקצה  הלמשרה שגם לדעת מי שביקש אות

את השעות הנוספות האלו לתפקיד אחר ברווחה. תקצה למה 

קש לאשר שעות שאתה חושב שצריך. איך יכול להיות שאתה מב

נוספות, כוננויות, כל העולם ואשתו, על תקציב שבכלל לדעת בעל 

 התפקיד, בכלל לא צריך את זה.
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בשעות הערב היא ישבה עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בערב. אז מה אני אגיד לה, אל  9:00החבר'ה של הצופים עד 

 תשבי כי אין שעות נוספות?

 היא ישבה איתם?זה במסגרת הבט"פ  :איתמר הראל

רק במסגרת. על מה היא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יושבת איתם?

 9:00אז מה זאת אומרת? למה ישבה איתם עד  :איתמר הראל

 בערב?

 למה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 בערב? 9:00-למה ב :איתמר הראל

אני אסביר לך. כי הפעילות של הנוער היא  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -הפעילות של הנוער היא  לא בבוקר.

 גבי, אתה רוצה שאני אפתור לך את הבעיה? :איתמר הראל

 אני אשמח. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

תוספת.  25%משמעותן, נגיד  נוספות הרי שעות :איתמר הראל

לא תעבדי בשעות  ,העקרונית אתה יכול להגיד, אוקיי הברמ
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ב. אתה האלה במהלך היום ובתמורה תעשי את השעות האלו בער

 לא אמור להגדיל תקציב בגלל הדבר הזה.

 לא יודע את זהאבל אתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מראש.

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  איתמר בסדר, אוקיי

8-חבר'ה, כנראה רק הבט"פ רושם שהמשרה היא  :איתמר הראל

 -8-4או  5

נגד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  .אין לי בעיה, בואו נצביע 

,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: הוא לא מבין את המציאות. חבר'ה בואו

 הוא לא

איתמר, מותר לך להצביע נגד,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אני מרשה לך. מותר לך להצביע נגד.

 מותר לו גם להצביע בשינויים. חן פיליפוביץ:

אני לא מצביע נגד, אני מצביע בשינויים, ומה  :איתמר הראל

 נחליט לאשר פה בשינויים, זה מה שאתה תעבוד לפיהם. שאנחנו

 מותר לך. בסדר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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חיים, אני הרי אמרתי כבר. אנחנו מחליטים,  :איתמר הראל

 אתה מבצע.

אנחנו מבינים שהנוער לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -להתנגד לנושא הזהאיכפת לך ואם אתם הולכים 

 חיים, הרי לשקר לישוב :לאיתמר הרא

 הוא תמיד משקר, זה לא חדש. עמיר אריהן:

זה הרגל. פעם היית עושה את זה דרך פרוקסיס.  :איתמר הראל

עכשיו אתה כבר לא מתבייש לשלוח הודעות שקריות. ראה דיון 

התב"רים האחרון. בוש והיכלם. אתה משקר במצח נחושה, על 

 דברים שכתובים.

אפשר להוציא דברים  המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

 מהקשרם.

 אה, כן. כן. לכן חיים, אני לא מתרגש. :איתמר הראל

 נעבור להצבעה. אילן כליפא:

אני לא מתרגש מזה שאתה תגיד לתושבים. כי  :איתמר הראל

להגיד לתושבים, אמרתי לך כבר. בחודש אלול אומרים כל יום 
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ויפח  בי עדי שקרו . למה? כי בסוף, כי קמעת לדוד ה' אורי וישעי

שמעת אותי? חיים,  . על זה מדובר. למדתי להבין למה.חמס

 שמעת? אתה מאשר תקציב, תבצע.

אני לא מקשיב לשטויות שלך.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 זה בסדר.

דבר מכובד, אני אומר לך כשאתה מאשר תקציב  איתמר הראל:

 תבצע.

 * מדברים ביחד, לא ברור

 ,לך כבר, אם לא היית אמר ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 

הממונה, אז אמר לך, איך קוראים לו צ'פניק, תקציב הוא 

 אותו. תבינו, זה הכל. נצלמאפשר לי, הוא לא מחייב אותי ל

חיים, תבצע את מה שאומרים לך וזהו. עזוב,  :איתמר הראל

עזוב. ככה המדיניות שלך כל השנים האחרונות. לכן אתה לא 

ה תקציבים שאושרו לך על ידי הישוב, על ידי המועצה לטובת עוש

 -גני נינג'ה כבר שנתייםהישוב. זו הסיבה שאתה לא עושה 

אני קם כל בוקר, תרשום את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 נגדזה לפרוטוקול. אני קם כל בוקר וחושב מה אפשר לעשות 
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. כל בוקר. זה מה שבהתושבים שעוד לא עשיתי. אני  מניע אותי

כי אני שונא את  לפעול נגד התושביםלעשות רע לתושבים, 

הוא אומר. מי ש זה מה . תרשמי לפרוטוקול,שלי התושבים

ואני  לבחירות הבאותתחייב. אני מתמודד מלו, אני פה  שאכפת

. אז שלי צריך להיות אידיוט בשביל לא לפעול לטובת התושבים

 ..אתה יכול לחשוב

שאמרו לך. כנראה שככה אבל אתה לא מבצע מה  :איתמר הראל

 זה, מה לעשות.

אז באמת, אני כל בוקר חושב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 התושבים. נו באמת. לפעול לרעתאיך 

שנים מאשרים לך  3אז איך תסביר את זה שכבר  :איתמר הראל

תקציבים בתב"רים ובשוטף ואתה פשוט לא מממש אותם. אתה 

יוט, תגיד לא יכול לקיים, פשוט לא מממש אותם. אז תגיד איד

לממש, לא יכול לנהל, תקרא לזה איך שאתה רוצה. עובדתית, 

שנים יש תקציבים שמאושרים ואתה לא מבצע אותם. לא  3כבר 

 מבצע.

צריכה ש י"שפ כי ועדת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -ועדה צריכהועם הועדה שלך, האתה תתחיל לתפקד שלהמליץ, 
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 מדברים ביחד, לא ברור* 

רגע התבלבלת, התבלבלת. אז אני אסביר לך מה  :יתמר הראלא

עושים. חיים. בסוף, אנחנו כחברי מועצה מחליטים החלטות. 

צריך לבצע. אתה תפקיד ביצועי, צריך  -אתה, כראש מועצה 

 לבצע. תגיד היישר.

 1,000אתה יכול לחזור על זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שלי. לא במשמרת שלי, זה לא  לא במשמרתזה לא יקרה, פעם, 

לדבר אחד.  מחויביקרה. אני בסופו של דבר ראש המועצה, אני 

לתושבים שלי, לא לחברי המועצה. ולכן אני אבצע מה שטוב 

פעמים. אני  100,000לתושבים גם אם חברי המועצה החליטו 

 אבצע מה שטוב לתושבים.

? אני לא מה שבא לי ואין פיקוח למועצהאני אעשה  :אילן כליפא

 ?מקיים החלטות

אתה יכול להגיש עתירה על  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .תגיש עתירה שראש מועצה לא עובדזה לבית משפט, 

חיים, חיים. תתרגל: אני פונקציה ביצועית.  :איתמר הראל

 תתרגל.
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יום אחד יהיה לנו מספיק עצבים עליך שנגיש  :אילן כליפא

 .בלתתקעתירה באמת. והיא בטוח 

 עוד לא, בעוד שנה יש בחירות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שעות נוספות יש. עמיר אריהן:

בין כה וכה הוא לא  הלואיאללה, בואו נצביע.  :אילן כליפא

 .. לפרוטוקול אפשר להעביר את הטיוטה.ה מקשיב, אז חבל על

זיו ]יועמ"ש[: ב דוד   ?411-איפה אנחנו? 

. אני אענה לך כי 297שעות נוספות.  לא, עוד לא. עמיר אריהן:

אתה דיברת. תושבים צריכים לקבל שירות. שירות מצוין, אבל 

ויעיל. לא, לא. אני עכשיו מדבר. אני  צריך לעשות אותו מצוין 

לא הפרעתי לך. לבוא להגיד זה מה יש ואני רק מכבה שריפות, 

י ניהולית מ אתךי עבדנו כזה חוסר ניהול. אני לא אומר את זה 

, לא bottom line-שהיה לפניך, אתה עכשיו מכבה שריפות. ב

יכול להיות שאין שום תוכנית עבודה. צריכה לבוא למועצה 

זה  ,החירום שיש לנו יאירועתוכנית עבודה שבאה ואומרת אלו 

החיתוכים שלהם, זה המיפויים שלהם, זה שעות העבודה. אלו 

לחשוב על רביזיה הדברים. אולי צריך תוספת תקנים? אולי צריך 
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יודע. אבל האמירה, פונה אלי תושב ואני רבפתיחת השע ? לא 

עושה, זה חוסר תכנון. עכשיו חוסר תכנון יכול להתבצע היום, 

יכול להתבצע מחר, לא יכול להתבצע לאורך זמן. לא עובדים 

!  ,ככה בשום מקום מסודר. בשום מקום מסודר. אני מדבר עכשיו

ה רוצה, תיכנס אחרי זה. בשום מקום אני מדבר עכשיו חיים. את

שעות נוספות  Xמסודר לא מתנהלים ככה. כל מקום מקנה 

מצומצם לבלת"מים עם מכסה ובונה תוכנית עבודה. נסה לאשר 

יגידו לך  שעות  כוננות לאתקציבים באוצר. דבר ראשון שהם 

יגידו לך כן. אלף בית. עכשיו לבוא -נוספות לא. לך לתכנן תקנים, 

לא ניתוח, לא מה  -ה מה יש, זו המציאות. לא להראות ולהגיד ז

עשינו, אלא דיברנו עם העובדים. תושבים קראו לנו, זה חוסר 

 ניהול.

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  אני חייב לענות לו

ניהול. זו לא הערה לך  עמיר אריהן: זו גם לא הערה לך על חוסר 

 על חוסר ניהול.

 –רוצה להגיד אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 *מדברים ביחד, לא ברור
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אני לא סיימתי. אתה רוצה להגיד, אני שמח.  עמיר אריהן:

תתאפק. קוראים לזה בגרות. והתשובה היא כן. בכל מקום 

מסודר מתבצע תכנון. בלת"מים קורים. בלת"מים לא דרך 

עבודה. הם לא דרך עבודה. בלת"מים הם לא תכנון. עכשיו, אם 

ואה שיש לך אלפי תופעות ועשית עבודה, איפה אתה יושב ואתה ר

היא? איפה היא? ביקשנו לראות אותה. מה שלח לנו גבי? אני 

יכול גם להקריא. "פנו אלי תושבים הרבה, אז לא הייתה לי 

ברירה". זה לא תכנון. זה לא ניתוח. עכשיו, אם יש לך תכנון 

ל וניתוח ואתה יודע לעבוד, תציג. אתה מבקש כסף. והרבה. ע

חשבון התושבים. לא כסף שלך, לא כסף שלי. כסף של התושבים. 

אתה מבקש כסף של התושבים, יש לך אחריות ציבורית. עכשיו 

 אם עשית עבודה, תציג אותה. אם אין לך עבודה תעשה אותה.

יודע. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  זה מה שאני 

עות התכנון של הש רגע, הלאה.עכשיו, שניה,  עמיר אריהן:

שם על הביוב. בביוב לא ביקשתי אפילו לקצץ.  עניתהנוספות, גם 

 -. אבל אם אתה יושב ומסתכל18-כל הביוב קיבלתם. כל ה

 מה זה קשור לביוב? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 אתה רשמת. עמיר אריהן:
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זה עובד נוסף. מה זה קשור לביוב. מה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 מהביוב?אני מוריד את השעות הנוספות 

 אתה רשמת. עמיר אריהן:

 -היה לי פריצת ביוב שלושה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 אתה רשמת. עמיר אריהן:

 אז זה מה שאני אומר. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 לא התייחסנו לזה. עמיר אריהן:

 זה סעיף בנפרד. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 זו פעילות בשעות נוספות. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 80%לא מבין. בשורה התחתונה, אנחנו מאשרים  עמיר אריהן:

שלושה שאתה לא -מהתוספת. אם אתה תהיה סבור עוד חודשיים

עומד בזה, תציג מה ניסית לעשות להתייעל ונשקול את זה עוד 

-וזה הכי חשוב, א' 2023הפעם. הדבר האחרון, לקראת תקציב 

ניתוח. מה  ב' שצריך להיות מוצג זה סוג של תוכנית עבודה.

עושים. לא אוסף סיסמאות. שיהיה לפרוטוקול ושיהיה ברור. 

אני מצפה, כחבר מועצה, אתה לא חייב לעשות, אני גם לא מנחה 
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. מה קורה, מה םהאירועיאותו, אתה מנחה, או לא, ניתוח של 

קיים, איך מנסים. אולי צריך עוד תקן? אולי השירות יהיה 

ובדים? אולי במקום לשלם שעות מיטבי אם יהיו לך פה עוד שני ע

לך  ןויית, תעסיק עוד עובד שיעבוד 25%נוספות תוספת של 

יודע? ואם אתה  תוספת לישוב כי הישוב פה מזדקן. מאיפה אתה 

 יודע למה לא הצגת? הלאה.

רגע, אני רוצה להגיב. קודם כל, הנה,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

חלט בהבנה אפילו לפרוטוקול. אני אומר לכם הנתק הוא מו

שלכם בצרכי הישוב. אני לא יודע כמה זמן אתם בתפקיד, אני 

חושב שאין לכם מושג מה קורה בישוב ואיזה משאבים צריכים 

י  - אחד. שתיים יש תוכנית עבודה. לדוגמא, איתמר ביקש ממנ

 תוכנית עבודה נטו של התפעול וקיבל ממני.

 מה קיבלתי? :איתמר הראל

 כנית עבודה.תו גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 של איזו שנה? :איתמר הראל

. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  מה שביקשת, זה היה נכון לאותו זמן
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, 2021או  2020שלחת לי תוכנית עבודה של שנת  :איתמר הראל

 אראה לך?. גבי, אתה רוצה שאני 2022לא את 

 רגע, מתי שביקשת, קיבלת. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

. זה היה 2022נית עבודה של ביקשתי את תוכ :איתמר הראל

. וקיבלתי תקציב שנה קודמת. ואגב, גם 2022לקראת תקציב 

הוא, וואלה, תוכנית עבודה כזו בסיסית. לא קיבלתי שום 

 תוכנית עבודה.

 . ואין שם לא ניתוח צרכים.2020וקיבלנו את  עמיר אריהן:

...[רגע רגע  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[: [- 

 תוכנית עבודה בלייב? מה זאת אומרת :איתמר הראל

בוא, תראה אצלי במחשב יש תוכנית  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 עבודה.

 .אז תשלח. ביקשתי ממך עמיר אריהן:

 תוכנית עבודה שנתית. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:



 

ה צ ע ו מ ת  ב י ש 1 י 1 . 9 . 2 0 2 2  

 נוצר על ידי    

87 

.  :איתמר הראל אני לא ראיתי כזו. ואני ביקשתי ולא קיבלתי

אמרת אני אומר לך. קיבלתי וגם אמרתי לך שזה שנה שעברה, 

 לי כן, בונים את של השנה. מאז ועד היום לא קיבלתי.

דבר שני, אף אחד לא מתכנן בלת"ם כחלק  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מתכנון. ברור שאני מקצה לזה היתר. הייתי שמח לתת לזה 

משאב לבלת"ם, לבצ"ם. לבלתי מתוכנן, לבלתי צפוי. הייתי שמח 

לישורת הרגילה. ואני  . בחלומות. אני עדיין לא מגיע15%להגדיר 

פוגע בתושבים. אני פוגע בתושבים. כי לא מאושרים לי תקנים. 

עכשיו, אני מתחייב להכין לכם תוכנית שאני צריך ואני אומר 

 3-4לכם, כדי להגיע לסטנדרטים הטובים ביותר, לפחות עוד 

 תקנים ואני אכין תוכנית לזה.

