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 -נפתחההישיבה -

 כללי[ 1]

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

דיון במסקנות והמלצות זה  הנושא הראשון , הנושאים על סדר היום:4מספר 

דיון במסקנות והמלצות וועדת זה  . הנושא השני07.05.2020וועדת שפ"י מתאריך 

 . 08.02.2021מתאריך חינוך 

 

 .21.02.2021ומתאריך  ]חבר מועצה[: עמיר אריהן

 

 לא מופיע בסדר היום. והנושא השלישי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

חבל עוד הפעם להיכנס  21.02.2021חיים, ומתאריך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 לפינות האלה, בדיוק היום דיברנו. 

 

והנושא השלישי הוא מדיניות ההסעות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 בבקשה.איתמר למוסדות החינוך. 

 

ועדת ושל ח "הדוומבקש להגיד לפרוטוקול שבמידה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שעות לפני תחילת  48-למעלה מ ,חינוך שהוגש למליאה ביום ראשון בבוקר

קיימת ועומדת עלה לדיון פה, מבחינתי ההתניה של תקציב המועצה יהישיבה לא 

בעינה, הדיון במסקנות. במידה וראש המועצה יתעקש שלא לדון בדברים שרוב 

הנושא הזה ימצא ביטוי בתיקונים בתקציב ללא דיון. ראש  ,חברי המליאה רוצים
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המועצה קיבל את הנתונים בזמן ומראש ובחר לחכות עד רבע שעה אחרי פתיחת 

 יגוד גמור לשיחה שלנו היום.הישיבה בשביל לעדכן שהם לא רלוונטיים. בנ

 [ דיון במסקנות והמלצות וועדת שפ"י2]

אני אתחיל ואתן  טוב אני יכול להתחיל? בקיצור, איתמר הראל ]חבר מועצה[:

קצת רקע. אנחנו כוועדת שפ"י התכנסנו למעשה פעם ראשונה באזור אני חושב 

אירוע שבו ספטמבר, מפגש ראשון. המפגש הזה היה סביב, אם אתם זוכרים את ה

היה למעשה תאורה מיוחדת, נקרא לזה ככה, ועבודות פיתוח על השדרה שבכניסה 

ראל דבר שעורר איזשהו רעש פה הגינון החדשות בשדרה בהראל, ועבודות הב

ישוב ועל רקע זה בעצם דיברנו על התפקיד של הוועדה ועל מה היא עושה ולאן יב

ת, על נושאים לפעולה, זה היה בפיתוח ביישוב על המלצו .היינו רוצים להגיע

רכים או צרכים שעלו גם עוד לפני, נקרא צבהמשך מכיוון שעלו החלק הראשון. ו

ב מה הולכים לעשות ואיך יאז היה דיון סב ,לזה שמתחולל פה מהלך הבחירות

שוב. אני מזכיר את הרקע, הרקע היה שבעצם חיים יהולכים לפתח את מרכז הי

רצה לקדם, עדיין רוצה לקדם הקמה של גן משחקים רב גילאי, באזור מגרש 

כאשר אנחנו  .בסוף גן משחקים למעשההספורט. שגן משחקים רב גילאי, הוא 

ישוב שלא בגיל הילדים רוצים גם הם איזה שהם ייודעים שהרבה מהתושבים ב

היינו רוצים לראות חשיבה יותר מסודרת בעניין הזה. לא לבוא פתרונות. ובכלל 

 ולהגיד בוא נשים כאן גן משחקים. אז על רקע זה היה דיון.

 

מי שרוצה, אני מבינה שאתם באמצע  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

אקשן. אבל, אפשר לעשות פעילות במועדון הנוער. בוצע גם בשבוע שעבר, אתם 

 עד שזה נסגר. 9ם בשעה מוזמנים ג
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נו לשכנע יאז אני ממשיך, אז בעצם על הרקע הזה ניס איתמר הראל ]חבר מועצה[:

שיהיה איזה שהוא תהליך מסודר של קבלת החלטות מקצועי, ולגבי פיתוח לב 

חיים. חיים טען שיש תוכנית מפורטת לפיתוח  םיכוח עוהיישוב. על רקע זה היה ו

של מרכז היישוב ואנחנו, עד כמה שהכרנו, לא הייתה תוכנית מפורטת כזו. הייתה 

שהי תוכנית כללית למרכז היישוב. ובעקבות זאת, מכיוון שהיה פה בין ואיז

ראיתם בטח בסיכום, אני לא הולך לחזור  ןהעמדות של אנשי וועדת שפ"י, שאות

, לבין מה שחיים רצה לקדם היו פערים גדולים. ןאבל רק על הסיכום שלה, ןעליה

נוף, מישהו מקצועי שיתכנן  אדריכלירוב אנשי וועדת שפ"י אמרו שצריך להעביר 

את המרכז הזה, יראה איך הכל מתחבר, יראה איך נותנים מענה לכל הצרכים 

פה גן משחקים.  באופן מקצועי. ולא רק פשוט לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להקים

על רקע הדבר הזה, אמרנו אוקיי, בוא נראה גם לא רק מה דעת אנשי הוועדה, כי 

חיים טען שהוועדה מייצגת בעיקר אנשים וותיקים ולא את האנשים צעירים. 

 וזה מה שאני ,ובעצם הוצאנו סקר ואותו הפצנו בקבוצות הוואטסאפ של היישוב

אני חושב במידה רבה, גם צרכים שעלו  ,הולם הולך להציג כרגע. בסדר? הסקר די

 פגישהלפני, שאנחנו קיבלנו אותם מבקשות של תושבים לפני הבחירות, הייתה 

שלנו לפני הבחירות. אם יש דבר סיעה ה צע שלהמעם תושבים. הולם גם את 

תחייבה עליו זה להקים איזשהו פארק יישובי, לא גן משחקים סיעה השעלה, שה

לתושבים. לא היה  י זהשחיים הציג באיזשהו מיצג אחר רב גילאי. בשונה ממה

 רקעהשהו דיון קצר. אז ככה, זה זאציג לכם את הסקר ואז ננהל עליו איאני קיים. 

 :שהי אמירה שחיים נוטה לחזור עליה שוב ושובזועליו דיברתי. אני רוצה לחדד אי

ומונע ממנה להקים גן משחקים רב גילאי. כמובן ה עצהמועבודת ב חבלמשאני 

 אשרתישקר וכזב. אתה רוצה להקים גן משחקים? תקים. אני הוא הדבר הזה ש

. בדיוק העצבמואלף שקל לפני שנתיים עוד לפני שאני הייתי  850לך תקציב של 

אלף שקל, ואת היתרה אולי  850-לת להקים אותו עד היום בולפני שנתיים. יכ
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עתי. לא בגלל שאני מונע ממך, אתה לא דשך. אתה לא תביא את זה לעשות בהמל

עושה את זה פשוט כי אתה לא מסוגל לעשות. אבל בכל מקרה, ברגע שהגיעה 

ליון וחצי, זה שלב שבו בהחלט אני התנגדתי. כי מדובר בתקציב יבקשה להגדיל למ

ר שהוא למעלה מחמישים אחוז מהתקציב החמש שנתי שמוקצה ליישוב. בתו

ליון וחצי שקל, חצי מהתקציב ילבזבז מ ,יישוב עני שאין לו שום תקציב אחר

הולכים שרוב ההורים פה  םעהחמש שנתי על גן משחקים, שאגב אני בדקתי 

להשתמש בגן משחקים במעלה החמישה. בדקתי עם שתי חברות שונות, צילמתי 

 .אלף שקל 120את המתקנים במעלה החמישה, שאלתי כמה יעלה, אמרו 

 

שהוקמו  2020-גם שמעון אגב פרסם בסוף השנה, ב נתלי שחף ]חברת מועצה[:

אלף שקל לגן. שזה  400יות של ולפחות חמישה גני משחקים שונים במבשרת בעל

 חצי.