 -קבלניות, אירוע  עמיר אריהן:

אני רוצה להגיד משפט אחד.  ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 

המוקד, איפה שמקבלים פניות, אנחנו מעודדים אנשים להשתמש 

באפליקציה, לצלם את המפגעים ולהעביר לנו. אנחנו לא יכולים 

להיות בכל רגע נתון. ואנחנו, לשמחתי התושבים משתמשים 

בזה. מנצלים את זה ואני מעודד אותם לעשות את זה. כי אני 

 ?וט לא יכול להיות בכל מעבר וכל פינה. מה לעשותפש
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 -תגיד, אתה רציני? אני רץ בישוב  :איתמר הראל

שניה, תן לו לגמור. אני התעצבנתי שהוא נכנס לי  עמיר אריהן:

 לדברים, אל תיכנס לו.

מה לעשות שהתושבים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

"פ גרוטאות מצלמים לך שתושב זרק בשצ"פ זבל, שזורקים בשצ

, בתוך שיחים ושולחים לך תמונה, ואני אלך להגיד לתפעול, טגר

אני אגיד להם תכניסו את זה לתוכנית עבודה לשבוע הבא? לא. 

אם זה בטיחותי, אתה לא יודע אם זה בטיחותי או לא בטיחותי. 

אתה כל הזמן מקפיץ את האנשים, מפסיק להם את העבודה 

 -ויות, הפניות האלה של השוטפת ועובד ככה. לצערי, הכמ

 ?ככה זה עובד, מה לעשותנו, אבל  חן פיליפוביץ:

נכון. לכן, אני אומר הלוואי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ח אדם שאני יכול לשים צוות שיעבוד רק על ושהיה לי מספיק כ

זה. ככה עובדים כל המוקדים, ככה צריך לתת את השירות. אני 

ות, כמה פניות. אני יודע שהיום בערב נמדד. יש לנו מדד כמה שע

בערב כשהייתי במחשב של  6:00פניות פתוחות. בשעה  7היו 

מירי. אז אני יודע כל יום כמה פניות יש פתוחות. וגם צריך לתת 

הסברים למה הפניות פתוחות. למה לא טיפלו בהם. ואנחנו 
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עוקבים אחרי הדברים האלה. כי אחרת התושב, אין לו סבלנות. 

ת הוא אומר עדיין לא פינו. חבר'ה, עדיין לא פינו. עדיין למחר

לא עשו. לכן אני אומר, זה מה שהוא התכוון, לצערנו הקריאות 

. כי פתאום גם אחרים האלו גוזלות הרבה יותר זמן מדברים

קריאה, דרך אגב, על פריצת ביוב אנחנו מקבלים מהתושב ולא 

 רואים את זה לבד.

בואו, זו שנה שקיבלתם תקציבים גם לפורצת  :איתמר הראל

ביוב, מה שלא היה פעם והיה אמור לייעל את התהליכים. היא 

יכולה לשטוף רחובות ולא ראיתי פעם אחת ששטפו את 

הרחובות. אני רץ בישוב, אני תמיד חייב לרוץ על הכביש, כי 

המדרכות כולן עם עצי שדירה שצומחים בגובה הרצפה. עם עצים 

 -חיה של גדר

 .עדה שלךוזה בגלל הו עמיר אריהן:

וכל צמחית הבר של האביב, נזכרו פעם ראשונה  :איתמר הראל

לגזום אותה לפני שבועיים. עכשיו, בכל מקרה זה אותו משאב. 

לפני שבועיים, וגם את זה לא סיימו, יש פה בכל הגינות 

הציבוריות צומחים עצי בר שמטפחים אותם כי לא מורידים 

 ת, הישוב נראה זוועה. זוועה.אותם. באמ
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 ח אדם.ואין כ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ח אדם? טוב, בסדר. אתה יודע מה? זה ואין כ :איתמר הראל

בדיוק כמו שאתה אומר, אני לא יודע מה צריך לעשות. תנחו 

. מישהו מקצועי, מישהו  אותי איפה לשים את הספסלים וכו'

 -שבאמת

אני לא חושב שצריך, אתה  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע

..[ ורוצה   לא צריך.].

אהה, רגע, באיזו שורה, באיזה עמוד זה נמצא?  :איתמר הראל

אני אחרי זה אמצא את זה בפרוטוקול. כל הדרישות שלך, תנחו 

אותי איך לעשות הם כסת"ח. הם קשקש. בתכל'ס זה תירוץ שלך 

 ה.למה לדחות. אתה הרי לא חושב שצריך ולכן לא תעש

.נכון,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: ]. ..[ 

או, יצא המרצע מן השק. אתה לא מתכוון לעשות  :איתמר הראל

את זה. אתה זורק על ועדת שפ"י שתעשה, כי אתה לא מתכוון 

לעשות את זה. כי מי שהיה רוצה לעשות, אומרים בצבא, אתה 

כשאין לא מכיר את זה, כי לא היית קרבי. כשיש רצון יש יכולת. 

רצון, אין יכולת. אתה לא רוצה פשוט לעשות את זה. זה הכל. 
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אז אתה לא רוצה לשפר את השדרה, למרות שיש לך תקציב. 

קיבלת תקציב. הרי זה לא דורש ממך יותר מזה. רק לנצל אותו. 

אתה לא עושה את זה ואתה לא שם מכונות שתיה כי אתה לא 

כי אתה פשוט  ריםהרבה דברוצה לעשות את זה. ואתה לא משפר 

לא רוצה לעשות. אתה שואל לא רוצה לעשות לתושבים? נתת את 

 התשובה בעצמך. תשובה מאוד ברורה.

אני אענה לך גבי, רק את המשפט האחרון. והוא  עמיר אריהן:

בדיוק כמו הדוגמא שחיים נתן, גם מה שאתה ענית עכשיו, בדיוק 

יודע על אירועים. אשל  לזה קוראים תכנון. יש לך ניתוח תה 

יודע להציף צרכים. כשאתה  יודע לנתח, אתה  אירועים. אתה 

יודע להציף צרכים, אתה בונה תקינה ופתרונות. ואתה לא עושה 

שעות נוספות. וזה לא  -את כל זה. אתה רק אומר יש לי צרכים 

 -תכנון וזה לא ניהול. וזו בדיוק הבעיה המרכזית. קבלניות 

א תסביר בבקשה במה מדובר. שורה אירוע תרבות מרכזי. ירון בו

 .411אירוע תרבות מרכזי. שורה  ,411

]גזבר[: אנחנו תקצבנו אירועי תרבות, קודם כל דרך  ירון ארנון 

 השתתפות בעמותה.

 בכמה? עמיר אריהן:
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]גזבר[: ן  שקלים, בסעיף אחד ועוד סעיף אחר  35,000-ב ירון ארנו

 שקלים. 15,000אחר שקלים.  16,000-ב

, לא אני שואל מה היה התקצוב במקור, 16,000-ה יהן:עמיר אר

 לא מה עשית בתקציב מילואים.

 -לא, אני מסתכל על שלושת הסעיפים האלה ירון ארנון ]גזבר[:

שלושת הסעיפים האלו לא היו בתקציב. בתקציב  עמיר אריהן:

נועדו לזה.  המקורי, אם תקרא את ההערות בפרוטוקול, הן לא 

י אחד. המופע התרבות המרכזי הזה, יש מופע תרבות מרכז

מאיזה סעיף שאישרנו את התקציב בסוף מרץ, התכוונתם 

 לסבסד אותו?

 את המופע התרבות המרכזי? ירון ארנון ]גזבר[:

. עמיר אריהן:  כן

זה, מהסעיף הזה. העברה לעמותה זה רק  ירון ארנון ]גזבר[:

 הסבסוד.

 שקלים. 35,000 עמיר אריהן:

 .הסבסודזה רק  :ירון ארנון ]גזבר[
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שלח לי גבי שהקול קורא יצא בפברואר וכבר אז  עמיר אריהן:

היה ידוע העלות של המופע והתקציב ועדיין בסוף מרץ אנחנו 

 סבסדנו הרבה בחוסר.

ו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: איך ידענו כמה יהי

 התושבים?

 10לקחת, זה יענה לך ירון. כשאתה לוקח כרטיס  עמיר אריהן:

איש אפילו,  1,000אנשים, אלא  450לים, גם אם לא יהיו לך שק

אתה לא מתקרב אפילו לסגור את המופע. בשביל לסגור את 

אנשים,  5,000-אנשים. כשציפית ל 5,000-המופע, אתה ציפית ל

אני אשמח לשמוע איפה עשית אותו. לכן אני שואל, כשהגשנו 

כאשר ידוע תקציב בסוף מרץ, לא הזכרתם את זה ולמרות זאת, 

שאין תקציב במועצה, הוצאתם הוצאה שהיא לא בלת"ם. כי כבר 

 בפברואר ידענו אותה, בלי לקבל אישור מהמועצה.

 למה ידענו כבר בפברואר? ירון ארנון ]גזבר[:

 אמר לי גבי מתי יצא, היה ה"קול קורא" בפברואר. עמיר אריהן:

 איזה קול קורא? למה? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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[  ון ]גזבר[:ירון ארנ . . מופע תרבות מרכזי זה פיס. זה לא קשור ].

 לסל תרבות.

. עמיר אריהן:  זה מה שענה לי גבי

 שקלים. 42,000סל תרבות זה  ירון ארנון ]גזבר[:

יודע בדיוק מה שאלתי ואני יודע מה בדיוק  עמיר אריהן: אני 

קיבלתי תשובות. אז אם קיבלתי תשובות לא נכונות, אז בכלל 

להצביע לסעיף הזה. צריך לבדוק אותם עוד הפעם. קשה לי 

בשורה התחתונה, אם התשובות שקיבלתי מדויקות, אם הן לא 

מדויקות אז כמובן צריך לסייג את התשובות בהתאם, אנחנו 

. לא רק ןבגירעואישרנו תקציב כאשר כבר אז היה ידוע שאנחנו 

בי זה, גם יישמנו את התקציב כאשר היה ידוע שאין סעיף תקצי

 תומך בזה.

שקלים, לא  50עלות כרטיס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקלים. 10

שניה, אני באמצע דברים. אני באמצע דברים חיים.  עמיר אריהן:

 שקלים כשישבתי איתו. 10ירון אמר לי 
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אמרתי לך  שונה,לא אמרתי אולי זה  ירון ארנון ]גזבר[:

 מהזיכרון.

כרטיסים?  450רטיסים נמכרו שקלים? וכמה כ 50 עמיר אריהן:

 אז איך תסביר לי שחסר כסף?

 .1,000. אם היו מגיעים 1,000לא הגיעו  ירון ארנון ]גזבר[:

 שקלים. 35,000שקלים. פלוס  50-ב 450הגיעו  עמיר אריהן:

 .800אנחנו תכננו על  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקלים בעמותה. 35,000אבל יש לך  עמיר אריהן:

היה לנו את המופע של דני  מנדל שקד ]ראש המועצה[: חיים

 סנדרסון שלא השקענו שקל, היה מופע מרכזי. ופה, היה, זה.

שקלים, כפול  50לא הבנתי, עוד הפעם. עלה לך  עמיר אריהן:

 כרטיסים אמר גבי? 450

 22,500 :אילן כליפא

 . צפי.450, באו 800-ציפינו ל גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 אנשים. 450אתה אמרת לי שהגיעו  עמיר אריהן:
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. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  נמכרו, הכל נכון

 כרטיסים מכרת, יפה. 450 עמיר אריהן:

 וכמה עלה המופע? :אילן כליפא

 .22,500 גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

כאשר  57,500שקלים, זה אומר  35,000פלוס,  עמיר אריהן:

 2000. אז אתה 60,000המופע עלה 

לא, זה לא עובד היו לנו  ]ראש המועצה[: חיים מנדל שקד

 על כל המופע. 35,000

אז רגע, ניצלת אותו לסעיפים אחרים בישוב? זה  עמיר אריהן:

, תקרא את 411מופע תרבות מרכזי. רשום בדיוק מה זה. רשום 

השורה, מופע תרבות מרכזי. אז החלטת על דעת עצמך להשתמש 

 בכסף שלא לסעיף שלו?

 לא. אש המועצה[:חיים מנדל שקד ]ר

 בלי לקבל אישור מועצה? עמיר אריהן:

יודע, יכול להיות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  אני לא 
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יכול להיות. אז אם זה יכול להיות, אנחנו נשקול  עמיר אריהן:

 בחיוב חיוב אישי פה.

עשינו פה פעולות תרבות והיה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .ןצריך לממן אות

 עשינו פה פעולות במועצה, למה צריך תקציב? אריהן:עמיר 

ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: .[.תגיש בקשה  ..[ 

אפשר להגיש, אפשר להגיש הכל. אפשר לעשות  עמיר אריהן:

 הכל.

ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: .[.תגיש בקשה  ..[ 

אני יודע שבשבילך התקציב הוא רק המלצה. אבל  עמיר אריהן:

ה התחתונה. הלאה, תחזוקת מגרש הספורט. עבר איתי זו השור

 -ירון על ההוצאות. 

י  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: איפה כתוב אירוע מרכזי, אנ

 -לא רואה. כתוב 

 .411 עמיר אריהן:
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השתתפות בעמותה בפעולות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -תרבות 

אירוע  קבלניות, 411. 411-תקרא מה כתוב ב עמיר אריהן:

 כסף בכלל. בותרבות מרכזי. אם תיכנס פנימה תראה שאין 

 כסף. בואין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 נכון. אז על מה הוצאת את הכסף? עמיר אריהן:

כי הם בתוך פעולות תרבות.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .417בסעיף פעולות תרבות. מתוך סעיף 

שתתפות בעמותה, פעילות יפה. ואם הוצאת ה עמיר אריהן:

תרבות מותנה, מאיפה היה לך עוד כסף להוציא שהוצאת אותו? 

 אני מבקש לקבל פירוט.

לא היה לי. אני תכננתי שיכנס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אנשים. 800שיגיעו לי. אני חשבתי 

 מה? עמיר אריהן:
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 800אני חשבתי שיהיו לי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ם ואני מסודר. כמו שהיה בדני סנדרסון. עד היום במופע אנשי

 מרכז הייתה לנו הצלחה אדירה.

כמה כרטיסים נמכרו, כמה עלה הכרטיס לדני  עמיר אריהן:

 סנדרסון?

 אותו דבר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקלים? 50 עמיר אריהן:

 .30או  50כן.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקלים? 10מה זה אז  עמיר אריהן:

 -לא היו פעולות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אני יושב עם ירון וזה הנתון שאני מקבל. עמיר אריהן:

היה בזמנו שנתנו, משרד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

התרבות נתן לנו אירועים, בגלל זה לא השתתפנו בהם שהם 

ין לנו כסף שקלים ואנחנו לא לוקחים, כי א 10-הגבילו אותם ל

שאנחנו משתתפים בהם. פה  יםקורא ותלממן אותם. יש עוד קול
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היה במקרה, בגלל צירוף של הקורונה, אחרי הקורונה אמרו לנו 

נו, נו   -וקיבלנו אישורנו, 

קיבלתי. אני מבקש ככה: כרגע לא לתקצב את זה.  עמיר אריהן:

 -לקבל פירוט של האירועים כמו שהיה צריך להיות

 זה כבר הוצא, מה? שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל 

 פירוט של האירועים. עמיר אריהן:

 הוא כבר הוציא את הכסף. חן פיליפוביץ:

 כבר הוצאתי את הכסף. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זה לא מעניין אותי. אני לא חייב, ביררתי. גם את  עמיר אריהן:

ז הסעיף זה ביררתי. אני לא חייב לאשר. אז אם הוא הוציא. א

הזה יהיה במינוס. אין עם זה שום בעיה. כל עוד התקציב בסופו 

של דבר מאוזן, מאוזן. ואם הוא הוציא אותו שלא בהרשאה, 

אנחנו נדון בחיוב אישי. ואם הוא הוציא בהרשאה או בבלת"מים 

 וכדומה, אז ייסגר בסעיף אחר בהמשך.

יודע מה ז חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: ה טוב שאתה לא 

 חיוב אישי.
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תחזוקת מרכז הספורט. הסביר לי ירון, ישב איתי  עמיר אריהן:

הראה לי חשבונות הראה שאכן יש עליה בהוצאות. אבל מה אין? 

אין שום התייחסות להכנסות. הרי יש גם הגדלה בהכנסות משנת 

הקורונה. לא היה רק עליה בהוצאות. כשאתה משכיר את אולם 

מזגן, אבל וואלה מקבלים גם  הספורט לכדורסל, אתה משלם

 כסף.

צריך לכסות את המינוס שיש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לפני הקורונה.

 -חיים, אתה עוד הפעם עמיר אריהן:

 200,000 ןבגירעואנחנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקלים בעמותה.

 סעיפים.בין אתה עוד הפעם מסבסד  עמיר אריהן:

בגלל  ןבגירעולא מסבסד. אני  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש

הקורונה בעמותה. הצגנו לכם פה את התקציב של העמותה 

למליאת המועצה. שלחנו לכם אותה הביתה, היו תלונות על 

ו  איזון תקציב, הצגנו את התקציב. הצגנו שיש פה גרעון שאנחנ

נכסה אותו מהכנסות שיהיו בהמשך. כי אין כסף. למועצה אין. 
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שקלים ומעביר לעמותה. ולכן, הכסף  800,000י לוקח אחרת, אנ

 -הזה של ההכנסות, אנחנו נלחמים עליו כדי להגיע

ולכן צריך להיות סעיף בתקציב כמו שסעיפים  עמיר אריהן:

לעמותה. צריך להיות סעיף בתקציב כיסוי  להעברהאחרים 

 -גרעון. אבל

העמותה יכולה לכסות את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הגרעון בעצמה. למה שאני אעביר כסף?

מה זאת אומרת? ברור שהיא יכולה לכסות. אתה  עמיר אריהן:

לוקח את כל צד ההוצאות, היא לוקחת את כל צד ההכנסות, בטח 

יופי תכנוןשהיא סוגרת את הגרעון. בלי תוכנית, בלי  . עוד הפעם, 

 של ניהול. מה זאת אומרת?

כנסות נכנסות לעמותה. הה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ההוצאות מהעמותה יוצאות רק על בסיס אישורים. היא לא 

 יוצאת מהעמותה ככה.

 אני חושב שיש פה אי הבנה. ירון ארנון ]גזבר[:

.  עמיר אריהן: אתה לא מבין. אני מתנצל, אתה פשוט לא מבין

 כן. אתה רוצה להגיד משהו?
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]גזבר[: , המקורי 2022 כן. אני אומר שכבר בתקציב ירון ארנון 

שקלים לעומת  45,000-הקטנו את התמיכה בעמותה באחזקת, ב

. כי אמרנו העמותה מתאוששת בהכנסות שלה, 2021ביצוע 

נקטין, אפשר להקטין את התמיכה בה. אוקיי? רק לא השארנו 

בתקציב את הזה שמצד שני כשיש גידול בפעילות, יש גידול 

לעשות. אני בא בהוצאות האחזקה של המבנה הזה. אין מה 

 אלו העובדות. -ומבקש לתקן את זה 

 אני מקבל את הגידול בהוצאה. עמיר אריהן:

..[,אתה רק  ירון ארנון ]גזבר[:  -כשהקטנו התקציב המקורי  ].

אני אומר, אני מקבל את הגידול בהוצאה, אבל  עמיר אריהן:

צריך להיות בצידו גם גידול בהכנסה. זה גם מה שדיברנו אצלך 

 לא יודע להראות את זה. שאתה אפילולי  ואמרת

אבל הגידול הזה, אמרתי לך כבר ההכנסה  ירון ארנון ]גזבר[:

 משקף פה את הירידה בהשתתפות באיזון התקציב המקורי.

היות ואתה מפעיל חדר הכושר ליותר אנשים, היות  עמיר אריהן:

ויש לך יותר מלתחות ויש לך יותר חוגים, ואתה משכיר יותר, 

הדוגמאות שנתת, אני פשוט חוזר עליהן ואני משכיר את אלו 
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אולם הספורט יותר ויש לי גידול בהכנסות. עכשיו יש לי גידול 

 בהכנסות? אי אפשר להתעלם מהם בשורה התחתונה.

]גזבר[: אבל את זה לקחנו בחשבון בבניית תקציב  ירון ארנון 

2022. 

 זה לא מה שאמרת לי כשישבתי אצלך. עמיר אריהן:

 45,000למה, הראיתי לך את זה. כי זה  ון ארנון ]גזבר[:יר

 שקלים.

 -זה מופיע בפרוטוקול של חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אז זה בדיוק. עמיר אריהן:

 -לא הוצאתי לך על השקל. אבל  ירון ארנון ]גזבר[:

, צריך לעשות, שניה 15יש  45ופה עולה  60פה עולה  עמיר אריהן:

 -חיים

 50,000ביקשנו  20בתקציב  שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל

ציב המועצה. אמרתי שקלים לעמותה, אתם לא אישרתם מהתק

עולה לנו כל חודש כסף ויש אפס הכנסות.  לכם שמיכל לקס

שקלים.  50,000אמרת זה לא מעניין אותי, אנחנו לא מעבירים 
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 45,000לא העברנו את הכסף. אחרי זה, בשנה הזו, הורדנו 

 -כי אמרנו  2021-ם ולא שהעברנו בשקלי

 מתי אמרת לו את זה? חן פיליפוביץ:

תעזוב, הוא ממציא. כרגיל. עזוב חיים. בשורה  עמיר אריהן:

התחתונה, אתה מגדיל את סעיף ההוצאות? בסיס ההוצאות הוא 

בגלל שבסיס ההכנסות עלה? צריך להיות בסיס הכנסות שהוא 

למה לא. אבל אתה לא  זהה בגדילה. או שאתה בא ומסביר לי

עושה לא את זה ולא את זה. ולכן אני מאשר חלקית. אני מאשר 

את זה  קח. 15, אני מאשר פחות 20לא  15להעלות את אומר 

 מבסיס ההכנסות שגדל לך.

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  הוא לא גדל לי

 .גדל עמיר אריהן:

עמותה. ב ןלגירעואני אכנס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 - ןלגירעובעמותה. אני יכול להיכנס  ןלגירעולא יכול להיכנס 

. עמיר אריהן:  אז תשים סעיף צמצום גרעון
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טוב, ירון, תכניס סעיף במקום  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שקלים בעמותה לטובת כיסוי גרעון.  200,000, ןלגירעולהפריש 

 וזהו. ואז הוא צודק במה שהוא יעשה.

ל הן:עמיר ארי שנים.  5-אני לא רואה מה יש לך אותם. תפרוס 

שנים. למה בשנה אחת אתה סוגר את הכל? למה את חונק  10-ל

את כל הרדאר כי ניהלת את זה על הפנים בשנה אחת? הלאה. 

מופעי תרבות למבוגרים. בהתאם  סבסודהשתתפות בעמותה 

להחלטת. יש סעיף תקציבי ברור עם החלטת מועצה ברורה. לא 

 16,000, ולכן זה חוזר להיות הוצאה. 418קבלים בשורה מ

לשתות את זה  שניסית 418שקלים. אני אומר לך עוד פעם. שורה 

 -המופע התרבות המרכזי 

 -אני ניסיתי לעשות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

,  עמיר אריהן: ניסית לבוא ולקחת את מופע התרבות המרכזי

 overקצב לבר ולהביא לכל התקציב שהו overrideלעשות 

יודע  לתקציב של הבר. לתקציב של המופע המרכזי שאף אחד לא 

יודע גם איך סבסדת אותו.  ואף אחד לא 

 לא הבנתי אבל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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מה לא הבנת? אתה אמרת שאתה מכיר את  עמיר אריהן:

התקציב. מה אתה לא מכיר? לקחת את כל התקציב שהקצית 

לשתות אותו על המופע תרבות המרכזי. זה מה לבר, ניסית 

שעשית. זה מה שרשום בתקציב שאתה אישרת. אם זה לא ככה, 

 אז יופי.

]גזבר[: .  ירון ארנון  פה נכנסו מופעים. כל זה. שני אלה, כאילו

 המרכזי. של האירוע תרבות

לא, זה כי אשתך אמרה שלא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -מסתדרים  צריך את הכסף בבר. הם

י  זה שני שקריםעכשיו, אחד הדברים היפים  עמיר אריהן: אנ

-לחודש, הגשת אותו למועצה ב 8-אוהב. א' התקציב הוגש לך ב

 לחודש. מתי נפגשת עם אשתי? 18

 לפני שבוע, שבועיים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זאת אומרת, לא בנית את התקציב בגלל מה  עמיר אריהן:

 שאשתי אמרה.

 לא, היא אמרה לי את זה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אהה, אוקיי. כי היה פה שקר לפני רגע, כרגיל.  עמיר אריהן:

כרגיל. הדבר השני, ניסית לשתות משהו שגם בתקציב הקודם 

ניסית למחוק אותו להגיד זה על דעתך ולא אהבת את ההערה של 

וד לעשות המועצה ואת ההצבעה של המועצה. וניסית עכשיו ע

override לשתות את הכסף. ולכן אני לא מקבל את זה. שוב ו

הלאה. מימון מפקחת מעונות. אמר לי ירון עכשיו שהוא לא מכיר 

את זה. אז א' חבל מהרגע ששלחתי לך לא הרמת טלפון. למה? 

חבל שלא הערת לי, הייתי משדך אותך. אבל יצא "קול קורא" 

נו כבר ממשרד החינוך שניתן עוד אין עליו תשובה סופית. אבל ע

שקלים. כאשר  105,000על תקציב של  80%לקבל סבסוד מלא של 

הוא מיועד לפיקוח על גנים. על גנים, מה אתה עושה איתנו? 

חשבתי שאתה עושה איתנו, לא הבנתי אז אני עוצר. הסבסוד על 

פיקוח על המעונות. אומרת נאוה שזה בהחלט לא משהו שצריך 

ה. אתם מחליטים איך אתם מחלקים את אותו במשרה מלא

המשרה ביניכם. אומרת גם נאוה, כגורם מקצוע, מה שאנחנו 

אומרים כבר שנים פה במועצה, שלא נכון שרכז דואר והסעות 

יהיה באותו זמן כי זה לא אותו זמן, זה לא אותו תפקיד. אי 

אפשר לעשות את שניהם. אומרת שזו הדרך בעצם להעביר את 

מזה שזה  20%משרה מלאה. הסבסוד הנדרש הוא רכז ההסעות ל
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 31-בספטמבר עד ה 1-שנה. התקצוב הוא מהפני ל 21,000

חודשים זה שליש תקציב זה  4חודשים.  4באוגוסט. מדובר על 

 שרשומים פה. 7,000שקלים. זה  7,000

גם פה אין את העלויות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 האמתיות של כרגע

שקלים. הנקודה  7,000-ב מסבסדיםחנו אנ עמיר אריהן:

האחרונה וזה כן. אשתי הייתה. גילוי נאות. אמרה לחיים באותה 

ישיבה, למי שלא מכיר, אשתי פשוט הגיעה כאחת מזה, יש בהר 

אדר לא מעט תלמידים שנוסעים, שלא לומדים בתיכון ובחטיבה 

במבשרת. והם מה שנקרא לא זכאים. אנחנו מדברים על זה גם 

תך. הייתה גם הצעת שעברה או, או לפני שאשתי דיברה א בשנה

החלטה, הבטחתם שתעשו ולא נעשה עד עכשיו כלום. גורנישט. 

אחד הדברים שנאמר פה שעל מנת לתת סבסוד באופן רוחבי לכל 

 150,000שקלים בשנה. היות ונדרש  150,000ילדי הר אדר נדרש 

שקלים, היות  50,000חודשים, זה  4בשנה, אנחנו מדברים על 

ויש לנו כסף אנחנו מציעים את זה רוחבי, לכל ילדי הר אדר. לא 

 מדובר על שוחד בחירות.

 בוא נדייק.לא, לא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אני יכול לסיים? אחרי זה תדייק אותי. אם זה לא  עמיר אריהן:

מדויק, תגיד אחרי זה למה זה לא מדויק. למה ההורים יצאו 

, בתחושה  הזו. אשתי לא הייתה לבד בפגישה. אני לצורך העניין

ולכן, אני לוקח  ]...[.בסעיף הזה הולך להימנע. למרות שהגשתי 

מהתקציב. אני רוצה לתת סבסוד רוחבי לכל ילדי הר  1/3-את ה

אדר. זה ישמש בדיוק לשני הדברים שדיברנו עליהם. בפעם 

ן יש היום חודשי" בעיקרו-"חופשי אפשורשעברה דיברנו על 

"חופשי חודשי" הוא בוננזה. ותגבורת הסעה לתלמידים 

שנוסעים למבשרת. ולמי שלא נוסע, זו דרך של סבסוד, לא באופן 

מלא אלא באותו אופן בדיוק כמו שנותנים, כאשר כל תלמיד 

 -יקבל בעצם את אותו הדבר. אני מזכיר גם 

 מה כל תלמיד יקבל? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. זיו ]יועמ"ש[:דוד   אותו הדבר. שוויוני

. עמיר אריהן:  אותו דבר. שוויוני לחלוטין

. ירון ארנון ]גזבר[:  מה זה יקבל? אני לא הצלחתי להבין

 סבסוד פר חודש. עמיר אריהן:

. ירון ארנון ]גזבר[:  אני לא הצלחתי להבין
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, עמיר אריהן:  סבסוד פר חודש להסעה. עכשיו אנחנו

. ירון ארנון ]גזבר[:  תסביר לי, לא הבנתי

עכשיו אני אסביר לך בפרקטיקה. בפרקטיקה,  עמיר אריהן:

אנחנו ישוב שתומך בחינוך. שמים אצלנו במטרה עיקרית, 

 -תמיכה בחינוך בהר אדר. תמיכה בחינוך, אנחנו מעודדים

 לא, אני לא מבין. תגיד לי למה התכוונת. ירון ארנון ]גזבר[:

נו מעודדים רישום לבתי ספר אני מסביר. אנח עמיר אריהן:

כל מיני מקומות. למוד בשונים אנחנו מעודדים לצאת החוצה, ל

לאו דווקא איפה שהמועצה מקבלת סבסוד. ותמיד כשהמועצה 

באה וצריכה להתנהל שם בהסעות, פתאום אנחנו בבעיה. אנחנו 

בבעיה גם במרכז הסעות שלא תומך, שתומך אך ורק בהסעות 

נו אמורים לתת רוחבי לכולם, אז אמור האלו, למרות שאם אנח

לתמוך בהסעות של כולם. שירות. ובאופן השני, אנחנו רוצים 

כמועצה לבוא ולהגיד, כמועצה, אנחנו משקיעים בחינוך וכחלק 

 מהשקעה בחינוך אנחנו גם עוזרים בסבסוד להורים. זה הכל.

]גזבר[: עכשיו אני חוזר ואומר, אמרת לשווא. ניסית  ירון ארנון 

 בנושאלשכנע אותי למה צריך לתת את זה. עכשיו תסביר לי, אני 
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הפרקטי, מה אתה מתכוון. בפרקטיקה. אני עכשיו ירון, מתעסק 

 בחשבונות. מה התכוונת.

 מה לא הבנת? מה לא ברור? עמיר אריהן:

 מה היישום הפרקטי של מה שאמרת. ירון ארנון ]גזבר[:

שלומדים מחוץ להר  כמה תלמידים יש לך בהר אדר עמיר אריהן:

 אדר?

 רגע אני מציע, ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .100מעל  100-כ ירון ארנון ]גזבר[:

 אני רוצה רגע, ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -סה"כ  עמיר אריהן:

 כאלה שלומדים וכאלה? ירון ארנון ]גזבר[:

 ירון, אני רוצה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. 100-אסא ובוייר וכל מיני כאלה כיזה כולל  ארנון ]גזבר[: ירון

 100לא. זה כולל מבשרת. לא. יש לי 
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לא שאלתי כמה זכאים. שאלתי כמה יש בסה"כ.  עמיר אריהן:

 שלומדים בירושלים.

 *מדברים ביחד לא ברור

פרקטי.  םיישושניה, עוד משפט אחרון. אני עכשיו  עמיר אריהן:

ע. ועכשיו הדבר האחרון, בהנחה, רק שניה. הסברתי הרג

והאמירה תהיה שזה לא ניתן משפטית, לא פוסל, יכול להיות לא 

מבין. לא קיבלתי שום הערות אבל אולי יגיד, אז א' אני ארצה 

 הסבר ואני ארצה חוות דעת.