 

אני מכיר את זה מצוין כי הייתי בקשר גם עם  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

, מי שמכיר. חיצוני מבשרת ויורם. הקימו שם מתקנים מפוארים גם של כושר

ובשלבים מסוימים מגיעים לשם גם מדרכים שמדרכים אנשים להתאמן בכושר 

חיצוני שזה דבר מעולה בתקופת הקורונה. והדברים האלה נעשים על תקציב 

שהוא משמעותית הרבה יותר קטן מהדבר הזה. כלומר, התקציב הזה היה יכול 

ישיבה, גם מתקני כושר  לשרת גם גן משחקים שזה נדרש, גם פארק ופינות

למבוגרים, מתקני נינג'ה לנוער. היום לנוער בכלל אין איפה לשבת ביישוב. הם 

מבלים בתוך השצ"פים כי אין להם איפה לשבת. אז אין ספק שהדבר הזה מתייחס 

מאוד מצומצמת ובעייתית. ולי ולקבוצה כולה בכל וועדת שפ"י היה קבוצה ל

בסיכום הדיון הראשון שבכלל לא ידענו שיש  מאוד חשוב, אגב, זה מופיע עוד

כוונה להקים את הדבר הזה. העניין הזה שצריך לעשות תהליך קבלת החלטות 
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מושכל, מתוכנן על ידי אנשי מקצוע ורק לפיו לקבל החלטות שהן ארוכות טווח 

ה אחת זה נושא התקציב. הנקודה יולא החלטות קצרות טווח. אז בעצם סוגי

מתחם בו   והשל התכנוני. בסוף מקום שבו אפשר להקים איזהשנייה היא השיקו

ילדים יוכלו להסתובב חופשי בלי רכבים זה רק באזור הזה שמתוחם בין שדרות 

הראל, בית הספר, אולם הספורט. כל המתחם ההוא, הוא מתחם שבו אין כבישים 

ם שבו ולכן נכון לתכנן בו. להגיד שאת הפארק היישובי יקימו באנטנה, כלומר מקו

אנשים רוצים להיפגש, יקימו באנטנה ששם אין נקודות עניין כמעט, זה יהיה 

מקום שיבואו אליו לכושר או להתבודדות אבל לא דבר שמשרת התחברות 

 קהילתית.

 

אני אוסיף אולי עוד דבר מסייע. ילדים משחקים,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

עם  תאימהו. מקום שבו "הרמבל"אחרי הצהריים והיישוב זקוק לאיזה שהוא 

עגלות תוכלנה ללכת לפטפט אחת עם השנייה והילדים יישחקו. ילד שמשחק 

. המרכז המסחרי שאמור לקום עם הסופר אמור "אמא אני רוצה ארטיק"אומר 

להיות בקרבת מקום. ילד יכול ללכת בלי לחצות כביש, לקנות לו ארטיק, לקנות 

 באנדרטה, שום ילד לא יוכל לזוז מטר.לו בייגלה. אם הוא יהיה למעלה 

 

ברור, אני מסכים לגמרי. זה בדיוק מה שבאמת  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 אמרנו, שזה נמצא בדיוק במקום שבו יש את כל נקודות העניין ביישוב. בבית ספר,

, אולם הספורט, יחרהמסשבו יש כוונה להקים מתקנים חיצוניים. המרכז 

כך  רייה. הכל שם. להגיד, תלכו למקום רחוק לא כלהמתנ"ס, החוגים, הספ

 410. השיבו לו יונילרלוונטי. בקיצור, עשינו את הסקר הזה בין החמישי לעשירי 

משתתפים. הוא הופץ רק בחלק מקבוצות הוואטסאפ. אני מזכיר, אני ביקשתי 

לם. הוא אמר לי אתה רוצה תעשה את הסקר, ומחיים להפיץ את הסקר בקרב כ
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מאמין בו. לכן לצערי זה לא הופץ בכלים בהם כל ההודעות מופצות  אני לא

לתושבים. לכן יחסית, הופץ, אני שמעתי על הרבה שלא קיבלו. וגם אנשים ממש 

, מה שמראה את מידת החשיבות של הנושא לתושבים. אז תארוכופירטו תשובות 

לפחות ת לי יזה ההתפלגות, של המענה, אתם רואים שהיחסית ההתפלגות, נרא

דיי משקפת שוב, גם הורים לילדים קטנים וגם להורים גדולים זה רוב העונים, 

הורים. אבל יש פה גם הורים לבוגרים ובני נוער שענו. יש פה קבוצה מאוד יפה של 

מענה. ההתפלגות היא כמובן בהתאם, עשינו פה, שאלנו בהתאם לרחובות כי חלק 

ם ליד הרחובות עצמם. שאלנו מהשאלות התייחסו לדברים שקשורים ונמצאי

ואתם  ,קודם כל על מידת השימוש בגנים ובגינות הציבוריות שקיימות היום

יכולים לראות שבעצם אנשים אומרים שמידת השימוש היא יחסית נמוכה אבל 

גינות באומרים שהם רוצים לבלות  78%זה בעצם הרבה. רוב האנשים אומרים, 

יתים קרובות. במענה האיכותי רואים אבל רק פחות משליש עושים את זה לע

שבעצם חלק מהם מרגישים שאין להם סיבה להגיע לאותו מקום. וצריך להבין 

רוב הגינות הציבוריות שנמצאות ביישוב אין להם נקודת עניין והם נורא 

כך מקום לשבת. כך שזה בעיקר למשחק של אדם בודד.  כל םמצומצמות, אין ש

ד חצר גדולה ושם אפשר לשחק, אין ערך מוסף ביישוב כמו שלנו שיש לכל אח

 גינות הקטנות. אז יש פה את המלל החופשי, אני לא הולך להיכנס אליו.ל

כנס אבל כי מה שחשוב זה יכנס אליו. תירגע, ת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 הניסוח של השאלות כי אתה יכול להשיג תוצאה בהתאם לניסוח.

 

חיים אני הצעתי לך מלכתחילה להיות שותף  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 -בשאלות. הצעתי לך להפעיל את הסקר, לא רצית להיות מעורב. אז אתה יודע
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. הוא אמר לך העצמוהוא הציע לך באחת הישיבות  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 תעשה סקר, אמרת לו זה לא מעניין אותי לעשות סקר.

 

 .כן, אמרת אני יודע יותר טוב איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

אתה רוצה לעשות סקר תעשה לבד, "במילים האלה,  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 ."אני לא הולך לעשות סקר

 

שאומרים שיש צורך  66בקיצור, גם בגנים, שוב, יש  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 תשתיותמשתמשים בפועל. זאת אומרת שהמצב הוא שיש שתי  18%אבל רק 

וב אבל למעשה התושבים לא נהנים מהם. אני חושב שיש פה בעיה גם של ישיב

תכנון מלכתחילה, כן? אני לא, זה לא הכל התחיל עכשיו. תכנון מלכתחילה, 

התכנון של הרבה מהגנים כגני מעבר בין מפלסים ולא כל כך כנקודות מפגש. שזה 

גם פה, אני  ןהדבר שהרבה אנשים מרגישים אותו כצורך. התשובות החופשיות 

אבל אתם רואים חלק  .שלחתי לכם, אתם רוצים אני אשלח את זה שוב

 ןזה לא מעט עבודה. חלק מהתשובות ה לעמהתשובות אני רכזתי את הכל, עשיתי 

אין, ילדים מאבדים  גםשתשובות שמתייחסות גם למצב התחזוקה, אבל חלק 

ות מלבד ספסל עניין, הם קטנים ולא מושקעים. יש צורך אבל אין איפה לבל

. הרחבה של "הרמבלה". מה שאמרת קודם. זה "הרמבלה"המכולת, זה נחשבת 

. זה חסרון מאוד משמעותי בטח ביישוב שרוצה להיות קהילתי. אבל עכשיו יצפת

הגעתי לחלקים הבאים. מה אתם רוצים קדימה. אז המטרות החשובות, שימו לב, 

קהילת החברים. אנשים החלק הבולט הוא מקום מפגש משותף ל :בעיקר ןה

רוצים את החיבור הקהילתי. הם באו לפה לא כי הם רצו איזה יישוב מנותק של 

וילות. הם באו לפה כי הם רצו מקום מפגש קהילתי. במשפחה הרבה פעמים אפשר 
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לעשות לבד, גם מקום שבו הילדים יוכלו לשחק מבלי לחשוש. אגב, מה שהזכרת 

הנראות. ואני חושב שזה דיי ברור מהסיפור  קודם מיכה, וגם כמובן העניין של

הזה שאנשים רוצים את המשחקים לעצמם הבודדים, תמיד יכולים לשים איזה 

שלב הבא בעצם יצרנו פה שורה של דברים שעלו מאנשים ב. 'וכוטרמפולינה בחצר 

פיתוח ושאלנו בעצם על כולם. חלק מהם אני אעבור. הקמת  ישונים כפרויקט

תוח יער קהילתי, גן משחקים רב גילאי, טיפול בעצי השדרה פארק יישובי, פי

בשלב ב'. אני אסביר למי שלא מבין. שלב ב' נראה עד היום כאילו רק אתמול 

פיתחו אותו. העצים שלו נראים מסכנים מאוד, דלים, אין להם צל. ילדים 

מבקשים שיקפיצו אותם גם בקיץ ולא רק בחורף כשקר כי זה ללכת מרחקים 

. זה פשוט ללכת בשמש, מאוד לא נעים, גם לא יפה בנראות, בטח לא דומה ארוכים

 -. וזה נובע מזה'לשלב ב

 

יש עצים אבל הם לא מפותחים כנראה. הם מקבלים  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 נאותה? השקיה

 

יש שם שתי בעיות. הראשונה זה ששתלו עצים לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

מתאימים. כן? העצים שם זה עצים מלכתחילה עם נוף מצומצם. הוא לא מתאים 

 לעשות נוף רחב של שדרה.

 

 הם לא מתאימים לאקלים ברובם. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 

תראה, אלה עצים בני מעל עשר שנים. עץ בגובה של  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 עמוד תאורה.
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 שנה. 17 איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

זה כמו עצי הדובדבן ששתלו בשדרה המרכזית  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 ., שהם כולם עד היום נמוכיםשוביבכניסה לי

 

יה. כי אצלי בבית אז כנראה הם לא מקבלים השק מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 עצי דובדבן נוגע בגג.

 

 זה הסוג שלהם. הדובדבן היא דיברה על השדרה. מועצה[:איתמר הראל ]חבר 

 

אני מדבר על כל עץ, עשר שנים משקים אותו טוב,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 מזבלים אותו, הוא צריך להגיע.

 

וזה אגב קשור לחלק השני, שכנראה שאת העצים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אגרונומים, זה המקצוע  שתלו, כנראה, כך אומרים המומחים בוועדה שהם

שלהם. הם אומרים שחלק מהעצים שתלו בלי להכין בור שתילה מספיק גדול ולכן 

 הוא כנראה נתקע בסלע דיי מהר ולא התפתח.

 

ה. כיווני יאני רק אגיד שזה מתחבר גם עם נושא החני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לפתור הרבה בעיות השתילה ואיפה שהם קמים וכדומה, מטפלים בזה. ניתן גם 

 ה.יה ביישוב ועל בסיס זה שכל השתילה נעשתה ללא מחשבה על חנייחני

 

עמיר מתקדם בעצם לשלב הבא. אבל חלק מהפתרון  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

תקציב הרב שנתי הוא שבעצם השדיברנו עליו ורצינו להכניס אותו לתוך התוכנית 

לא פרויקט שבהכרח חיצוני זה  ברגע שאתה מקבל החלטה לטפל בעצי השדרה זה
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ואז אתה  ,שוביפרויקט שיכול להיות מטופל על ידי הפועלים של מחלקת הי

ה, ימחליט להזיז עץ במקום שהוא תקוע והורס סתם, סתם תופס מקום של חני

ה. כי אין טעם הרי לשתול במקום שבו עקרת. יש ילתכנן מחדש את מקומות החני

. אז הדרך היותר בודדול לעקור שורשים על עץ את כל השורשים שמה. אתה לא יכ

טובה היא פשוט להוריד אותו סמוך לגובה הקרקע, לכסות נמוך יותר ולשתול 

יה וגם עץ שיוכל לצמוח בצורה יבמקום שהוא יותר הגיוני, גם מאפשר מקומות חנ

יותר טובה. עשינו את הבדיקה לגבי העלויות במסגרת המחויבות של קק"ל הם 

בקיצור, אנחנו נמצאים במקום שמאוד קל ליישם אותו אבל  .לתת עציםמוכנים 

הוא בכלל לא נמצא בתוכניות העבודה לצערנו וחבל. אז זה אגב הסיפור הזה של 

עצי השדרה, פיתוח גינות ציבוריות, שיפוץ גני משחקים, גינון בשדרת הראל. 

וניינים מהמשיבים מע 80%סידרתי את זה לפני הגובה. אתם רואים שבעצם 

ה ביותר, והה ומעלה. הצבעים הם לפי גבוהבהקמת פארק יישובי בעדיפות גב

לל את הדברים, הסדר פה הוא באמת סדר לפי שקה. ובעצם שמוהועדיפות גב

 -המענה. גם של הלקוחות

 

אני, סליחה רגע שאני קוטע אותך, זה לא קשור  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 שיבה משודרת?ילנושא, ה

 

 .לא המועצה[: מנכ"ל] שכנזידודי א

 

 למה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 .הפעםכי לא שאלנו  מועצה[: חבר] האילן כליפ
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לא, הישיבה לא אמורה להיות סגורה. אין החלטה על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 סגירת הישיבה.

 

 .החלטה על שידורגם אין החלטה, אבל אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

דוד, זה רלוונטי  אז היא פתוחה? יכול לבוא לפה קהל? אריהן ]חבר מועצה[: עמיר

 אליך, דוד. האם ניתן לסגור ישיבה ללא החלטת מועצה על זה שהישיבה סגורה?

 

 הישיבה לא סגורה. [:יועמ"ש] זיודוד עו"ד 

 

 קהל יכול לבוא לפה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 .בגלל מגבלת הקורונהלא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .שאפשר לשדר למה לא? וודאי ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 .מבקש הייתי משדר הייתאם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 אז אתה מתחכם עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 שכחנו הפעם לשאול מועצה[: חבר] אילן כליפא

 

אין לי מה אם היית מבקש, הייתי משדר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 להסתיר שום דבר.
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אז אנחנו מבקשים שבאופן קבוע הישיבות לא יהיו  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 סגורות.

 

 איש אם הם מחוסנים.  11למה? מותר עד  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 אני לא מכיר את ההנחיות שאתה מדבר עליהם.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 

איש בחלל סגור, אם הם  20תו ירוק מאפשר עד  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 מחוסנים.

 

 .ותפוסהמרחק שמירת כן יש עניין של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

המרחק כן. חמישים אחוז אכלוס, אז אתה יכול  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ם ישבו שם אם להכניס באולם הזה יותר. לא משנה, אבל אפשר לפתוח שם וה

 הם רוצים.

 

 איתמר, מה זה הקמת גן כושר חיצוני? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 -בעצם, גני כושר. אני חייב להגיד שזה ששאלנו ביוני איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 ישוב?ייש משהו היום בכניסה ל ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 מה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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תראה היום יש מתקנים אחרים, זה לא  ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 

 המתקנים האלה.

 

היום יש, גני כושר משמעותיים, יש במבשרת, לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יודע אם יצא לך לראות. אם לא אני אשמח לעשות לך סיור. גנים ברמה מאוד 

 מאוד גבוהה של כושר.

 

אן נתון שהוא לא נכון אני בקשר עם רק שוב יש כ ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 תמיר פרץ כל יום. לא מכיר את המספרים שאתה מדבר עליהם.

 

 פרץ מי זה?מיר ת איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 .מנכ"ל ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 כן, אוקיי. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

אלף  004-ב לא מכירים, מתקן או גן משחקים ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 שקל.

 

 בוא אני אראה לך. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 

חברה אני מדבר עם הגורם המשלם. אוקיי?  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 מיליון שקל.יותר מעולים על מתקנים לפני פיתוח וגם הם  מדבר איתכם

 מה אתה מדבר? איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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 אני אראה לך נוסחה שלו. ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 מיליון שקל?מ יותרגן שעשועים ב הראל ]חבר מועצה[:איתמר 

 

 בוודאי. ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

אני לא קיבלתי מסרון שם. אני דיברתי אתו במה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ומשהו, וארבע מאות. אני לא חושב  200, 120-שנקרא ברחל ביתך הקטנה. יש לו מ

ליון שקל בגני יליון שקל בגני ספורט. אני לא חושב שהוא הגיע למיהוא הגיע למש

 ספורט.