]גזבר[: אבל מה, אני עדיין לא הבנתי מה היישום  ירון ארנון 

 הפרקטי.

י  אתה עונהירון, לפני ש [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה גם אנ

 רוצה להגיד.

 כן, חיים. עמיר אריהן:

 64אני רוצה להגיד. יש היום  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ילדים בהר אדר שלומדים בתבל. הם הלכו לחברת הסעות, אני 

הצעתי להם דרך אגב, שאנחנו, יצא להם יותר זול להסיע את 

, בצורה משמעותית יותר הילדים באמצעות המכרז של המועצה
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שקלים לחודש ואנחנו ניקח את הזה, אבל מה, אני צריך  100זול, 

התחייבות מההורים שהם מחלקים את זה ויוצא להם, לא יודע 

-שקלים להורה לחודש, אני צריך התחייבות ש 400שקלים,  425

חודשים. שלא הילד בעוד חודשיים חוזר  10שקלים למשך  400

קוע וצריך לפתוח את העניין מחדש. והם למבשרת ואז אני ת

 -אמרו, אנחנו מעדיפים את חנן, את מי שמסיע אותם 

שניה רגע, רק משפט אחד. אם זה לא מתאים לך,  עמיר אריהן:

אני אפסיק. אבל זה פשוט לדייק את הדברים. הדין ודברים 

 איתך מתי היה?

 -ה שבועיים לפני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לפני שבועיים. ן:עמיר אריה

לא, שבועיים לפני תחילת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הלימודים.

שלושה שבועות. זה לא כביקורת. בשורה  עמיר אריהן:

התחתונה, היות וכל מי שלומד מחוץ להר אדר מבין שהוא צריך 

להתנהל לבד, ההתנהלות הייתה לבד. לא רק זה, גם האמירה 

ח האדם הקיים, היא ורת, אל מול כשנאמרה והיא לא באה כביקו
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ח אדם, אמירה שגם ואמירה מוצדקת ולכן אנחנו גם מדברים בכ

נאמרה להם, שאתם ההורים מנהלים את ההסעה, אנחנו רק 

ל. זה לא שאנחנו אומרים לכם "מרשים לכם להשתמש במשכ

 לכו.

 ל."זה לא משכ ירון ארנון ]גזבר[:

את אומרת, אתה . המכרז ההוא. זwhat ever עמיר אריהן:

חברות ומחזיר את הניהול וההתנהלות להורים אל מול נהג 

הסעות שלא חייבות להם שום דבר. שניה, אני מסביר להם הם 

הם מעדיפים לקחת מישהו  מניסיון העברמעדיפים את חנן. ולכן 

יודעים להתנהל  נופל עליהם,אתושהם   , כי הכל גם ככה 

י, אני רוצה לחזור. יש אוקי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תלמידים ואז עלה שצריך, אוטובוס לא מספיק צריך לקחת  64

ואז יצא עוד טרנזיטים עוד טרנזיט. בגלל התיכון ושעות וצריך 

- 

יש תלמידים למרות שהם יושבים שם, אין להם  עמיר אריהן:

 מקום באוטובוס.
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שניה, כולם הסכימו. היות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שקלים במחיר, ואז יצא בכמות בחישובים  400-לם הסכימו בוכו

 75, אמרו עכשיו, אנחנו יודעים על זה זה יפול. זה 475יצא 

שקלים על  75שקלים עוד להורים, זה קשה. שהמועצה תסבסד 

חשבונה. עכשיו עוד איכשהו, אם אני מסיע את ההסעות ולוקח 

עשו לי עסקה כסף ולוקח פחות, ואני אולי מסבסד, פה ההורים 

ואני צריך עכשיו לשלם. אני אמרתי, אני כראש מועצה, יש לי 

 75עוד שנה בחירות מת לחלק מתנות לתושבים. לכל הורה 

שקלים כל חודש. אני אשמח מאוד לתת את זה, אבל מה, אני לא 

שווה יכול לפגוע בשוויון. אני צריך לתת את זה לכל התלמידים 

 75לתת עכשיו מתנה של  שלומדים מחוץ להר אדר. בשווה

שקלים. אמרתי, אני לא בטוח שזה בכלל נכון משפטית. בכלל. 

ואני חושב שבמרכאות כפולות זה עוד יותר לא נכון לעשות. אבל, 

שקלים. עשינו  150,000אמרתי להם המשמעות של זה היא 

חשבון, אני לא יודע את המספרים של התלמידים, אבל עשינו את 

שקלים אמרנו זה בערך  150,000יצא בערך  חשבון, אתי יודעת,

שקלים. זה לא רק תלמידי תבל. ואז אמרתי, שווה  150,000

אני לבדוק את זה. אני אישית לא אתנגד לזה. אני אשמח מאוד. 

 שקלים לכל תושב. 75שנתתי מתנה  אשמח לבשר לתושבים
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חוץ מתבל, לאן הילדים עוד נוסעים באופן  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 עצמאי?

 -נוסעים לבית ספר ליד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לא חסרים. עמיר אריהן:

 ביחד מדברים* 

 לא, יש הרבה. עמיר אריהן:

לא הבנתי. איפה ההתנגדות? לתת רק לתבל או  :איתמר הראל

חינוך לתת לכל מי שלומד מחוץ לישוב או לתת בכלל למי שיש לו 

 לים.במקומות רגי שלומדולא לתת למי  ביישוב

 מי שלומד במקומותלא, לא.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -רגילים, הוא רוצה משהו, זה דבר חדש. הוא רוצה לתת להם גם

אני הבנתי שאתה מדבר, שחייבים רוחבית. אני  עמיר אריהן:

 מתגייס.

רוחבי זה לאלו שהיו מקבלים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הסעה.

 וקיי. עוד יותר טוב. אז עוד יותר טוב.אהה, אז א עמיר אריהן:
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 לא למבשרת. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אז עוד יותר טוב. עמיר אריהן:

למבשרת אתה אומר אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אנחנו נותנים הסעה למבשרת.

למבשרת יש לנו הצעת החלטה אחרת שעומדת עוד  עמיר אריהן:

 מספטמבר שנה שעברה.

כשאתה רוצה לתת להם  מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים 

 "חופשי חודשי", זה בנוסף להסעה.

לא. אנחנו אמרנו דבר נורא פשוט. אנחנו אמרנו  עמיר אריהן:

כבר אז, הבאתם לנו מכתב שהראה שהכל נפלא ונהדר ומושלם, 

ואז גילינו שההסעות הן לא כאלה. אמרנו בוא נציע, בסוף אני 

זה עומד עדיין. כי יש החלטת מועצה. אפילו לא יודע איפה 

אמרנו, בואו נציע לתושבים מי שלא רוצה לנסוע בהסעות, שיצא, 

יצהיר שהוא לא רוצה לנסוע ונפתח את האופציה לסבסד לו 

"חופשי חודשי" במקום. הרי בסופו של דבר אתה מקבל את 

תעשה את הכסף, הרי ממשרד החינוך. לא את הכל, חלקי. 

ההבדל ואם יש לזה משמעות. ירון מאוד תראה את  החישוב
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התנגד דרך אגב אני יכול גם להגיד לך למה הוא התנגד. כי 

 ההסעות הלא טובות של התיכון מסבסדות את החטיבה.

 הפוך. ירון ארנון ]גזבר[:

סליחה. ההסעות הלא טובות של החטיבה  עמיר אריהן:

חטיבה מסבסדות את התיכון. סליחה, נכון. מצד שני, מצד שני, ב

אף אחד לא ייסע, אני לא אגיד אף אחד, אבל הסיכוי שמישהו 

ייסע באוטובוס הוא יותר קטן. לעומת זאת בתיכון הם הרבה 

 יותר גדולים ועצמאיים.

ההתנגדות נובעת מדבר אחר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ומשהו  20כי גם היום, אני כבר היום רואה שיש גידול של עוד 

לי מהאוטובוס, אנחנו לא צריכים לחסוך  תלמידים ירדו

 באוטובוס, יש לי פחות הכנסות ממשרד החינוך לאוטובוס.

אז על אחת כמה וכמה, אתה צריך לשאוף להוריד  עמיר אריהן:

. לא להוריד כי זו מילה רעה, על אחת כמה וכמה אתה 20עוד 

יעדיפו לעבור ל"חופשי חודשי", בעיקר  20צריך לשאוף שעוד 

"חופשי חודשי" זה כרטיס בוננזה, כי אתה נוסע איתו היום ש

 לכל מקום. לכל מקום.
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 יש לכולם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יכול להיות. לא נכנס לזה. עמיר אריהן:

לשלושת הנכדים שלי יש.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אפילו לזה שביסודי פה.

"חופשי חודשי". יכול להיות. אצלי לא. אין להם  עמיר אריהן:

בפעם ב שהם נוסעים הם מעבירים במוביט. אבל כל אחד מה 

להציע את ה"חופשי חודשי" ויכול  בשורה תחתונהשהוא עושה. 

להיות שאתה גם תגיע למצב שבו אתה תקבל אוטובוס ואתה 

אפילו תישאר עודף. שבדיוק מה שקיבלנו החלטה בספטמבר שנה 

י דברים שלא עושים. לא שעברה. עברה שנה, לטעמי אפרופו גב

נעשה כלום עד היום אבל לא באנו לבכות על חלב שנשפך. זה 

גם את  לתתתקציבי,  סעיףבדיוק מה שזה. זה בא פה עם 

האופציה הזו וגם את האופציה הזו. עכשיו אם אנחנו מתנגדים 

 -יופי, אז אנחנו בעד. עכשיו רק בואו נראה 

ד לזה מהסיבה אני מתנג חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הפשוטה. בדקנו את הנושא הזה עם חברת תנופה והמנהלת 

לתחבורה ציבורית, הם לא יכולים לעמוד בבוקר. יש איחור של 

שעה וחצי בבוקר באוטובוסים, הם לא יכולים להעמיד אוטובוס 
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נוסף והם לא יכולים להבטיח שיהיה מקום לתלמידים. ולכן, לא 

 לא יוכלו להגיע למבשרת.יעזור להם "חופשי חודשי". הם 

חיים, אבל אתה עכשיו קיבלת החלטה במקום  עמיר אריהן:

 ההורים. עוד הפעם.

 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אתה קיבלת הרגע החלטה במקום ההורים. עמיר אריהן:

לא, אבל הם לא יוכלו לנסוע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 באוטובוס.

 מתי נסעת באוטובוס בפעם האחרונה? מי אמר לך? עמיר אריהן:

 מתי נסעתי באוטובוס? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן. מתי בפעם האחרונה נסעת באוטובוס בהר  עמיר אריהן:

 אדר? או בבוקר או בצהריים או בערב?

 לפני חודשיים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יפה. כמה אנשים היו באוטובוס? עמיר אריהן:

 .10כשאני נסעתי?  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ
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 ילדים? 20-אין מקום ל עמיר אריהן:

לא, בבוקר, אתה ראית מה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שקורה בבוקר?

. עמיר אריהן:  כן. כן

 ראית? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

.  עמיר אריהן:  .30-20כן

 . נכון.30 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 וכמה מקומות יש? ריהן:עמיר א

 , אז יישארו?30ואם יהיו עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .50וכמה מקומות יש באוטובוס?  עמיר אריהן:

, אז מה 30ואם יהיו עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 נעשה? לא יגיעו לבית ספר?

 ?30-20שניה, ולמה יש  עמיר אריהן:

 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שאלת את הילדים שעל האוטובוס למה הם שמה? עמיר אריהן:
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זה לא רק ילדים, זה מבוגרים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 גם.

 בעיקר הילדים. עמיר אריהן:

 לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ?30-20. למה יש 10המבוגרים זה עדיין  עמיר אריהן:

 .שלהםירות בגלל הש חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ב עמיר אריהן: -בגלל שהם לא מסתדרים עם ההסעות. ולכן 

buttom line  אני אומר עוד הפעם. אנחנו יכולים עוד הפעם, כמו

 -כל פעם 

 -זה מה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שניה, אנחנו יכולים כמו פעם לחשוב שאנחנו יותר  עמיר אריהן:

עים ואנחנו יכולים חכמים מהכל, ואנחנו מבינים ואנחנו יוד

לנסות. אבל אנחנו משום מה תמיד אומרים לא. אנחנו לא 

 מנסים. אנחנו יותר חכמים. אנחנו מבינים.
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 90%או  80%עשינו סקר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מהאנשים אומרים שהמצב מצוין והם רוצים להשאיר את המצב 

 -הקיים. אני לא הולך לפתוח 

 חס לסקר.בוא נתיי עמיר אריהן:

 זה עם נאוה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לא, לא, לא אתה העלית. עמיר אריהן:

 אני צריך להתייחס חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה העלית. אז אני אענה על זה שני דברים, אל  עמיר אריהן:

תתייחס לזה. שני דברים קרו בסקר הזה: הראשון הסקר הזה 

השני, התקשרו לאנשים לשנות את לא היה אנונימי. הדבר 

 . ליועמ"ש.3התשובות. אני יכול להביא לך 

 שקר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .שקר? אדון יועמ"ש עמיר אריהן:

 מה רע בלא אנונימי? גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 מה רק בלבקש שישנו את התשובות? :איתמר הראל
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 -מי ביקש חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מה רע? כבר היינו בדיון הזה. היות ואתה אומר  ריהן:עמיר א

 שקר.

 100אתה יכול לחזור על זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 פעם.

אני לא רוצה לחזור על זה. יש יועמ"ש שהם יפנו  עמיר אריהן:

 אליו.

 רגע, מה רע בזה שהם שינו את התשובות? :איתמר הראל

 בות.אין בעיה לשנות את התשו עמיר אריהן:

 לא, כשמבקשים מהם לשנות את התשובות. :איתמר הראל

ואין בעיה שהסקר לא היה אנונימי. ברור סקר לא  עמיר אריהן:

 אנונימי.

 * מדברים ביחד

. עמיר אריהן:  אמרתי, שיפנו ליועמ"ש. לא לפה ולא לפה. נכון

 -אף אחד במקרה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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עליו שידע לשמור על הזהות  היחיד שאני סומך עמיר אריהן:

 שלהם, זה הוא.

אוקיי, אבל להם הם לא מדברים באופן  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 כללי. אני לא מבין פה את האנשים.

מעניין מאוד, איזו הפתעה. למה אנשים פוחדים  עמיר אריהן:

 לדבר באופן גלוי בהר אדר? פשש. לא יודע.

יודע, אני לא גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:  מבין אותך. לא 

כראש מועצה אני יכול שכל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

...[אחד שזה, הוא לו באופן אישי. הוא לא יפנה לו את הגזם ש [- 

מפחדים לדבר, שלא יזהו? אתה יודע כמה  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

כאלה מתלוננים על השכן שלי, השכן שלי, אבל אני לא אמרתי 

 חלה אנשים יש פה.לך, אני לא אמרתי לך? א

, עמיר אריהן:  אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר ולכן

 תגיד לי בפנים תגיד מה הצרות שלך גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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נהיה רגע עדינים. אבל גבי, זה אתה. עכשיו בוא  עמיר אריהן:

המועצה נהדרת, נפלאה הכל בסדר. זה סתם אנשים בפוביות. 

 זה רק אנשים בפוביות.בסדר? אין להם שום סיבה לפחד. 

 -לא. אני אגיד לך גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -רגע, דקה, שניה עמיר אריהן:

 אני אגיד לך מילה אחת גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 -אני יודע עמיר אריהן:

זה המיעוט של  -תקשיב, הניסיון שיש לי  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

מי  המיעוט של המיעוט שאני אומר שהם כתם, אני כל הזמן

ששואל אותי. שהם כתם דיו במים טהורים. יש פה אנשים שאני 

מתרגש שאני מדבר על השמות שלהם. ויש פה מיעוט של המיעוט 

 שהם כתם דיו שמכתימים את כל הישוב הזה.

. עמיר אריהן:  טוב, אני לא קורא לאף תושב כתם דיו

 -אני אומר לך יש תושבים כאלה גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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אז אני אומר לך, אני לא קורא לאף תושב, גם לא  :עמיר אריהן

לבודד, כתם דיו. אני לא חושב שנכון. אני חושב, סלח לי, סלח 

 לי אני חושב שזו קצת יהירות מצדך.