 

אתה רוצה לראות? הנה בבקשה. בבקשה,  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 בבקשה, אני מתכתב אתו מדי יום.

 

בבקשה, בבקשה. אני רוצה להגיב פה על יורם שמעון  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 ואני מבקשת להכניס גם את זה לפרוטוקול. 2021מהראשון לינואר 

 

רק מתקן בלבד בלי פיתוח בלי כלום, למעלה  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 ממיליון. אוקיי?

 

תושבים יקרים. לא נותנים לקורונה לעצור את  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 -שייההע
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 באיזה הקשר? ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

רק רגע דודי. ממשיכים לשדרג את המרחב הציבורי  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

בקסטל. השבוע קידמה המועצה הקמת גן משחקים נוסף ברחוב האפרסק פינת 

מצפה הבירה. בגן המשחקים הותקנו משחקים לפעוטות ולילדים תוך שילוב 

הוטמעו ברחבת הדשא הסינטטי האיכותי שהותקן בגן. גם על  משחקי גן, אשר

 יקר.הוא הדשא הסינטטי אמרתם בזמנו ש

 

 .לפעוטותגן משחקים  מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים 

 

 אבל נטלי עשינו דשא סינטטי. ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 איפה עשיתם דשא סינטטי? .עלות הקמת הגן.. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 

 -גנים החלפתי את הדשא. חברה אתם צריכיםב ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

מדברים על הפארק שאתם רוצים עוד חמש מאות  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 אלף שקל.

 

 ?כמה עלה הפארק ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

אלף  280עלות הקמת הגן, ביצוע עבודות התשתית  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 -ם מתקציב הפיס של המועצה. בהמשך יותקנו בגן הצללות, ספסליםשקלי
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ב, עזבי, זה כמו וזה מסוג הדברים שיש לנו בייש ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 -הדברים שיש לנו

 

שנה, ובכל שנה משקיעה גם האתה מפסיק אותי.  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

משחקים ופינות חמד לרווחת התושבים  גניליוני שקלים בהקמת יהמועצה מ

משחקים  פינתובעיקר לילדים החמודים. בין היתר השלימה המועצה השנה 

 .ליון שקלים במימון מלא של רשות מקרקעי ישראלימ 4ופארק מרהיב בעלות של 

 

 שהם בנו ליד גןליון שקלים? זה היארבעה מ ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 המועצה.

 

 .לא יכול להיות דבר כזה, נטלי לא יכולה לדבר ר מועצה[:איתמר הראל ]חב

 

נית בעלות נוהקמת גן משחקים תלת מפלסי ברחוב הס נתלי שחף ]חברת מועצה[:

ה רקמזאלף שקל. הקמת גני כלבים בפארק השלום בקסטל, הקמת  400של 

 מרהיבה בכיכר החורש.

 

 .יופי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .אלף שקל 400טוב אבל העלויות הם של  עצה[:נתלי שחף ]חברת מו

 

 גנים כאלהכמה כאלה, גני משחקים  16יש לנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, שיש לנו היום והם לא שווים כלוםכמו אלה המחירים של הגנים  ,?יש לנו

 בים אומרים את זה, לא אני.התוש
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 זה לא נכון. על סמך מה אתה אומר? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 על סמך מה אני אומר? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

כן. כי עשית עבודת מטה של שנתיים, לא בדקת את  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 זה בכלל, מה אתה מדבר?

 

משטחי מטר  , כמה עולהכי אני יודע בדיוק חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יםכמה עולגם אני יודע ו ,כמה עולה הצללה, דשא סינטטימטר בלימה, כמה עולה 

 -המתקנים עצמם ואני יודע כמה עולה פיתוח של גן משחקים. עכשיו לגבי

 

איזה פיתוח? על מה אתה מדבר? מאיפה אתה מגיע  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 למסקנה שמה שהוא אומר לה זה דברים אחרים?

 

 קטנים. משחקים ניאומר שהוא בנה ג לא, אני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 אתה קיבלת הצעות? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

הוא בנה גן משחקים מרהיב ליד האצטדיון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בארבעה מיליון שקל. לך תראה את הגן הזה. זה גן משחקים רב גילאי, לא הגנים 

 אלף שקל. נו באמת. 200זה גן לפעוטות היא מקריאה לי האלה. 

 

והקמת וח פיתשתהיה במבשרת ציון, ותעשה כחיים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

כל כך הרבה בתים ותקבל קרן פיתוח עם תקציב כזה גדול אז תדבר אם אתה 
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רוצה לעשות בארבעה מיליון שקל. כשאתה מועצה ענייה בארץ, אתה לא יכול 

 ,שאפשר לעשות אותו בעשירית מזהלהרשות לעצמך לעשות דבר במיליון וחצי 

ולהזניח את כל יתר הדברים שתושבים פה מחכים להם. אגב, עזוב רגע את הגן 

משחקים ואת המשחקים עצמם, זה לא העניין. מה שמעניין את התושבים ורואים 

, זה 80%. זה 30כשהיתר זה  40, זה לא 51%, זה לא 80%את זה בצורה ברורה, 

 -רוב מעונייניםרוב מוחלט ובוודאי של 

 

אם כבר אתה אומר ככה, אז אני אומר לך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן. תנו יגיד ישובי כל אחד מאיכששואלים בן אדם כשאלה אם אתה בעד פארק 

טון ב על מודיעין ואחד יחשוב על טלסהוא לא יודע מה זה פארק יישובי. אחד יחשו

אני רוצה אם שאלה  לא יודע לענות על. אני שזה כולל גני משחקיםיחשוב  ראחו

מה לא יודע גם לענות על שאלה ואני גם בלי שמסבירים לי מה זה  יפארק יישוב

 66% רקיש שמשחקים רב גילאי. ולכן כשאתה אמרת גן משחקים רב גילאי  גןזה 

זה לא בסדר איך שאתה אומר את זה. אני לא שולל כלום. אני לא שולל שרוצים 

לפני גן משחקים רב  יאני רוצה פארק יישובגם שום דבר, אני בעד, תקשיבו רגע. 

 ?אני רוצה לפניאומר ש גילאי. הנה מוקלט, מה זה

 

אתה לא יכול לזלזל במה שהתושבים אומרים. תן  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

נכון, התושבים לא יורדים לרזולוציה  גע נו באמת. אתה לא יכול לזלזל.לי לדבר ר

 כמות גדולה של תושבים רוצה משהו מסוים.ש של איזה פארק, אבל העובדה היא

 

אז אני שואל אותך, כמה רוצים גן משחקים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 רב גילאי? כמה אחוז מהתושבים? קטן. כמה?
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אני חושב שאפשר לאחד את שתי הרובריקות כדבר  מועצה[: מיכה צוריאל ]חבר

 .68%אחד. תגיד לי כמה, 

אני גם מסכים איתך, אני רק אומר עוד פעם.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יישובי רב גילאי, סליחה, ירוק,  אני מקבל את הנתון הזה. אני חושב שפארק

קהילה הוא סופר קריטי. אני בצער, הגעתי למסקנה אחרי למקום התכנסות כ

אחרי שאפשרתם לנו במיוחד עכשיו במיוחד שאני מכיר את היישוב על בוריו, 

אחת מהטובות בארץ והיא תציג מתכננת שעלה לנו המון כסף עם  את מה לתכנן

מה שהם ביקשו את לכם בשבוע הבא או בשבוע אחרי זה את התכנון המפורט שלה 

ה הוליסטית של מרכז היישוב. אני חושב שבצער אין באזור הזה אייברן לתכנ

. יש םאת אותו פארק ירוק. אין מקום ש םליו לעשות שאשאנחנו כולנו כמהים 

קהילתי בכניסה ליישוב, אחד. והשני באזור האנדרטה. מה הי מקומות. ביער נש

ציג לכם את לעשות? אבל לא אני מתכנן, אני לא מהנדס. היא תבוא אליכם, ת

 העבודה.

 

יה ימתי פעם אחרונה דחפת עגלה במעלה העל מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 ברגל? םלאנדרטה? איזו אמא תוכל ללכת עם העגלה למעלה ש

 

לא אני רוצה רק רגע, אני רוצה להתייחס רגע לדבר  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

הזה. ראשית, אני רוצה להתייחס לדבר הזה. ראשית לצערי המתכננת שאותה 

מדברת על הזמנה  ,המועצה לקחה היא לקחה מלכתחילה ההזמנה שהיא הוציאה

לתכנון הפארק באנדרטה. נקודה. היא לא מדברת על הזמנה לדבר אחר. עכשיו 

היא לשמחתי אמרה כן אני רוצה לראות את הכל ואולי  ,איתה במסגרת המפגש

 -גם המועצה אמרה לה בואי תראי את כל המרחב. עם זאת
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 -בקשה שלךבגלל שזו הייתה  אולי ,לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

נכון, זאת בקשה שלי, זה לא מופיע לה בהזמנה. היא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

נן את כל היישוב. היא קיבלה רק את הפארק ליד לא קיבלה הזמנה לתכ

 האנדרטה. רק את האנדרטה.

 

 הרחבנו לה את העבודה.היא קיבלה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 הוצאת לה הזמנת עבודה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

הרחבנו לה את העבודה, הרחבנו לה את הכסף.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 היישוב. מרכזאמרנו לה תעזבי את האנדרטה, אמרנו לה תתכנני לנו קודם כל 

 

אתה יכול להוציא בבקשה, אני מבקש. אם אכן  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 -הוצאתם לה הזמנה

 

ב היא תציג לכם בשבוע הבא את ההזמנה, עזו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -את הצד הטכני

 

לא. לא חיים, הצד הטכני מאוד חשוב. הכל שאלה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

של מה אתה מצייח אותה. אם אתה אומר לה תכנני רק את פארק האנדרטה, היא 

 תתכנן רק את פארק האנדרטה.
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. היא לתכנן את האנדרטה לא התחילההיא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -המליאהתציג לחברי 

 

 חיים ההתפתלות פה מריחה לא טוב אני חייב להגיד.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 [התפרצויות]

 

עכשיו אני חייב להגיד כך. המתכננת הזאת היו לי  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

איתה שתי ישיבות. אחד היה סיור ועוד שתי ישיבות. בראשונה היא דיברה על כל 

המרחב, והיא אמרה שיש מספיק מקום פה. בישיבה השנייה היא כבר באה עם 

התכנון שהיא מציגה, באזור הצפון מערבי את גן המשחקים עומד ואת הבריכה 

כמו שהמועצה כרגע רוצה לשים אותה. וממילא כשאתה תוקע את עומדת, 

 השירותים ואת הדברים, אין לך מקום לשים עוד.

 

 שתרצה לדבר אני אתן לך את זכות הדיבור.כחיים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 .תודה רבה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

הנחו יפה. במצב כזה, לי דיי ברור, באיזה שהוא שלב  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

שיבה יהיה שינוי מגמה דיי ברור לפחות בעייני בין התצוגה הראשונית, האותה, 

הראשונית לבין השנייה. מאוד ברור. בחלק השני, כל מה שהיא אמרה שצריך 

לעשות בחלק הצפון מערבי זה רק שבילים. לי זה נראה הנחייה ברורה ולצערי לא 

 אז היא יכולה לבוא ולהציג. ,היה באמצע
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גיד פה לפרוטוקול, אני לא האז אני רוצה ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .ולא הנחתי אותה מה לעשות נפגשתי עם המתכננת הזאת

 

 לא צריך שאתה תיפגש איתה. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

למעט הפגישה בכל הפגישות היה איתמר, ו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 בה בכלל. יסיור. שאני לא הייתבשהייתה אתמול 

 

 אתה הוצאת לה הזמנת עבודה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 אתה הוצאת לה הזמנת עבודה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 לא מבין. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 האם הוצאת לה הזמנת עבודה מסודרת? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

אחד לא אומר, אף שוב אני יצא לה זה, ברור.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אומר. אף אחד לא הנחה אותה לשים את גן  איתמרהנחה אותה בניגוד למה ש

. אותי לא מעניין אם יהיה גן משחקים רב באותו מקום רב גילאיהמשחקים ה

אם היא תחליט . מעניין אותילש אחר. זה באמת לא ובמשלש הזה או וגילאי במש

מה שאיתמר לשזה יהיה באנדרטה אז היא תהיה באנדרטה. והסיבה היחידה 

אלף שקל, יכולתי לפתוח ואחר כך  850-למה לא קידמתי את הגן משחקים ב שאל
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כמו שנבנה מבנה המועצה. כדי לסיים, להגיד אוקיי צריך עוד כסף לבוא למליאה ו

ליון וחצי שקל. יאמרו שצריך עוד מהעבודה באמצע וליון וחצי שקל ילנו מ אמרו

נן את כתכנן אמרתי בוא נעצור את הכל, נתל ביקשתםאני לא עובד ככה. ברגע ש

 בדיוק כמו שוועדת שפ"י ביקשה.בראיה הוליסטית הכל מחדש 

 

 הזמנת עבודה?ה נתת ל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 בדיוק מה שוועדת שפ"י ביקשה. ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ

 

 נתת לה הזמנת עבודה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 התשובה היא כן. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

אני הייתי בישיבת וועדת שפ"י ושמעתי אותך  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 -מתנגד

 

נכון, ואחרי זה אני גם עדכנתי אתכם שלקחנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מרחב הוביקשנו ממנה לתכנן קודם כל את כל לתכנון מתחם האנדרטה מתכננת 

אחרי זה רק בדיוק מה שביקשה וועדת שפ"י ו ,הוליסטיתשל לב היישוב בראיה 

 הייתה כאןמתקציב קרן קיימת. היא  מתחם האנדרטהפרטני של לתכנון  רדנ

שנתן לה הערות. אתמול  בהןבות שאיתמר היה נוכח ישתי ישאתמול, היא עשתה 

היא קיבלה את ההערות. אתמול היא באה לעשות סיור מקצועי יחד  ,היא באה

עם המהנדס החדש, המהנדס במסגרת החפיפה וקובי. היא הלכה לעשות סיור כדי 
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התוכנית אחרי ההערות את  , להיות מוכנה להציג למליאהfine tuning לעשות

 -שהיא קיבלה בישיבה מהמהנדסים

 

דבר נורא ברור.  תכננתאני חייב להגיד שאמרתי למ איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אני כן צריך בעלי מקצוע אבל תהליך התכנון של הדבר  ,בתחוםמקצוע אני לא בעל 

 הזה חייב להתבצע בשיתוף ציבור.

 

 .יהיה שיתוף ציבור חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .זה חייב להתבצע בשיתוף ציבור ראל ]חבר מועצה[:איתמר ה

 

 . למליאהקודם יהיה שיתוף ציבור. זה יוצג  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 על תהליך סדור איך להתייעץ עם הציבור.צריך לחשוב ו

 

 -לא, זה תהליך איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

-לדוגמת הדבר הזה, לכנס את כל המגוון הזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לפעול. ןהשאלות של כל נושא ועל פי 2-3

 

להציג שתיים שלוש חלופות, זה בעייני נכון לעשות.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 בואו נתקדם.

 

תוצג קודם לחברי  אני אומר שהעבודה הזאת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לוועדת שפ"י, לפני שיתוף גם ם איתמר ירצה המליאה. ואחרי זה היא תוצג א
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יוצג לוועדת שפ"י והיא תוצג לציבור לקבל את הערות הציבור ואז אנחנו  .ציבור

 .בעיני נשב ונקבל החלטות. זה התהליך העבודה המוסדר

 

מינוי הרק רוצים לראות מה שאיתמר ביקש, את כתב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 שלה לראות בעיניים.