 -אמרתי לא, לא גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

לחשוב, שניה, גם דיברנו לא על שמות. קצת  עמיר אריהן:

וב מאנשים מה הנסיבות יהירות מצדך לחשוב שאתה יודע יותר ט

שלהם שהם כן עונים ולא עונים. שהם כתם דיו כאלה ואחרים. 

לכן אני אומר, קח תרחיש קיצון שבו האנשים שלא עונים, סתם 

בפוביות. עדיין יש לך כאלה. אתה לא שומע אותם. עכשיו קח 

תרחיש יותר ממשי שכנראה הם לא סתם בפוביות. כי צעקו 

התקשרו אליהם לשנות תשובות עליהם, כי התעמרו בהם. 

וכדומה. אתה חושב שהם ירשמו את השם שלהם? עכשיו, זה 

פותר  נורא קל לבדוק את זה. תוציא את אותו סקר, לא אנונימי.

זה מה שנקרא סטטיסטיקה. דיברנו על זה את עניין התשובות. 

גם קודם. כל ההתנהלות הזו, שללכת לעשות משהו חד ממדי 

וזה מה שקיים. זה לא ניהול. התנהלות  ולהגיד זו המציאות,

 -במקרה הטוב. ניהול 
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אתה נתפסת לקצוות והופך את הקצוות  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 מרכז.ל

לא, פה הטעות שלך. זה כשאתה חושב  ,לא, לא עמיר אריהן:

כשאתה יושב פה וארבעה אנשים ענו לך שהכל נפלא כי הם רשמו 

 מצב. זה לא המצב.ת.ז. וכל אחד באינטרסים שלו, זה ה

כבר לא עושה חשבון אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לכלום. באים מתלוננים,

כמו ששתי ישיבות לפני כן, סיקרתם שהמצב  עמיר אריהן:

שהקראנו תשובות של אנשים, ראינו משהו כבהסעות נפלא, ו

 אחר.

טוב, אפשר להמשיך? אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אומר 

 הלאה שניה.  אריהן: עמיר

נסגור את הנושא הזה. אנשים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא מפחדים פה. אנשים מתלוננים, על ימין ועל שמאל על כל 

דבר. ואין להם שום בעיה. ואני אומר לך עשינו סקר שהוא לא 

טלפונים  10-אנונימי, פשוט מה שיקרה, בן אדם אחד יכנס ב
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ו יטה את התוצאות. אין לנו שום דרך שונים וימלא את הסקר 

לפקח על זה. והוא לא שווה כלום. ולכן לא עשינו את זה אנונימי. 

 -זה הכל. בדיוק כמו 

.  עמיר אריהן: יש יותר מדרך אחת לעשות סקר שהוא לא אנונימי

שלא נעשות בו הטיות של תשובות חיים. כן. אבל לא סקר 

א כסף. עוד הפעם, שהתשובות מגיעות אליך. תביא כסף, לא תבי

הוא שבאותה  buttom line-אתה מלא בתירוצים כל פעם. ה

מכתבים של תושבים, שאת כל  8ישיבת מועצה אני הקראתי לכם 

המכתבים הצעתי ליועמ"ש לדבר אישית עם האנשים. עכשיו, 

האלה. איך זה יכול  8-הסקר לא מייצג פתאום. אף אחד מה

זה לא אנונימי. הצעתי להיות? אולי כי פה זה אנונימי ופה 

ליועמ"ש לדבר איתם. שלא תגיד שזה בר סטיה. ולכן, לא, כי 

 הוא לא הסכים.

 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הוא לא הסכים. אבל אני עדיין יכול להעביר. עמיר אריהן:

 אני לא זוכר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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ו. זה באותה אז תקרא את הפרוטוקול. תפתח אות עמיר אריהן:

וזו  ישיבה שאמרתם שהמצב נפלא ומדהים בהסעות. ולכן 

המציאות, אני חושב שמי שמצייר מציאות אחרת הוא לא באמת 

הוא כזה. הגשנו הצעה עם תקציב  buttom line-חי את השטח. ה

לשינויים, שמעתי פה מספר הערות. אני רוצה להגיד למה אני 

 רוצה להתייחס.

זיו ]יועמ"ש[:  י רוצה להתייחס.אנ דוד 

אתה רוצה להתייחס? לפני שאני אתייחס בסוף, כי  עמיר אריהן:

 אני רוצה לסכם גם.

]יועמ"ש[: זיו  ,  דוד  לא, אני רוצה להבין למה קווי ההסעות שלנו

לגבי ההסעות שלא כוללים את כל קווי ההסעות החיצוניים. יודע 

 לענות לי?

..[ות למתן אנחנו יוצאים לגבי הסע ירון ארנון ]גזבר[: שהם  ].

 זכאי הסעות ממשרד החינוך.

אתה מקבל פרמטרים ממשרד החינוך? בשביל  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 מי שלא זכאי?
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,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: הבית ספר אזור רישום שלנו

יש לי תיכון שלי פה, לא הייתי זכאי. התיכון שלי הוא במבשרת 

 לים להירשם.רישום. לשם הם יכו אזורוהחטיבה, זה 

 כך זה עשור. ירון ארנון ]גזבר[:

אבל שניה רגע, רגע. בוא נשים. הם לא משלמים  עמיר אריהן:

אם אני לא  85%את רכז ההסעות. הם משלמים לך החזר של עד 

 -טועה ה"חופשי חודשי". אף אחד 

 לא, לא "חופשי חודשי". חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נ עמיר אריהן: כון. יש להם מפתח של תקציב. יש להם מפתח. 

ואף אחד לא מבקש לקבל את התקציב הזה כי לא מתקבל. אבל 

יש פה הוצאות שהמועצה מבצעת, אפרופו מועצה שאמורה להיות 

 -שוויונית לכולם, מבצעת אך ורק לחלק מהתלמידים. למה רק 

 -לא, החינוך המיוחד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 רכז הסעות? שניה, למה עמיר אריהן:

אנחנו שקלים בשנה ש 300,000 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -מוציאים
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 -זה הכל זכאים אבל. למה  עמיר אריהן:

 רכזמשבצת  היא על לא, אבל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הסעות והיא עושה גם את החטיבה.

 למה רק את החטיבה ולא את כולם? עמיר אריהן:

 -כי החטיבה מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה

איפה עיקרון השוויון? למה הם משלמים פחות  עמיר אריהן:

 ארנונה?

לא, כי החטיבה, אני מערך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 במימון מלא של משרד החינוך. םהיסעי

 לא מלא. עמיר אריהן:

 מימון מלא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. עמיר אריהן:  לא נכון

. קד ]ראש המועצה[:חיים מנדל ש  כן נכון

.  עמיר אריהן:  .5%8לא נכון

 לא מלא. בוא, אני אלמד אותך. :איתמר הראל
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 חיים, והוא לא מממן את רכז ההסעות. עמיר אריהן:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

הצלחנו לממן בלי  85%אגב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לסבסד מתקציב המועצה. את החטיבה.

 בסדר. אבל את רכז ההסעות כן סבסדת. עמיר אריהן:

רכז הסעות בכל מקרה צריך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 משרה בגלל החינוך המיוחד. 1/2

אבל, אם הוא לא, אם הוא היה מתעסק רק עם  עמיר אריהן:

החינוך המיוחד, אז הוא לא היה צריך להתעסק גם עם הדברים 

נכון. מצוין שהוא  האחרים. עכשיו, דרך אגב שלא תבינו לא

מתעסק עם החטיבה והתיכון. אבל כמו שהוא מתעסק עם 

החטיבה והתיכון, צריך על פי אותו עיקרון של שוויון, לתת לו 

 .ההסעותלהתעסק עם כלל 

ן ]גזבר[:  מה הבעיה עם השוויון? הוא מתעסק בהסעות. ירון ארנו

 לכלל ההסעות. עמיר אריהן:
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, הוטלה עלינו משימה להסיע למי שאנחנו ירון ארנון ]גזבר[:

 אותו זה זכאי ההסעות.

 לא. זה אתה החלטת. עמיר אריהן:

מה זה אני? מה זאת אומרת, זה משרד  ירון ארנון ]גזבר[:

 החינוך.

 לא, משרד החינוך עמיר אריהן:

 אני לא חברת הסעות ירון ארנון ]גזבר[:

 -משרד החינוך  עמיר אריהן:

 הסעותרת חבאני לא  ירון ארנון ]גזבר[:

 -אבל זה אומר  עמיר אריהן:

 -אני, שניה, שניה  ירון ארנון ]גזבר[:

אבל אתה אומר דברים לא נכונים. משרד החינוך  עמיר אריהן:

 לא מסבסד לך רכז הסעות.

 משרד החינוך לא נכנס לזה. ירון ארנון ]גזבר[:
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אני לא מסוגל לתת תחבורה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יכול, עזוב. ציבורית. לא

נותן לך מפתח תקציבי, לא יודע איזה תמהיל.  ירון ארנון ]גזבר[:

 -הוא קבע את התקציב. עכשיו הוא אומר

 ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

]גזבר[: אוקיי ועדיין הוא קבע לבצע את המשימה,  ירון ארנון 

 לטפל בזכאי ההסעות.

 חידה.וזו הסיבה הי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אז אם זה כולל, שניה, אבל רגע, אם זה כולל את  עמיר אריהן:

 .התקציב הוא גירעונירכזת ההסעות, 

השוויוניות מתייחסת למי שהוטלה עליו  ירון ארנון ]גזבר[:

 משימה, שזה זכאי ההסעות.

 *מדברים ביחד, לא ברור

 400אני לא מסוגל להסיע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ר לבית ספר ולהחזיר אותם בחזרה בתחבורה ילדים בבוק

 ציבורית. התחבורה הציבורית לא מוכנה.
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 ., אתה לא מקשיבאבל זה לא מה שאמרתי עמיר אריהן:

ולכן, אין לנו ברירה ואנחנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מסיעים אותם. אחרת הייתי שמח לתת לכולם "חופשי חודשי" 

 ייתי עושה את זה.ולבטל את הזה. בשמחה. בשמחה ה

ילדים,  65חיים, למזלך, למזלך אני אומר, אותם  עמיר אריהן:

את תחבורה  נוסעיםומשהו ילדים, לא  100סליחה, אותם 

ומשהו ילדים  100-ציבורית גם. כי את אותו טיעון אתה צריך ל

האלה. מה שאני מנסה להגיד, הטיעונים שלך הם חד ממדיים, 

 אבל הם לא שמה.

אבל הם החליטו לבחור לנסוע  שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל 

לשם, לא אני. זו בעיה שלהם. אני לא רשמתי אותם למבשרת. 

 הייתי בתבל.

 מה? עמיר אריהן:

הוא החליט ללמוד במבשרת,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הוא יישאר. הוא גם אמור לשלם את אגרת ילדי החוץ. אנחנו 

אגרת תלמידי חוץ לאלה המועצה היחידה בארץ שמשלמת 

 .ישוםרה לאזורשלומדים מחוץ 
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אתה משלם את אגרת תלמידי חוץ, כי אגרת  עמיר אריהן:

 -תלמידי חוץ כמו שהיא נכנסת ככה היא יוצאת. ואחרת, אתה 

מאיפה היא נכנסת? מה זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 נכנסת? מאיפה היא נכנסת. זה מתקציב המועצה.

ה מהחשבון. אם הוא היה יושב ולומד ז דוד זיו ]יועמ"ש[:

 במבשרת, אתה היית משלם את אגרת תלמידי חוץ?

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  בדיוק. כן

 זאת אומרת, אתה נמצא בדיוק באותה מסגרת. עמיר אריהן:

 לא. מה פתאום. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[:  רישום. אזורזה לא  דוד 

רישום. זה  אזורלא, זה לא  ]ראש המועצה[: חיים מנדל שקד

 מטה יהודה.

מה אתם מדברים? מה אתם מדברים? אגרת  :איתמר הראל

 תלמידי חוץ, בכל מקרה אתה משלם לרשות בה אתה לומד.
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מטה יהודה, לא משלמים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עירית ירושלים אגרת ב לומדלעירית ירושלים לאף אחד שהוא 

 ילדי חוץ.

אתה משלם למבשרת? אתה יודע למה המטה  :איתמר הראל

 החטיבה והתיכון אתה משלם למבשרת?

 -אני משלם למבשרת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יפה. :איתמר הראל

...[זאת אומרת, אם הוא לומד עכשיו ב עמיר אריהן: והוא לומד  ]

 בתיכון, אתה משלם עליו?

 צריך לשלם עליו.הייתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -יפה. זה אומר, לא הוצאת שקל נוסף  עמיר אריהן:

 -לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נהפוך הוא. אתה בא ואומר ושם אנחנו חלוקים,  עמיר אריהן:

שניה, ושוב אנחנו חוזרים לנו כישוב שנועד לעודד, זה אפילו לא 

 -התחיל בזמנך דרך אגב, זה התחיל הרבה לפני זמנך 

 -לא אני בעד  יים מנדל שקד ]ראש המועצה[:ח
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רגע, אנחנו כישוב שמעודד את החינוך ומעודד את  עמיר אריהן:

 הייתהפתיחת אזורי הרישום ואומר את הכל, במקום שבו אם לא 

אגרת תלמידי החוץ, כנראה שגם היית משלם אותה בכל מקרה. 

 -אז לא הגדלת את בסיס ההוצאות שלך 

 -אני לא אמרתי שהגדלתי  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש

שניה, ולכן אנחנו מעבירים. ואותו דבר צריך  עמיר אריהן:

להיות על כל שירות שאנחנו נותנים. השירות לא יכול להיות 

 חלקי.

 -אגב, לא מדובר באיזה משהו ייחודי. בירושלים  :איתמר הראל

רגע אבל מה שמדהים, זה שאת הכל מול שעות  עמיר אריהן:

 פות.נוס

אני הייתי שמח להסיע את כל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -הילדים 

 -זה מעניין שתמיד  עמיר אריהן:

ולפני רגע אמרת שזה בעיה שלהם שהם בחרו  :איתמר הראל

 ללמוד.
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לא, אני הייתי שמח להסיע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 את כולם על חשבוני. הלוואי והייתי יכול.

שצריך לתת שירות. כמעניין שתמיד שאין כסף, זה  :עמיר אריהן

 אבל כשצריך שעות נוספות, משכורת וזה, זה תמיד אין ברירה.

 אין ברירה. :איתמר הראל

לא, אני אשמח להסיע את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 כולם. את כולם אני אשמח להסיע.

 אני לא רק שמח, אני חושב שאין ברירה. עמיר אריהן:

אתה שמח על הרבה דברים, אבל השירות של  יליפוביץ:חן פ

ההסעות ירד באופן דרמטי והיום כולם רואים את זה. ועל הישוב 

 -פה 

 500,000של  ןלגירעולא הגעתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -שקלים בגלל ההסעות

...[בגלל  חן פיליפוביץ: [- 

 -אתה הגעת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אבל זה מה שאתה אומר. יליפוביץ:חן פ
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 זה מה שאתה הגעת. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -זה מה שאתה אומר. אתה אומר אני לא  חן פיליפוביץ:

שקלים גרעון  3,000,000 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 השארת לי.

. חן פיליפוביץ:  לא. אדוני

 עון.שקלים גר 3,000,000 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שקלים ואתה  1,400,000הגרעון שאני יצאתי היה  חן פיליפוביץ:

]...[- 

אתה יכול לחזור על זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .גרעון לפי הספרים שקלים 3,000,000פעמים.  100,000

 מדברים ביחד, לא ברור* 

סיפורים, ואתה לא נותן שירותים לתושבים  חן פיליפוביץ:

 -רו משהו אחר. ואתה ואתה אומר הנה מגיע להם כי הם בח

 - 3,000,000 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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והיה ויכוח ביני לבין ירון שנים. שהסעות זה  חן פיליפוביץ:

 חלק, מבחינתי זה חלק מהחינוך שמגיעים לבית הספר.

 ברור. עמיר אריהן:

. :איתמר הראל  נכון

 -עכשיו אף אחד לא מבקש  חן פיליפוביץ:

[ עמיר אריהן: . . .[- 

רגע עמיר. אף אחד לא מבקש ממך בפופולריות  ן פיליפוביץ:ח

שקלים, קשקושי תחת. אתה מדבר  75זולה שאתה אלוף בה לתת 

שטויות. אתה פשוט לא נותן שירות ורואים את זה בכל דבר. 

 -והכי נורא, שאתה נותן לאנשי המקצוע 

 -יש בחירות  שנהחן, עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. ביץ:חן פיליפו  לא מעניין

 מעניין לא. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אתה נותן לבעלי המקצוע במועצה לנהל  חן פיליפוביץ:

 בשנה הזו עדיין נוסעים ילדים. :איתמר הראל
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לבעלי המקצוע לנהל עבורך את הפוליטיקה ואתה  חן פיליפוביץ:

חוטף בחזרה. כי ככה הנראה התפעול. וככה נראות ההסעות. 

נשים מתלוננים. ואתה בסוף באמת, אתה חושב שאתה כזה וא

 גיבור.

 איפה הגידול בהר אדר בכלל? :אילן כליפא

והיהירות, אנחנו באים לפה לשבת ואני שואל  חן פיליפוביץ:

שאלות ואני לא מקבל תשובות. והוא שואל שאלות ולא מקבל 

תשובות. ואתה גיבור. והאמת, מה שצריך לעשות פה, זה באמת 

וגם ירון, בכנות רבה  מישהו מטעמה,ביא את הממונה. או לה

אומר פה טעיתי, פה טעיתי. גם ירון טועה. הוא גם בן אדם. אבל 

יש פה כל כך הרבה טעויות, וכל הרבה כל דבר שאתה צריך לתת 

שירות, אתה מוציא את זה מהתושבים. שהם יעשו את ההסעות 

הגזם בחוץ. הכל  לבתי הספר, שהם ינקו את הגזם, שהם יחכו עם

נח לך. ובשעות נוספות ובכל מיני תפקידי, אלוהים יודע מאיפה 

 מצאת, אתה יושב על זה. אז זהו, אני לא מתחבר לזה.

 הלאה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יאללה, תתקדמו. באמת. חבל על הדיבורים.  חן פיליפוביץ:

 עמיר, אני עייפתי.
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י עמיר אריהן: ש התייחסות של היועמ"ש א' שני דברים. האם 

 שלא שמענו?

זיו ]יועמ"ש[:  עכשיו. , לאלא דוד 

 מה זאת אומרת לא עכשיו? עמיר אריהן:

יודע  דוד זיו ]יועמ"ש[: [ לא עכשיו. לא  ... אני קורא עכשיו חוזר ]

מנכ"ל ומה שאמר הגזבר וראש המועצה צד ג'. יש מיפוי בין 

אז לא מגיעה לי , ייישוב, ואם אני מחוץ למיפוי הבין ייישוב

 הסעה. לא מגיעה לי הסעה.

זה מה שאמרנו. אמרנו שהם לא בין הזכאים. לא  עמיר אריהן:

 על התקציב. חייםאמרת שום דבר שלא. אני שואל את 

מה פתאום שאני אסבסד את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ההסעה. מתוקף מה? ]...[

בר אומר, את אתה אומר, אז זה מצוין. אז אני כ עמיר אריהן:

הסעיף הזה אני אגיש. אני מגיש בכפוף לחוות דעתו בכתב של 

היועמ"ש. במידה והוא יפסול אותה, הכסף יועבר לכספים 

 לכיסוי גרעון צבור. מקובל?

זיו ]יועמ"ש[:  אני לא אענה לך. דוד 
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לא, אני שואל. עזוב רגע אותו. אני שואל אם  עמיר אריהן:

 משפטית זה מקובל.

אין פה שאלה של מקובל או לא. אני אכין  ועמ"ש[:דוד זיו ]י

 -חוות דעת 

 אני אעלה את זה להצבעה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מה? עמיר אריהן:

 אני אעלה את זה להצבעה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אתה לא יכול להעלות את זה להצבעה. עמיר אריהן:

אתה יכול לחזור  אני יכול. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 להתנגד.

רגע, רגע, יועמ"ש, אנחנו עוד פעם מנהלים דיון  עמיר אריהן:

 שלם שהוא לא קורה.

דיברנו שיש פה אפשרויות להצבעה. או  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 "שלך".שמצביעים על זה של ירון, או מצביעים על 

. עמיר אריהן:  מצוין
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זיו ]יועמ"ש[:  ת.זה הכל. אלו שתי האפשרויו דוד 

אלו שתי האפשרויות. חיים, אתה לא יכול לא  עמיר אריהן:

 להעלות.

אני יכול להצביע של ירון עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 התיקונים שקיבלתי.

זיו ]יועמ"ש[: אם אתה מוכן לקבל מספר תיקונים, תגיד  דוד 

 אותם עכשיו. 

ת חיים, עוד הפעם לא הבנת. אני יכול להעלות א עמיר אריהן:

 .פה זה כלשונו, גם אם אתה לא מקבל את התיקונים

 טוב, אני לא מעלה את זה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגע, עוד הפעם. אני שואל את היועמ"ש הוא צריך  עמיר אריהן:

 לענות.

זיו ]יועמ"ש[:  -אמרתי כבר פעם שלישית, אני לא יודע  דוד 

מבין. הוא לא אבל הוא לא מבין. אבל הוא לא  עמיר אריהן:

מבין. אני חוזר. האם אני רשאי, גם אם ראש המועצה לא מקבל 

 את התיקונים, להעלות את זה להצבעה?
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מי שמנהל את הישיבה זה ראש המועצה, הוא  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 -לקבל את ההחלטות שלו, ואם ההחלטות  סבורני

אני שואל משפטית. עזוב. הוא מנהל את הישיבה,  עמיר אריהן:

 ו.וא החליט לא להעלות? מותר לה

זיו ]יועמ"ש[: מצד שני, אם ההחלטות שלו אינן חוקיות,  דוד 

 ניתן לתקוף אותן.

 אילן, אני רוצה לשאול שאלה. חן פיליפוביץ:

 בקשה. :אילן כליפא

רגע, רגע עצור. לא הבנתי את התשובה שלך,  עמיר אריהן:

י לא מתכוון יועמ"ש. אתה יושב פה, בדיון, אומר ראש מועצה אנ

 להעלות את זה.

זיו ]יועמ"ש[: אני אמרתי כבר שלוש פעמים שניתן להצביע  דוד 

בשינויים או לא בשינויים. בסדר? או על ההצעה שלכם או על 

ההצעה שהגיש הגזבר. אמר חיים לפני שניה, אני יודע לקבל 

 -מספר תיקונים

 הוא רוצה את שניהם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 מה את שניהם? יפוביץ:חן פיל

 זה.אני לא רוצה את שניהם. אני רוצה להצביע על  עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  הוא רוצה על שלו. במרכאות. דוד 

 איך הוא רוצה על שתיים? חן פיליפוביץ:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

והוא אומר לך, בצורה שאינה משתמעת לשתי  עמיר אריהן:

הצבעה. ככה זה החוק. מה לעשות פנים, זה עולה וזה עולה ל

 חיים?

 אמרתי זה לא יכול. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זיו ]יועמ"ש[: אם אתה רוצה לקבל מכאן מספר שינויים,  דוד 

תקבל. זכותך המלאה. אם אתה לא רוצה לקבל, אז זה בעינו 

 -עומד ובסוף 

תעלה להצבעה חיים. אולי אנשים ישתכנעו שהם  :איתמר הראל

רוצים לקבל את השינויים פה והרוב יצביע בעדך? אולי יקרה לא 

 דבר כזה.
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יעשו הצבעה אחת על זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 והצבעה אחת על זה?

זיו ]יועמ"ש[:  את השינויים שהם העלו?אתה מקבל  דוד 

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  כן. בטח. יופי

ה. הוא לא רוצה אני רוצה אבל לשאול שאל :איתמר הראל

להצביע. נגיד שהוא לא רוצה להצביע, ואז הוא לא מעלה את 

התקציב להצבעה. כשבסוף מדובר פה על חריגות תקציביות. 

 -האם המועצה 

]יועמ"ש[: לא, חייבים להעלות את זה להצבעה. זה לא  דוד זיו 

 -יכול

לא, הוא אומר שהוא לא רוצה להעלות להצבעה  :איתמר הראל

 בכלל.

 לא, הוא לא אומר. :אברג'יל ]מנכ"ל[גבי 

מה, לפני שנתיים הבאתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נגד. מה קרה? כלום.  תקציב מילואים, הצבעתם 

 מה זה? :איתמר הראל
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לפני שנתיים, הבאתי לכם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תקציב מילואים להצבעה בספטמבר, הצבעתם נגד. מה קרה? לא 

 .קרה כלום

אין לי מושג מה היה לפני שנתיים. אני כבר לא  :איתמר הראל

 זוכר מה היה אתמול.

 לא, אתם הצבעתם נגד. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני בגיל שלי, אני כבר לא זוכר מה היה אתמול.  :איתמר הראל

אני שואל שאלה פשוטה. אם אנחנו לא מעלים. אם הוא לא 

 -מעלה. כנראה לא הבנת. 

 -הוא מצפצף עליכם במשך  פיליפוביץ:חן 

לא הבנת אז אני אסביר שוב. לא הבנת אז אני  :איתמר הראל

 אסביר שוב.

 דקות. 5אני מבקש הפסקה  עמיר אריהן:

רגע, תן  ,אני אסביר שוב. כי הוא לא הבין. רגע :איתמר הראל

 לי לסיים.
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מעניין אותה בסוף הממונה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עם גרעון. זה מה שמעניין אותה. לא תהיה השורה התחתונה ש

 -כל השאר 

הבנתי. מה שאתה אומר, אז אני לא שואל אותך,  :איתמר הראל

אני שואל את היועץ המשפטי. נגיד שעכשיו, הסיטואציה היא 

שאנחנו מזהים שיש לנו בעיה. יש סעיפים שיש בהם חריגה ויש 

לכן אנחנו מעלים, כאלה שאולי אפשר לייצר בהם עודף. ואנחנו, 

 לכן יש פרוצדורה שנקראת תקציב מילואים. עכשיו,

זיו ]יועמ"ש[:  תקציב מילואים. לא שינויים. דוד 

עכשיו הוא אומר חיים, אני מבין שאני לא הולך  :איתמר הראל

לקבל, לא הולכים להצביע בעד התקציב שאני רציתי, ולכן אני 

 -לא רוצה להעלות אותו להצבעה. בכלל. האם 

...[מה, ישר אמרתי.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אני לא  ]

 מבין. יש תקציב, הגשתי לכם.

 -האם יכול  :איתמר הראל

זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר אני לא מעלה את  עמיר אריהן:

 התקציב שלכם.
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. :איתמר הראל  אהה, את שלנו הוא לא מעלה? הבנתי

 מדברים ביחד, לא ברור* 

ל את זה אמר לך היועמ"ש בצורה שאינה אב עמיר אריהן:

משתמעת לשתי פנים, אם אני מתעקש, התקציב הזה עולה. כמו 

 שהוא.

 תגיד את זה בעל פה. חן פיליפוביץ:

 אני רוצה לסכם את מה שנאמר פה. :איתמר הראל

הפסקה כי יש עוד כמה הערות פה,  5בואו ניקח  עמיר אריהן:

 בלי קשר.

הזו, בסדר? אחרי  ההסוגים את אני רוצה לסכ :איתמר הראל

זה, אתה רוצה הפסקה. אתה בעצם אומר כך: למרות שעידו 

צ'פניק בתקציב הראשי, בזמנו אמר, בשונה מדעתך, נלחמת 

חודשים ארוכים, אמר לך חמודי תקשיב, הוא לא אמר  אתנו

חמודי, כי אני לא חושב שהוא מדבר ככה, אבל הוא אמר, תקשיב 

- 

זיו ]יועמ"ש[  זה בהמשך למותק :דוד 
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 אני אומר מותק עמיר אריהן:

הוא אמר תקשיב, תקציב בשינויים אפשר  :איתמר הראל

להעלות. ולמרות שהיועץ המשפטי אמר לך, חיים, ההקלטה 

עובדת? סליחה. למרות שהיועץ המשפטי אמר לך פעם ופעמיים 

ושלוש, שאפשר להעלות או בתקציב או בתקציב עם שינויים, כך 

שות. למרות זאת אתה בוחר לא לעשות את מה שגם שאפשר לע

 יעוץ המשפטי.יאמר לך הממונה, וגם אמר לך הממונה על ה

והוא אומר לך שזה לא מזיז לו ולא מפחיד אותו  חן פיליפוביץ:

- 

. :איתמר הראל  הבנתי

 -לא, אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

"קיפצו  חיים, אבל אתה מבין, אתה מבין שלהגיד :איתמר הראל

לי", "קיפצו לי" כל היום, לא עובד. בסוף אתה יודע, בסוף.. ואני 

 אבזבז רק על מה שאני רוצה.

 5בוא נשמע מה חיים מציע. ואז חיים אני מבקש  עמיר אריהן:

 דקות הפסקה.

 בשביל מה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 כי אני רוצה לדעת מה אני מעלה להצבעה. עמיר אריהן:

 אני ממהר. דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ

 מה לעשות, אני מבין שאתה ממהר. עמיר אריהן:

 אני ממהר. אז יפה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

אין לי בעיה, אני מעלה את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ,התקציב הזה להצבעה בתיקון אחד של שכר מבקר המועצה

שקלים. ואני מעלה אותו להצבעה. במקביל,  16,000שלהוריד 

אין לי בעיה להעלות את הנייר הזה להצבעה בנפרד. ותצביעו גם 

 על זה וגם על זה. שתי הצבעות שונות.

אתה אומר שפה יש שינוי אחד עם הערה אחת  דוד זיו ]יועמ"ש[:

שקלים. נכון?  16,000של המבקר או המבקר במקרה הזה של 

 להכיל. הערה אחת אתה מוכן

דקות הפסקה. ביקשתי. שנוכל להיערך  5אני רוצה  עמיר אריהן:

 להצבעה.

 * הפסקה
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אנחנו קודם מצביעים חיים על שינויים, ואחרי  עמיר אריהן:

 .רזה מצביעים על התקציב. אחרת התקציב לכאורה עוב

איך בדיוק? אתה בא ואומר:  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

את השינוי הזה, גם זה בשנה אחת,  בסעיף הזה אנחנו מציעים

בשנה הקודמת. בסעיף הזה ביקשו ככה, אנחנו מצביעים ככה. 

בסעיף הזה ביקשו ככה, מצביעים ככה. בסעיף הזה ביקשו ככה. 

 כל שאר הסעיפים למעט השינויים שהוצעו, מי בעד מי נגד.

זיו ]יועמ"ש[:  לא, יש פה שינוי אחד שהוא מוכן לקבל. דוד 

 -אז בסדר, זה לא מה שאני לא  :עמיר אריהן

אומר אי אפשר. אם חיים רוצה. חיים  מה שהוא :איתמר הראל

שקלים. זו ההצעה  16,000-אומר אני מציע את התקציב עם ה

 שלו. אי אפשר להגיד מצביעים רק על הסעיפים האלה.

 לא רק על הסעיפים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ב, עם הסעיפים האלה. זה מצביעים על התקצי :איתמר הראל

 התקציב עם השינויים.

 כן. ברור. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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עכשיו אני רק להסביר, היות ואנחנו לא מוקרן פה,  עמיר אריהן:

 שנדע וגם נבין את השינויים.

 רגע, היא התחילה לרשום? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הוא  50,000-ר שהצמדת ארנונה, אחרי שירון אמ עמיר אריהן:

מעריך פה ושם כהוצאות אחרות, אני מוריד את הצמדת הארנונה 

. הצמדה עודפת שהייתה עד כה וראינו אצל ירון 50,140-ל

 -. שכר מבקר מועצה 34,000במשרד 

רגע, מישהו רושם את זה?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ירון?

וירון  עמיר אריהן: רואה. אני אעביר את האקסל איך שהוא, 

בסדר? אני גם אצלם את זה בשביל שתהיה עדות שאני לא 

 ממציא. למרות שהכל גם בפרוטוקול.