 

 .םכנעביר ל מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים 

 

 .מצוין עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

טוב בקיצור, זה החלק שאני חושב שהוא נכון אגב  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אלא בכלל למה אנשים מעוניינים  ,לא רק לגבי הוויכוח אם יש פארק ואיפה פארק

ניי מה שנכון לעשות זה בעי .פה ביישוב, מה חשוב להם, מה הם היו רוצים שיהיו

גם אם היא לא ברמת  ,לקחת סקר כזה ולנסות לבנות ממנו סוג של תוכנית עבודה

תקציב מפורטת, אבל לפחות לאן היינו רוצים לשאוף. ודברים שאפשר לשאוף 

אליהם קדימה, להביא אותם לידי ביטוי בתוך התקציבים או בתוך תוכניות 

 -אומרת שיש פה דבריםהעבודה של המועצה כבר במיידי. זאת 

 

אנחנו צריכים להתרכז בשלושת הנקודות הימניות.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

כל היתר זה נושא תחזוקה. טיפול בעצי השדרה זה תחזוקה, גינות ציבוריות זה 

 -תחזוקה, שיפוץ גנים זה תחזוקה. תניח לזה

 

 -סליחה. זה לא לא לא, זה לא תחזוקה, מיכה, מיכה איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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מיכה זה הרבה כסף. שיפוץ גני משחקים עכשיו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .לנו העירוהתקנים  מכוןאלף שקל רק על התקני הבטיחות שבדיקות  150הוצאנו 

שהם לא נקרעים, מתבלים, חבלים  .על החלפת מה שהוא אמר משטחי דשא וכו'

יים של הילדים, מגלשות שיש בהם ידים שמתבלים בפירמידה ונתפסים בחבל

שאתה מדבר כחורים ויכולים להיתפס בידיים מבחינה בטיחותית. לכן אני אומר 

 על שיפוץ גני משחקים זה יכול להיות אני אומר לך הרבה כסף.

 

אבל מדובר על תחזוקה. אנחנו מדברים על קונספט,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 וד חמש שנים.ראה היישוב בעיאיך לבנות, איך י

 

מיכה, אבל מה שאני רוצה לומר זה חלק מהסעיפים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

פעילות שיכולה  וי השדרה זה לא בדיוק תחזוקה. זצפה הם לא תחזוקה, טיפול בע

להתבצע על ידי צוות התפעול של היישוב אבל זו פעילות שהיא לא תחזוקה אלא 

חזוקה. אבל לא משנה, מה שאני אומר בעצם ביצוע מחדש, זה לא תל פעילות ש

 -זה

 

זה סעיפים שאפשר לקדם אותם כבר שבוע הבא, גן  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 -כושר זה לא

 

מיכה מה שאני רוצה לומר שמה שבעיניי נכון  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

קח את ילעשות, ולא רק בעיניי אלא גם בעיניי חברי וועדת שפ"י, זה שהמועצה ת

 גםאיך היא בתוך מכלול הדברים האחרים שצריך לעשות פה,  תראהוהדבר הזה 

איך מנסים לבנות  .בתחום הביטחון, וגם בתחום החינוך ובתחומים נוספים

תוכנית שהולמת את הצרכים. בסדר? עכשיו זה לא משנה אם זה תחזוקה או 
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ל שניתן. אני רוצה להתקדם, בקיצור אם אני כהשקעה. הולם את הצרכים כ

 80%אסכם את הדבר הזה. יש ביקוש רב לבילוי בגינות ציבוריות. יש כמעט 

שרוצים אבל רק שליש, פחות משליש עושים את זה בפועל. שוב, זה לא שרק שליש 

עניין. אנשים  נקודתעושים כי כנראה המתקן לא מתאים, אבל חלק מזה זה שאין 

יהיה טוב וגם נקודת עניין שתמשוך אותם. כנ"ל לגני משחקים ועולה  צריכים שזה

כמו שאתם רואים מכל השאלות, גם מהמלל החופשי וגם מהשאלות הכמותיות 

עולה שהמכנה המשותף הרחב ביותר זה שאנשים רוצים מקום מפגש חברתי 

ונליות לבין יהבחנה בין הפונקצ ליצורוקהילתי. והנקודה שהכי בולטת היא, 

התועלת. גן משחקים לכאורה נועד לשמש למשחקים, אבל התועלת שלו היא אם 

היא לייצר את החיבור לא רק  ,הוא נבנה נכון או אם השטח של הפארק נבנה נכון

אלא את החיבור בין ההורים לבין עצמם. וגן המשחקים שתוכנן  .שהילדים ישחקו

כל מיני מתקני משחקים. על המשולש הרב גילאי הוא רק פונקציונלי. הוא רק  םש

 יה שאומרת בוא נראה איך הוא מחבר בין התושבים.יאין פה שום רא

 

. כל יישוב "רמבלה", תזכור את המילה "רמבלה" מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

. "רמבלה"צריך את זה. מודיעין למשל, אחד הדברים שהיו בתכנון זה שאין לה 

מהיפות בעולם. ליד הקניון  "מבלהר"הלכה מודיעין עכשיו ותסתכלו היא בונה 

הנשים תלכנה אחר הצהריים עם  םשל המודיעין. ש "רמבלה"ולכיוון צפון, ה

 העגלות.

 

 ?"רמבלה"מה זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .שדרה שאנשים הולכים ומטיילים בה איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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 .זה השדרה הראשית של ברצלונה "רמבלה" נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 

זה מן שדרה ראשית שאנשים הולכים  "רמבלה" מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

. זה כמו "רמבלה"צהריים לשתות תה, לפטפט, לשבת להתווכח. זה הלשם אחרי 

. וזה דבר שנחוץ. אני אומר לכם, "רמבלה"שיש בברצלונה הרחוב הראשי הוא ה

חולדה יש בדיוק דבר כזה. תבוא חצי שעה בה, וטל הבן שלנו גר בהרחבה בחולד

יודע מה? דמעות מהעיניים. מאות  הזה לשבת ואת ,אחרי שמסתיימים גני הילדים

נשים גברים, ההורים שחוזרים  .ילדים רצים, מסתובבים, עולים, יורדים, באים

ישוב נמצא שם. זה מה שאנחנו ימהעבודה לא הולכים הביתה באים לשם כי כל ה

 . אנחנו יישוב קהילתי וזה בדיוק מה שצריך.צריכים

  

גיע לסיכום ובזה נסיים. אבקיצור, אם אני רגע  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

הבקשה היא מתאים. אני חייב להגיד שאני מאוד שמחתי על הזה שבעצם רחל 

ינר אותה אדריכלית נכנסה לפה. אני לצערי, כמו שאמרתי ואני עכשיו שומע יוו

שהיא קיבלה כתב מינוי רשמי לתכנן גם את החלק אז אני מאוד שמח מחיים, 

הצפון מערבי. אני אשמח לראות כמובן את הכתב הזה ואני אשמח לראות באמת 

מתוך רצון לתת מענה לזה  ,שאכן היא מתכננת את הכל ,גם את השיחה איתה

 שאין שום דבר חוץ ממה שקיים היום בשטח. את הכל צריך להשאיר פתוח כדי

לבנות את הדבר הטוב ביותר. אם אתה אומר פה תקוע לי, כמו שאמרתי קודם, 

, אז אתה לא יכול להקים באמצע סלון. אין מה הזווהמהשירותים ופה תקוע לי 

ה הוליסטית. וככה לפחות ילעשות. ולא ככה מתכננים בית. מתכננים מתוך ראי

תעשה את הכל  דיברנו בהתחלה. אני מאוד התרשמתי מהעיצוב שלה. אם היא

 -ה כזאתימתוך ראי
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גם האדריכל הכי טוב בעולם צריך לקבל רקע.  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 .שוב, את כמות הילדים, כמות הזקניםיטופוגרפיה של הי

 

 ואת זה היא ראתה, זה בסדר. ואני אומר בסוף ז איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אני לא מצפה שהיא תעשה את הכוונה, למה אתה מכווין ואומר לו קח תתכנן. 

 מה שאני רוצה. אין לי שום עניין אישי שהיא תעשה מה שאני רוצה.

 

 .גם לי לא מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 

אני רוצה, אני חושב שאתה יותר נעול על חיים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 באג'נדה שלך. במה שאתה תכננת מראש בגן משחקים הוא ברזל מבחינתך.

 

 מה פתאום?  צוריאל ]חבר מועצה[:מיכה 

 

אחרת למה שהוא יופיע לה בתוכנית? הוא מופיע לה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 בתוכניות.

 

כי אצלך הוא מופיע בסקר. העברת לה את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 רוצים גן משחקים. 66%הסקר. 