זיו ]יועמ"ש[:  -את האקסל המעודכן לירון, כדי  תעביר דוד 

הוא יקבל אותו עכשיו. ציינתי. שכר מבקר מועצה  עמיר אריהן:

ש"ח במקום מה שהיה.  16,000אנחנו בעצם זה הגבלת הכנסה  -

כב ליסינג מנכ"ל. לקחנו רכב ליסינג כמו שאמרנו קודם, דלק ר

מתוך  20. תחזוקה שוטפת משרדים אישרנו 12,000אין סיבה, זה 
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 12,000. רכבי תפעול זה 4,000. זאת אומרת תוספת של 24-ה

שקלים לרכב לשני רכבים. לרכב. אז אנחנו לא נוגעים כרגע. 

לניות כלבן אנחנו משאירים את הסעיף כמו שאתם ביקשתם. קב

שעות חודשיות נשארו  60ופיקוח, כמו שאמרנו על תחשיב של 

 ,ייישובשקלים. שכר מנהל  16,000-עודפים שמסתכמים ב

 על מה נשאר עודפים? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עמיר אנחנו מתבלבלים. תגיד מה השתנה.  דוד זיו ]יועמ"ש[:

 -אתה חוזר לאותו משהו ועוד פעם מלמעלה 

 -אני מקריא את הרשימה, מלמעלה  אריהן: עמיר

זיו ]יועמ"ש[:  לא צריך לחזור, למה? דוד 

 כי אנחנו רוצים את זה זריז. עמיר אריהן:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

. עמיר אריהן:  בחלק מהם הצלחנו, כן

 מדברים ביחד, לא ברור* 

 .שניה אחת עמיר אריהן:
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 אילן עוד רגע נרדם. איתמר הראל:

תלבושת זום, אם מישהו תוהה למה אני עם קצרים  :אאילן כליפ

 וזה.

 בינתיים אני אקריא עד שהוא יציג. עמיר אריהן:

לא, אני חושב שזה רק יבלבל. אני חושב  דוד זיו ]יועמ"ש[:

שאפשר להעלות להצבעה את ההצעה של הגזבר, של ראש 

 שקלים ואחר כך נעבור. 16,000-המועצה ל

 לא, אי אפשר. עמיר אריהן:

 לא, למה? אפשר. ירון ארנון ]גזבר[:

כי זה אחד מול השני. אתה קודם כל מצביע  עמיר אריהן:

לשינויים. זה גם מה שהסביר לך צ'פניק. אתה מצביע על 

השינויים. אם אתה מקבל את השינויים, אתה אחרי זה מצביע 

 לתקציב.

 לא, רגע. ירון ארנון ]גזבר[:

 -השינויים ואז אתה יכול לא לקבל את  עמיר אריהן:
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לא, אני מצביע. אני מעלה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 להצבעה שתי הצעות. זו מול זו.

אני מספר לכם מה הוא אמר, אתם תחליטו אחרי  עמיר אריהן:

 הישיבה.

זיו ]יועמ"ש[:  זו הטבלה העדכנית? דוד 

. עמיר אריהן:  כן

זיו ]יועמ"ש[:  יופי דוד 

 ציב הזה?מי בעד התק חן פיליפוביץ:

 יפה. שניה אחת. עמיר אריהן:

אז ככה, אתה יכול להוריד את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 שכר מנכ"ל המועצה.

 אין לי מה להוריד. זה שינוי שאנחנו מציעים. עמיר אריהן:

אהה, אוקיי. לא, אבל אתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 רוצה שינויים מהתקציב שלי.

 ם, מתי הגשת תקציב?חיי עמיר אריהן:
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 מה שהוא מציע חיים, העמודה שלו :איתמר הראל

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  אני מתקן את התקציב שלי

 פה, זו עמודת השינוי שהוא מציע מהתקציב. :איתמר הראל

אז מה שקיבלתי, תוריד את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 זה. כי קיבלתי.

 ,611סעיף  ירון ארנון ]גזבר[:

 סעיפים שקיבלתי, 3אני רואה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מדברים ביחד, לא ברור* 

לא משנה, לא משנה. הוא מתייחס להצעת  :איתמר הראל

 התקציב שהגשתם.

לא, אבל אני עכשיו מתקן  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אותה גם.

זיו ]יועמ"ש[:  בסדר. בסדר. דוד 

דיין מתייחס להצעת התקציב של לא משנה, ע :איתמר הראל

 הבוקר. מה הבעיה?



 

ה צ ע ו מ ת  ב י ש 1 י 1 . 9 . 2 0 2 2  

 נוצר על ידי    

162 

 אין עם זה בעיה. דובר:

זיו ]יועמ"ש[: [  מה שלושת הסעיפים שאתה דוד  ... [ 

משפט אחרון שאני כן רוצה  רגע, עכשיו שניה. עמיר אריהן:

להגיב. אני כן רוצה להיכנס לדברים. שעות נוספות יו"ש אנחנו 

שקלים.  10,000סף למעט הורדנו את, אנחנו מאשרים את רוב הכ

 קבלניות תרבות אירוע מרכזי אנחנו לא מאשרים.

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  עוד פעם, לא הבנתי

זיו ]יועמ"ש[:  לא, הם שוב חוזרים דוד 

,  עמיר אריהן: אנחנו מאשרים תחזוקת מרכז הספורט. אמר ירון

פער צריך להיות התייחסות ל .10,000פער, לקחנו אפילו  15,000

את הגרעון. השתתפות  5,000וזה גם מאפשר לך לצמצם בעוד 

בבר אדר.  -דיברנו על זה. סבסוד באירועי תרבות  -בעמותה 

דיברנו על זה. סבסוד הסעות לתלמידי  -מימון מפקחת למעונות 

ככה: הסעיף הזה, אנחנו מעלים אותו להצבעה, במידה  -הר אדר 

ש אותו, הסעיף הזה ותהיה חוות דעת יועמ"ש שלא ניתן לממ

 גרעון נצבר. זו ההצעה. כיסוי במלואו עובר לכספים לצורך

 עוד משהו שאני רוצה לומר. ירון ארנון ]גזבר[:
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אני רוצה לפני שאתה מעלה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

את ההצבעה, אז תחזור על מה שאמרת כרגע, שתציג את זה ואז 

ול אחר כך בהקלטות. נעלה את זה להצבעה. כדי שלא יהיה בלב

 שהממונה תבין מה עשינו פה. אז אני אומר ככה.

]גזבר[: אני חושב שהדרך הנכונה, בסופו של דבר  ירון ארנון 

באקסל הזה של, כאן, מה שאתם רואים פה זה הפרשים לעומת 

 -הסעיפים שהם מופיעים בהצעת תקציב מילואים 

 -וחלקם גם חלקם,  :עמיר אריהן

, אתם yלעומת הסעיפים שמופיעים בעמודה  [:ירון ארנון ]גזבר

מציעים, לא משנה, שכר המבקר מתוקצב ושניה, שכר המבקר 

. אתה מבין, כרגע ההוצאה 52, אם מתוקצב 68מתוקצב כרגע 

 .52-, היא תקטן ל68היא 

 אני התייחסתי לשינויים בתקציב עמיר אריהן:

,  ירון ארנון ]גזבר[:  -אמרת לשינויים, זה ירון

לצרף את הרשימה  ?מה אתה רוצה לעשות זיו ]יועמ"ש[:דוד 

 -שלהם 
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 12-מה שאני אומר, אני לוקח ברשותכם ב ירון ארנון ]גזבר[:

בלילה, בסדר? אני מציע שהיישום המעשי שמה אומר, של עמיר, 

הוא לקח את המספרים האלה, שם אותו בשורות המתאימות 

ר רק שניה לעומת הזה שלי, כאשזה השינויים בהצעה הזו, ש

אחת, אני אומר לשורה הזו, שאתה קורא לה, היא לא יכולה 

להופיע ככה. היא חייבת להופיע, הברוטו של ההוצאה, בצד 

ההוצאה והשתתפות משרד החינוך בצד ההכנסה. בסוף אני שם 

 בספר תקציב ומגיש לממונה. אני לא יכול לעשות את זה ככה.

 .אתךאני מסכים  עמיר אריהן:

]גזבר[:ירון ארנ אז כל מה שאני בא ואומר, אוקיי. בהנחה,  ון 

אוקיי, שזה הדברים, אני לוקח את הדבר הזה ומתרגם אותו למה 

שאמרתי עכשיו, לפיו, שמישהו יסתכל, יראה אם טעיתי 

 בתרגום. בסדר?

זיו ]יועמ"ש[:  במה? איך אתה רוצה להצביע? דוד 

 מה זה? ירון ארנון ]גזבר[:

זיו ]יועמ"ש[:  יך זה עובד?א דוד 

 הוא מס -עכשיו, לצורך, רק שתבינו  ירון ארנון ]גזבר[:
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 מדברים ביחד, לא ברור* 

עוד שעה  שנשב עכשיוזה נראה לי עדיף על פני זה  :איתמר הראל

 עכשיו ויתקן את זה.

..[ ואני  ירון ארנון ]גזבר[: יתקן את זה, נכון? אבל תבינו איך ].

 אני מתקן את זה

 ור הזה מחובר?הכפת :אילן כליפא

 לא. :איתמר הראל

 הכפתור פה מחובר? :אילן כליפא

זיו ]יועמ"ש[:  כפתור? כפתור. which דוד 

עם הרגל פתאום אני רואה שיש כפתור עובד פה אני  :אילן כליפא

 חירום פה.

 כפתור חירום. :איתמר הראל

 מחובר גבי? :אילן כליפא

זיו ]יועמ"ש[: . דוד   תכף יגיע מישהו
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.  ]גזבר[: ירון ארנון אני רק יכול להגיד משהו, רק ביחס, תראו

למרות שאני לא שלם עם צד הסיפור הזה עם הארנונה וזה, 

ועכשיו זה הכסף שמיועד, צפי הגידול בארנונה בעצם הולך 

לסעיף של כיסוי גרעון, שמבחינתי הוא לא סעיף ביצועי, הוא 

אז זה סעיף של סבבה. הוא כמו רזרבה לצורך העניין, כמו זה, 

 לא.

 בסדר. אין לו משמעות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מה שאומר ירון לא, :איתמר הראל

זה משמעותי מה שאתה אומר. כי אז אני מחזיר  עמיר אריהן:

 -לאותו 

 לא, תקשיב משהו. לא מעביר כסף ירון ארנון ]גזבר[:

מה שהוא אומר, כגזבר הוא נדרש להגיד  :איתמר הראל

סביר. הוא אומר התקציב הזה סביר. מה שהוא  שהתקציב הזה

 אומר בעצם.

לא. אני אומר לך לא. אם היית אומר לי  ירון ארנון ]גזבר[:

כהוצאה, הייתי אומר לך יש  -עכשיו תקצב מול הוצאה ודאית 

 לי בעיה עם זה.
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 מדברים ביחד, לא ברור*

.  :איתמר הראל . . הבנתי, הבנתי, ברור. העיקר שאתה חי עם זה 

וב ירון, הבנו, הבנו. הוא אומר, זה בסדר מבחינתי. לא, לא עז

מקובל. זו הערה מאוד חשובה שאתה אומר. זאת אומרת שזה 

 בעצם לגיטימי בעיניך.

אני רוצה לסכם ולהעלות את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זה להצבעה לתקציב. כמה מילים להתייחס. אחד, התקציב הוגש 

פני הדיון הראשון. בהתאם לתקנון. לא ימים ל 10-בזמן, יותר מ

הייתה שום מטרה להכשיל את חברי המועצה. לא, אני לא מכיר 

תנו כמו שניהלתם א דיונים במיילאתנו שום חובה לנהל 

בתקציבים הקודמים, במשך שבועות לפני שמאשרים את 

לפה לקבל  מגיעים ,התקציב. בדיוק בשביל זה יש ישיבת תקציב

 -, יכול לבוא למשרדי תשובות. מי שרוצה

 לא יכל, אין גזבר. עמיר אריהן:

 יכולתם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אין גזבר. גזבר לא היה פה. מנכ"ל ידע, אמר לי  עמיר אריהן:

 לחודש. 30-חוזר ב
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 הוא כבר שבוע פה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יים, . אבל במועד הישיבה המקורי, חאתווישבתי  עמיר אריהן:

 גזבר לא היה. היה רק ביום של הישיבה.

אוקיי. בכל אופן אני לא מכיר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

את זה. כתבת את ההערות שלך, קיבלנו אותם. בשביל זה אנחנו 

שהיה קודם, לגבי הסעיף  חהוויכו. לגבי ןפה להתייחס אליה

הרי . 300ההכנסות, אין לזה שום משמעות. אפשר לרשום פה גם 

.[עודף, אם  רשיישאבסוף, כל מה  ומחר יש עודף, אז זה נכנס  ]..

למשהו אחר. אז זה ו לכיסוי הגרעון. אני לא יכול להשתמש ב

הולך לכיסוי הגרעון. ואותו הדבר גם הפוך. אם יעלה פחות 

להחזיק את אולם הספורט, אז ילך ואם נוכל לנצל פחות שעות 

יסוי הגרעון. אבל, מאחר נוספות, אז כל הכסף שנחסוך ילך לכ

ואני לא מוכן לעשות כמו שנעשה בתקציב הקודם, שזה פגיעה 

ישירה בתושבים, בשירות לתושבים, הלוואי והייתי יכול להשיג 

..[,שהיה  18-ולא ל 16-עובדי תפעול, להגיע ל 4פה עוד   16-ל ].

עובדי תפעול שזה מה שצריך למועצה, הלוואי והייתי יכול 

וך עמי יושב, אני יודע כמה זה עולה, ולכן לא להגיע. אני בת

הגשתי את זה. יכול להיות שבתקציב של שנה הבאה אנחנו נגיש 

את זה. כרגע, במצב הנתון, כדי להחזיק את הישוב, כדי לתקן 
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את כל בעיות התחזוקה שישנם, כדי לתת שירות טוב לתושבים 

יקיון, לגבי קריאות מוקד ולגבי פינוי גזם ולגבי שמירה על הנ

וטיפול בבעיות תברואה, אז אני חושב שקיצוץ של כל שקל פה 

, ייישובזו פגיעה בשירות ואני לא מתכוון לזה. לגבי שכר מנהל 

אני חושב שזה פרויקט חשוב שנכנס לנו, אנחנו כבר רואים לו 

תוצאות ופירות ואני אשמח מאוד להשקיע, אפילו אם יכולתי 

 עוד.

 ות אתה יכול להציג?תוצאות והפיר :איתמר הראל

,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: אני אבקש ממנהלת הבטחון

בישיבה הבאה אם תרצו, אני אבקש להביא אותה ולתת לנו 

 סקירה.

. איתמר הראל:  מצוין

. וזה מאוד חשוב, היות ותשים לב שכרגע מצוין עמיר אריהן:

. כי 2023הורדנו את הקיצוץ, הרי הנושא הזה יידרש בתקציב 

חוז מימון שלנו, הוא כבר לא כמו שהיה בעבר, או כמו א

. אחוז מימון שלנו הוא 50%מימון, ואחרי זה  30%שהצגתם. כי 

ואולי  70%-. זאת אומרת שאם אנחנו מסבסדים משרה ב70%
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אפילו קצת יותר, חובה לראות שיש לה באמת תשומות. תפוקות, 

 סליחה.

אני, אני אתייחס  לגבי, עכשיו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לגבי הדברים שאני לא מקבל, אחר כך אני אגיד מה אני מקבל. 

לגבי הדלק, הולך לישראל קל, אני חושב שירון פעל נכון שהוא 

שנה. אנחנו לא יודעים כמה יהיה חסכון. כל שקל  חצילקח את ה

שיהיה פה, ילך לכיסוי הגרעון. ולכן אין טעם מראש לקבוע 

 אותנו. ולסנדל

 -אני חייב לענות על זה. אם אתה לא יודע  אריהן:עמיר 

יודע. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  לא 

 -אז למה החלפת? למה החלפת רכב  עמיר אריהן:

מה זה החלפתי? לרכב יותר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -יקר 

 -לא החלפתי רכב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לרכב היברידי. מה? כמו ענק החלפת עמיר אריהן:

 -לא החלפתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 תסתכל סעיף קודם, חיים. עמיר אריהן:

לא החלפתי כי לא היה רכב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אחר.

 -חיים  עמיר אריהן:

זו הייתה החלטה, שניה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא היה מבחר הייתה החלטה מראש לקחת רכב ליסינג. היות ו

בשוק לרכבים, כי לא היו רכבים חדשים בארץ, רצינו קורולה, 

רצינו סקודה, רצינו רכבים אחרים, הרכב הזה הוא נבחר, אני 

אמרתי שאני מעדיף רכב היברידי כדי לחסוך. הרכב הזה לא 

משמש רק את המנכ"ל. נוסעים בו גם עובדי מועצה כשנוסעים 

 ום.בשליחות המועצה בתפקיד במשך הי

 איזה רכב זה? חן פיליפוביץ:

. ואם ייחסך פה דלק, אז MG חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -ברור שהכסף הזה הולך ל 

 היברידי? חן פיליפוביץ:

 -גם וגם. הוא גם גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:
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שקלים נוספים. או  12,000הרכב עלה, הוא עולה  עמיר אריהן:

שאתה אומר עכשיו לא  יותר אפילו אני לא זוכר בתקציב. מה

בתקציב. ההסבר בתקציב מופיע משפט אחר. בר מופיע בהס

בתקציב שאתה הגשת חיים, שאמרת שעברת עליו וקראת אותו. 

מופיע המשפט שבא ואומר: "לוקחים רכב היברידי על מנת 

לחסוך בהוצאות דלק". עכשיו אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני 

תו דלק, שניה, אני יכול? חוסך בהוצאות דלק ואני משתמש באו

אני חוסך בהוצאות דלק ואני משתמש באותו דלק שהשתמשתי 

 עד עכשיו. יש פה סתירה.

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

 מה? תראה בתקציב שאתה הגשת. עמיר אריהן:

לא, אתה אומר שזה עלה יותר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

.[לא המנכ"ל   הרכב. רכב. לא ]..

תקרא את הסעיף. אתה לא מכיר כנראה את  עמיר אריהן:

הסעיפים חיים. תקרא את הסעיף. תראה שאתה ביקשת תוספת 

תקציבית בגין רכב היברידי. וכתבת שעוברים לרכב היברידי על 

מנת לחסוך בהוצאות דלק, ובגלל זה השקעת כסף והמצד השני 

- 
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 את זה?איפה כתבתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תסתכל בתקציב שלך. אם אתה מכיר אותו? תקרין  עמיר אריהן:

 אותו.

 -אתם מתעסקים באמת בקטע של קצת ירון ארנון ]גזבר[:

תראה, חיים, מה לעשות. אתה לא מכיר את  עמיר אריהן:

 התקציב שלך.

אוקיי, אבל אתם משווים דברים אחד לשני  ירון ארנון ]גזבר[:

 שלא צריך להשוות אותם.

יודע מה כן צריך מה לא צריך. אני רק יודע  מיר אריהן:ע אני לא 

שלקחת רכב, כתבת פה בתקציב שלך שאתה לוקח רכב בשביל 

לחסוך בדלק ואתה מבקש לסבסד עוד דלק כמו שסבסדת לפני 

 שהחלפת אותו.

 מה לפני שהחלפתי אותו? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 בוא תראה. עמיר אריהן:

 לא היה לי רכב אחר קודם. ד ]ראש המועצה[:חיים מנדל שק

כ עמיר אריהן:  ח. הלאה, בוא תמשיך.וטוב, חיים. די, אין לי 
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 -זה היה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים תמשיך, עזוב. אמרת, אני אמרתי. יאללה,  עמיר אריהן:

בוא נמשיך. חברים בואו נמשיך, יאללה. אני לא יודע, אני יודע 

 מה כתוב.

חן היה. חן, דאגת לירון לרכב? או שזה  י אברג'יל ]מנכ"ל[:גב

 אין סיכוי?

 את הטסלה.לו כן, אבל אז היה לנו, לא נתנו  חן פיליפוביץ:

. ירון ארנון ]גזבר[:  לא נותנים כלום. לא מיצובשי

אני מה שרציתי, לא היה מלאי. חצי שנה לא  ירון ארנון ]גזבר[:

 היה במלאי.

וא נתן אותו לאשתו הוא נסע בסקודה ואז ה חן פיליפוביץ:

 הישנה. ככה זה.

 מדברים ביחד, לא ברור*

קבלניות פיקוח. אני לא הבנתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יודע דבר אחד שזה רק העברת בין סעיפים. בין  פה, אני רק 

 -קבלניות לעומת 
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לא, אז אני אסביר. אם לא הבנת, אז חבל. אני  עמיר אריהן:

שעות  60-אמר לי, אמר לכולנו, חברים זה מתוקצב באסביר. 

 שעוברים מכאן לכאן.

 -אבל שעה של עובד מועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אפשר דקה? עמיר אריהן:

 - אבטחהושעה של חברת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אפשר דקה? אני לקחתי את התקציב כמו שהוא.  עמיר אריהן:

החודשים  4-שעות את ה 60קצב בעוד היות והוא ביקש לת

שעות על התקציב  240שנשארו, אבל מצד שני, זאת אומרת 

כפול  60על מחיר שעה. אבל, קודם לא ניצלת  אתךשלכם. לא רב 

, זה אומר שיש לך 300, אלא ניצלת הרבה פחות מזה. ניצלת 80

ומשהו  120-ומשהו שעות. ה 120פה עוד אם אני זוכר נכון של 

סתכם אל מול הצעת התקציב בחלק היחסי בדיוק שעות, מ

 בסכום הזה.

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  לא נכון

ח. חיים, חיים, ומה לא נכון. טוב, עזוב אין לי כ עמיר אריהן:

 אתה שוב עם הקטע הזה.
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. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  אני אגיד למה זה לא נכון

. עמיר אריהן:  חיים זה נכון

כי אנחנו תקצבנו להעביר את  שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל

זה לחצי משרה במועצה. וחצי משרה במועצה היא הרבה יותר 

 -זולה מאשר קבלניות דרך ה 

אבל כרגע אתה לא מבקש את החצי משרה  עמיר אריהן:

 60-במועצה. כרגע אתה מבקש את הקבלניות ולהמשיך עם ה

שלך. אתה לא  שעות. זה מה שאתה מבקש. תקרא את התקציב

 מכיר את התקציב שלך.

אתה רוצה לקצץ את השעות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -של 

לא. אני בא ואומר, אם אתה עכשיו הולך לצרוך  עמיר אריהן:

שעות מהחודשים הקודמים, אז  130שעות ויש לך יתרה של  240

שעות. לא קיצצתי לך כלום. השארתי לך  110אתה צריך רק 

תו הדבר. יש לך עודף תקציבי מקודם, אני משאיר לך בדיוק או

 אותו גם עכשיו. אמרתי לך, אתה לא מכיר את התקציב.
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לא, לא נכון. אני נתתי דיווח על שעות,  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 פיקחתם על זה.

 כן, שעות ביצוע בפועל. עמיר אריהן:

על שעות ביצוע פקח. יש פערים. בכל  גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

 .56שעות עשה  60קרה, בכל שיעשה מ

לא, לא, הפערים הם הרבה יותר גדולים. תיקח את  עמיר אריהן:

 האקסל שלך, תסכם.

 רגע, דקה. גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

תיקח את האקסל, תסכם. ולכן הפערים שהיו שם,  עמיר אריהן:

של ספטמבר אני זוכר. עד שלשום הוא  10-גם עד הוהוא כרגע לא 

. ולכן, קח את האקסל, קח את השעות שיש לך, לא גם לא נמצא

עשיתי לך שום דבר. לא קיצצתי לך את היקף המשרה, לא כלום. 

 זה בדיוק כמו שאתה עושה עם המבקר. יש לך כסף, בצד?

 .ריישא, אז ריישאאם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. עמיר אריהן:  אז יפה, אז אני רוצה אותו עכשיו

יודע מה תעשה  אש המועצה[:חיים מנדל שקד ]ר  אתואני לא 
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 *מדברים ביחד, לא ברור

? אוקיי. אז ןלגירעולהכניס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני אומר, שניה אחת, טוב, אז אני מעלה את התקציב להצעה 

 עם השינויים האלה.

זיו ]יועמ"ש[:  תקציב המילואים שלי יש. דוד 

מעלה את התקציב  אני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מילואים כפי שהוגש לחברי המועצה, בתיקונים הבאים, 

שקלים מתקציב שכר מבקר  16,000( לקצץ 1בשינויים הבאים. 

( לא 3שקלים מקבלניות כלבן ופיקוח.  16,000( לקצץ 2המועצה. 

שקלים לבר אדר ולהשאיר את מה שסיכמנו  16,000-לקצץ את ה

ן  7,000של ( לאשר תוספת 4בתקציב המקורי.  שקלים למימו

 -כי  7,000-מפקחת על המעונות. לפי דעתי זה יותר מ

זיו ]יועמ"ש[: . עלותירון אמר שהוא יעשה  דוד  ' וכו'  מעביד וכו

שקלים  7,000אז אני אומר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 פלוס התקורות מעביד.

זיו ]יועמ"ש[:  הוא אמר, הוא אמר. דוד 
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אנחנו נדאג לאשר  8,9אם אני אעשה, זה יהיה  ירון ארנון ]גזבר[:

 את זה.

 . בערך.9,100 גבי אברג'יל ]מנכ"ל[:

זהו, אלו התיקונים שאני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מקבל, ואת זה אני מעלה להצבעה.

 לא, שכחת. זה מה שאתה מקבל? חן פיליפוביץ:

זיו ]יועמ"ש[:  .4. אז שמתי 4מקבל  דוד 

 ון? כן, אז אני עולה, אז עכשיו.נכ עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  רגע צריך להצביע על זה, בואו נצביע. דוד 

 אחר כך תן הסבר על שלך. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגע, את זה אתה מעלה להצבעה? ואם זה לא עובר  עמיר אריהן:

 אז? מעלים את זה להצבעה?

. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  כן

. :עמיר אריהן  אוקיי

זיו ]יועמ"ש[:  בול. דוד 
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 סגור. עמיר אריהן:

 .4מי נגד?  מי בעד? רק אני. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 

זיו ]יועמ"ש[:  את רושמת את השמות? גברת? דוד 

 רשמה את השמות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 החלטה: 

מליאת המועצה דוחה ברוב קולות את הצעת תקציב המילואים 

  ף לשינויים על פי הצעתו של ראש המועצה.בכפו

 נדחה ברוב קולות

 חיים מנדל שקד –בעד 

 עמיר אריהן, איתמר הראל. חן פיליפוביץ', אילן כליפא, –נגד 

אנחנו לוקחים את ההצעה שאנחנו הגשנו, את  עמיר אריהן:

הצמדה  -ההצעה שירון הגיש בשינויים הבאים: דבר ראשון 

נחנו לוקחים הצמדה שהיא מחצית א -למדד המחירים לצרכן 

שקלים, אנחנו לוקחים רק  100,000מההפרש, אמור להיות 

 שקלים. 50,140

זיו ]יועמ"ש[:  -יאני יכול לעזור לך רגע עמיר, באמת. כד דוד 
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לא אני בכוונה רוצה לעבור על הדברים. אני  עמיר אריהן:

 מתנצל.

זיו ]יועמ"ש[: דברים. יש לא, אין פה בעיה של לעבור על ה דוד 

 טבלת אקסל.

 זה ברור, אני עדיין רוצה לעבור על הדברים. עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  ?what for דוד 

 כי אני רוצה. עמיר אריהן:

זיו ]יועמ"ש[:  נראה לי מאוד מיותר. דוד 

שקלים. שכר מבקר  34,000הצמדה עודפת עד כה  עמיר אריהן:

רכב ליסינג  שקלים. 16,000מועצה שמתחיל רק באוקטובר 

מנכ"ל, היות ונלקח רכב ליסינג במטרה לצמצם את ההוצאות 

הדלק, אין צורך להוסיף דלק. תחזוקה שוטפת משרדים את רוב 

התחזוקה אישרנו, יש צורך בקיצוץ, אין מה לעשות. קבלניות 

קבלן ופיקוח, על אי ניצול שעות בחודשים הקודמים, יש לנו 

, ייישובלים. שכר מנהל שק 16,000בעצם יתרה תקציבית של 

נוגעים בו כרגע, אנחנו מבקשים לקבל תוכנית עבודה  אנחנו לא 

ונבוא ונבחון אותו לשנה הבאה. שעות נוספות תפעול יו"ש אנחנו 
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שקלים. נדרש לבצע  10,000מעבירים את רוב התוספת, למעט 

, על מנת לבוא ולבחון את םאמיתייתכנון ועבודה אל מול נתונים 

מענה לתושבים ולא  ןשייתשל הישוב על מנת  םיתייהאמהצרכים 

אנחנו  -נכבה שריפות כל היום. קבלניות אירוע תרבות מרכזי 

לא מאשרים. האירוע הזה נעשה למרות שהיה ידוע מראש שהוא 

דיבר ירון  -גרעוני, ללא אישור תקציבי. תחזוקת מרכז הספורט 

ו בהכנסות שלא מבוטאת פה. אנחנ 15,000על הגדלה של 

מתוכם שיתממשו אל מול ההכנסות, זה  10,000מבקשים רק 

שקלים אל  5,000מאפשר גם סגירת גרעון למרכז הספורט של 

אנחנו מחזירים את התקציב לבר  -מול זה, השתתפות בעמותה 

שכמעט נשתה פה. אנחנו ממנים את המפקחת מעונות עם עלויות 

ד. אנחנו פלוס עלויות מעבי 7,000מעביד וכדומה, בסכום של 

מדברים על סבסוד הסעות לתלמידי הר אדר בכפוף לחוות דעת 

יועבר לכספים לצורך צמצום  משפטית. במידה ולא ניתן, הכסף 

 שקלים לכיסוי הגרעון. 114,000גרעון? מה שנשאר זה 

 מי בעד? :אילן כליפא

 תעלה.  חיים עמיר אריהן:
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צבעה. לא אני מעלה את זה לה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 מי בעד? מי נגד?

 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת תקציב 

  המילואים בכפוף לשינויים על פי הצעתו של עמיר אריהן.

 אושר ברוב קולות

עמיר אריהן, איתמר  חן פיליפוביץ', אילן כליפא, –בעד 

 הראל.

 חיים מנדל שקד –נגד 

 

 

 [ עדכון זכויות חתימה בבית הספר2]

אני כבר מראש אני אצביע בעד, אבל אלא אם כן  יר אריהן:עמ

 -, שניה, אבל אם זה כתוב ממזמן 9:27גילית את זה. ב

 אתה צודק חיים מנדל שקד ]מנכ"ל המועצה[:
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איך יש לך סעיף, בסדר יום אחרי שלושה ארבעה  עמיר אריהן:

 -דיונים

 * מדברים ביחד, לא ברור

סור בדיון תקציב להכניס א חיים מנדל שקד ]מנכ"ל המועצה[:

 שום דבר נושא אחר?

יוכל לאשר את  עמיר אריהן: רגע איתמר, אם אתה תלך הוא לא 

 זה.

 תשאל מי בעד. איתמר הראל:

 מי בעד? חיים מנדל שקד ]מנכ"ל המועצה[:

]יועמ"ש[: זיו  תקריא אולי את השמות של המזכירה וכל  דוד 

 השאר.

המועצה מאשרת את  מליאת חיים מנדל שקד ]מנכ"ל המועצה[:

חילופי גברא וזכויות החתימה בשני חשבונות הבנק המתנהלים 

על ידי בית הספר, כאשר המזכירה החדשה בשם רויטל מזכירת 

בית הספר מחליפה את אורלי שסיימה את תפקידה. אנחנו נוסיף 

אח"כ את השמות המלאים בפרוטוקול. החתימה שלה יחד עם 

יבות את המועצה לכל דבר חתימה של מנהלת בית הספר מחי
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ועניין. יש שתי זכויות חתימה לחשבון, מנהלת בית הספר ורויטל 

 המזכירה.

 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את עדכון זכויות החתימה בבית הספר 

  ]להשלים[

 אושר פה אחד

  .איתמר הראל, חיים מנדל שקד, עמיר אריהן –בעד 

 הישיבה ננעלה

 בברכה,

 

ראש 
 המועצה

גזבר 
 המועצה

מנכ"ל 
 המועצה

 