 

חיים, מה אתה מדבר? השרטוט של גן המשחקים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 -שלך כמו שהוא מופיע בתוכניות שלך, כמו שהוא מופיע בתוכנית סליחה
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אני גם הופתעתי לראות את זה אני אומר לך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 את האמת. אני באמת הופתעתי.

 

יך זה נקרא? טוב בקיצור, הסיפור הזה לא סתם, א עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

דרך חדשה? לא סתם במצע שלה היה כתוב הקמת פארק משחקים רב גילאי, 

סליחה, פארק יישובי, כי זה באמת ביקוש מאוד משמעתי פה ביישוב. כבר אנשים 

התייאשו מלשאול מה קורה עם הדבר הזה ואת הייאוש הזה צריך לפתור, אין 

 תכנןמות את זה היא דם אותו. והדרך לעשסיבה שהוא יהיה קיים. צריך לק

מקצועי שמקבל בריף פתוח שמביא את הצרכים ומנסה לסדר את הצרכים על פני 

השטח בהתאמה אליו ולהגיע לתוצר הטוב ביותר. זה מה שצריך להיות. מה שעלה 

מהישיבה האחרונה אני אעבור על הסיכום שכבר קיבלתם. שבעצם אנחנו, 

שהיא לא משתתפת בהם  גישההרהתהליכים האלה של קבלת החלטות שהוועדה 

מגישה המלצות וכאילו פתאום קוראים תהליכים  ,למרות שהיא דנה בהם

היינו באמת, הפריעו מאוד לחברי הוועדה אבל הם אומרים  .מקבילים בלעדיהם

מרבית הצרכים, העדפות והרצונות תוך התאמה ל צריך להיות פה תהליך סדור ש

ובהתאם לבנות תוכנית שמשקללת  לשיקולי השטח ולצרכי התושבים והתקציב

את הכל ולוחות זמנים ארוכי טווח. צריך להיות לא רק תכנון שהוא לרגע של 

לשים פה איזה משהו. לא מזמן קרא לי דודי ואמר שהרבה אנשים רוצים עכשיו 

גני כושר. אמרתי לו מצוין רק אי אפשר עכשיו להגיד לשים אותו פה. צריך לבנות 

כוללת. וזה מה שצריך לעשות. לא מסובך, אם היא כבר פה אותו כחלק מתוכנית 

ועשתה חצי עבודה ומיפוי, אז אנחנו מאוד קרובים לזה. צריך לאפשר לה לפתוח 

אפשר לה לעשות את זה רחב ולדעתי זה הדבר החשוב ביותר. אנחנו לאת זה ו

 , הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי2021נמצאים בערב תקציב, בניית תקציב של 
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כי אם זה לא יהיה בתוכנית תקציב נהיה באותו  2021בתוך תוכנית תקציב של 

 דיון בשנה הבאה ולא נתקדם מילימטר.

 

אנחנו מאשרים פה את התקציב הרגיל וכל מה   חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 התקציב הרגיל.משהצגנו פה הוא לא 

 

אנחנו כל הזמן עולה לדיון התב"רים, זה לא משנה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רים. זה ככה מופיע בזימון שאתה "רוצים להקצות, לשנות, את אופן הקצאת התב

ר ככה שהוא ישקף את התוכנית הזאת. אם אחרי זה "הוצאת, אופן הקצאת התב

תבוא עם תוכנית אחרת שמבקשת לשנות מחדש, מצוין, כרגע זאת התוכנית ועל 

 רים."נות את אופן הקצאת התבבסיסה אנחנו רוצים לש

 

ר שהוא על חשבון "בתאין בתקציב שום אישור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -ר שהוא"בתהדברים האלה. אין אף 

 

 חיים אני יכול לפתוח את כל התוכנית? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שניה. אני אומר, אין לי, אין לנו מחירים,  ,שניה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .רים עכשיו, אין לנו תקציב"בתיכולים לפתוח את הלא אנחנו 

 

אלף  850איך פתחת את הגן משחקים השכונתי על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 שקל?

 

אנחנו עשינו עבודת מטה שלמה, בניגוד למה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, גילאיםבודת מטה שלמה, שכללה סיור בגני משחקים רב נו עישאתם חושבים. עש
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לבד, וח פיתהביאו הצעות מחיר למתקנים. ראינו שרק החברות שעם ו ישבנאנחנו 

אלף שקל  800לה איזה ולבד של המשולש הזה עוח פיתה, וחפיתעשינו תכנון 

 אלף. 700והמתקנים האלו עוד 

 

לא ענית לי על השאלה. אתה עונה על מה שאתה רוצה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

איך הגשת בהתחלה את  יאני שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה. אני שאלת

 אלף שקל? 850ר על "התב

 

זה היה האומדן למתקנים אלף שקל  850כי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וכשישבנו לא לקחנו בחשבון את הפיתוח, לקחנו בחשבון רק את המתקנים. ו

 -לעשות תוכנית פיתוח של השטח עצמו אני אמרתי לעצמי

 

 ר גם כשאין"זה אומר שאפשר להקצות כספים לתב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 תוכנית עד הסוף? עובדה עשית את זה. לך

 

 .נכון עשיתי את זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

אז זה לא עומד בסתירה אחד לשני. אז כן ניתן  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מועצה יכולים לבוא ולהגיד זה בעדיפות  מליאתכר. אנחנו "להקצות כספים לתב

 .שלנו

 

אין לי בעיה שתיקח את כל תקציבי מפעל הפיס  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .ותשקיע בשביל התוכנית הזאת. אין לי בעיה
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 זה מה שאנחנו רוצים.אז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

. אם זה מקובל עליהכל הסיכום ר, אני אומ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אתם רוצים, כל זה מקובל עלי. אני חושב שאנחנו קיבלנו גם

 

 .?זה נהיה מקובל שנה שלמה פתאום עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

אני חושב, שאנחנו קיבלנו, זה היה מקובל גם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 קודם.

 

ה לפני שאתה מסכם, דקה אחת. יאבל רגע חיים, שני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

בהצגה של המסקנות של ועדת חינוך  .עדת חינוךולא סתם שפ"י עלה יד ביד עם ו

לשים פוקוס על מספר דברים שהם רלוונטיים שעלו שם ועלו גם  רוצהאני 

נים, גם בישיבה וגם בסיכום עצמו. חסר תכנון, שלאו דווקא לא עשינו, פינות בדיו

חמד, לשבת, כיסאות, כורסאות, ספסלים, יש הרבה רעיונות שהעלו שם שניתן 

להתאים את זה גם בשדרה הראשית  "רמבלה"לפתח. אנחנו רוצים את ה

מדברים על ובמקומות נוספים ביישוב, אנחנו רוצים להקצות לזה כספים. אנחנו 

 מתקן נינג'ה לבני נוער שיש הצעות מחיר לעלות שלו.

 

 .זה נבדק, אנחנו עשינו כבר בדיקה נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 

גם מירב שהייתה בוועדת חינוך הראתה לי את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .זה
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מיפוי ן. אז אני רק אומר, אני רוצה לראות את זה מצוי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

בתקציב. אני מבין שאתה בקרב על קרדיט, אין לי בעיה אחרי זה להגיד חיים 

 .הביא את המתקן

 

 .של קרדיט בעיהלי אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

ה, אבל אני כן רוצה שיהיה לזה ביטוי בתקציב. ישני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זה הנושא  ,והנושא השלישי יש עוד שמונה חברים שיכולים להחליט אחרת ממני.

אלמנט משחקי  והששל לבחון גם בגנים הקיימים וגם בפתרונות הקיימים איז

שהוא לא עולה כסף. כמו לוח שחמט של שמונה על שמונה. ריצוף אל מול יישובי 

 ספסלים.אותם 

 

יש לך שמונה ספסלים כאלה למעלה, אגב, גם  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ה. ישנה קבוצה בהר אדר של כבין חמישה עשר לבין עשרים השחמט. ישבו הוועד

 וחמישה אנשים שעושים אומנות, שעשו את האומנות ביער ואת הספסלים.

 

הם נפגשו עם המתכננת. וחיברתי אותם גם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כל ההערות את  קבלמלמתכננת כדי שהיא תתכנן גם את זה, אני אומר לכם אני 

אמנון לוי העלה את  .אני לא מחכה ןלאורך כל הדרך. אני מיישם אותשקיבלתי 

הדבר  ובבקשה אני רוצה שתציג בדיוק את הדבר הזה. אני רוצה שתדעאמרתי זה, 

לדפוק את בניגוד למה שמנסים לצייר שאני רוצה זה ו ,היחיד שאני קם כל בוקר

 ים טוב.את התושבים. אני רוצה לעשות לתושב לרצות זה  ,התושבים שלי

 

 [צויותהתפר]
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 זה לא יעלה למועצה שקל. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 זה יעלה כמה גרושים. ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

אתה היית צריך להגיד מיד חיים. אני מבקש להעלות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

העסק הוא נורא פשוט, אני מבקש לקבל את זה שמתקן  .יהישנ ,לסדר היום, הצעה

ישוב יבה ביתוך אחרי זה שאתה עשית. אני רוצה שפינות ישותחכנס ינינג'ה י

יכנסו. אני רוצה שהסיכום של וועדת שפ"י נכנס ולא תתקבל שום החלטה על 

רים לפני שנעשה דיון במליאה על כל הדברים "התבשל  ום ביצוערים וש"התב

 הם. זאת מבחינתי ההצעה.יבלגבלנו החלטה יוק ,רנו עליהם כרגעהאלה שדיב

 

לך. היות והמועצה לא יכולה, אנחנו  יענהירון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תוכנית של מפעל בר בלי אישור מועצה. וגם כל שינוי "לא יכולים לבצע שום תב

 -הפייס מחייב אישור מליאה. לכן, אני אומר

 

אני לא מקבל את זה חיים. אני מתנצל אני לא מקבל  מועצה[:עמיר אריהן ]חבר 

 .את זה

 

שניה. אתה יכול לא לקבל אבל אני רק אומר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וח כללית שאומרת סדרי תיפתוכנית  ציגת. העובדות שאפשר להדובועאת הלך 

בשלב הזה עדיפויות בדברים האלה. שזה סדרי העדיפויות של המליאה. יותר מזה 

המלצות  אין פה מסודרת. ב אין סיכוי. לא הייתה עבודת מטהשל לפני דיון התקצי

ועדת שפ"י או וועדת חינוך והחוק אומר ש ה.שהחוק מחייב את המועצ בשלות כמו
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לזמן שהיא דנה בנושאים שקשורים לפיתוח שטחי ציבור מחייבת לפי התקנון כ

 .קבלת החלטה ולשמוע אותו לפנימהנדס המועצה 

 

אבל למה אתה סתם אומר? הוא היה בישיבה. הוא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 -אמר לנו בצורה מאוד ברורה. בשונה מדעתך

 

לגמור משפט, אין תן לי לא סיימתי. תן לי רגע,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וועדות עולה לדיון בשנושא דבר, איתמר אל תתפרץ לי למשפט. החוק מחייב שכל 

וועדה את גזבר דיון בחייבת לזמן להיבט תקציבי כלשהו,  והמועצה שיש ל

עדות הכנסת . ולכן, זה לא סתם. גם ווולשמוע אותו לפני קבלת החלטה  המועצה

לקבלת  חוקי יתנהלו בקוורוםהוועדות דיוני שלהקפיד חשוב אותו דבר. ולכן 

 24 מתוך וועדהחמישה חברי רק  נכחוש חינוךוועדה כמו שהיה ב, לא החלטות

חברי וועדה, שאושרו על ידי המליאה שהם כשרים להיות חברי מועצה לפי החוק. 

שלושה ו ברי מועצההיו סה"כ חמישה חברי וועדת חינוך, מתוכם שני חבדיון 

לא עבודת  ו. זלמליאה והם מביאים המלצות וועדהבלבד שהם חברי תושבים 

מטה. ככה לא מקבלים החלטות. חוץ מזה שזה פורום לא חוקי והמליאה לא 

 .ורוםיהיה קו תווועדשבדיוני ה קפידיכולה לדון בהמלצות. לכן צריך לה

 

כל עוד אנחנו יודעים לעשות עבודת מטה מסודרת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

חיים, כמו שאמרתי בעל פה, תהיה עבודת מטה מסודרת. זה דגש לפעם הבאה. 

ה לנו היום פגישה בשלוש וחצי לי ולחיים שנועדה יתלך היום בפגישה שלנו. הי

לנסות ליישר הדורים. לצערי, כבר מתחילת הישיבה אני מגלה שכל מה שנאמר 

אחרת. השורה התחתונה היא אחרת חיים. אין  הוא בנפרד ומה שמבוצע בפועל

מעלה לסדר היום. היות וזה נפתח לסדר  בעיה, זה לא המלצת וועדת חינוך זה אני
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עלות הצעה אני אעלה אותה ההיום אני רשאי לעלות הצעה ואם אני לא רשאי ל

ת בתוך התקציב ואתה רוצה להתחכם עם יבמסגרת השינוי התקציבי. היות והעל

אני יודע גם להתחכם עם פרוצדורות. ההתחכמויות שלך כל היום לא  ,פרוצדורות

אצלך ממרץ ורק עכשיו אחרי שקיבלת איום  ההמלצות האלהש עובדה .רלוונטיות

אין לך שום נכונות להכניס את זה. לא משנה  .הגיעו פעם ראשונההן על התקציב 

 איך תספר ואיך תסובב את זה חיים.

 

אתה ואל תשכח שהיה קורונה. זה נכנס כבר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

פעם. אני עוצר אותך כי אתה לא תגיד תגיד מאה פעם עמיר. אני אומר עוד 

 ...דברים

 

אתה חושב, חיים עד כמה שאני זוכר אתה לא יכול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 .להגיד לי מה להגיד

 

אתה יודע מה מניע אותי. הדוגמא הקלאסית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. א הצליחוול לשפרפעלו י יהיא שאני פעלתי לשפר כמו שכל ראשי המועצה לפנ

אני חושב שזאת אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי מכניסתי לתפקיד. עדיין כן 

 אני בטוח.

 

 ונשמח שזה יהיה בפרוטוקול. שחיים אומר שזאנחנו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אחת ההחלטות הכי טובות שהוא עשה מאז כניסתו לתפקיד. השורה התחתונה 

בתור חבר מועצה אחד, יש עוד שמונה  היא נורא פשוטה חיים, אני אומר לך

שיכולים להביע דעה אחרת. אני להבדיל ממך לא חושב שאני חכם יותר מכולם. 

אני אומר מה אני חושב. אני חושב שהדברים של וועדת שפ"י שקיבלו גם ביתר 
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לא אמור להתנגד לזה בכלל אתה כניות לזה לך תשאת מוועדת החינוך ואם יש 

אתה אמור לקפוץ על זה, חייבות למצוא ביטוי בתוך התקציב. למדנו על בשרנו 

שכל דבר שלא מגיע לידי ביטוי בתקציב אתה מתחכם ומספר כמו שסיפרת לי, 

וסיפרת גם לאחרים שלמועצה בעצם אין שום תפקיד חוץ מלקבוע סדרי עדיפויות 

דרי העדיפויות בתקציב אני רוצה ס תקבעושבתקציב. לכן ההתעקשות היא 

רים האלה לבסיס התקציבי "רים או לבטל את כולם או להכניס את התב"שהתב

תכנס את הוועדה או את המליאה עוד הפעם ותשנה את  ,לא תצליח להתכנס .הזה

הסעיפים התקציבים. אנחנו קובעים, אני מבקש לקבוע את סדר העדיפויות. יש 

ממני, קטונתי. אני קול אחד. אני קול  הים שונפה שמונה אחרים אם הם חושב

 עלות את זה.האחד אבל חובה ל

 

 ירון אתה יודע על היחסים עם וקנין? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

אין שום בעיה, אני אגיש לך, אני אגיש לך לתקציב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 רים מעודכן, מוצע לתיקון לתקציב."פלוס נוסח תב

 

מענקי משרד הפנים לדברים  יכול להסבלא אתה  רנון ]גזבר המועצה[:ירון א

 אחרים?

 

אני אומר לך שאני אגיש לך לתקציב כשתהיה ישיבת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 רים מעודכן, ואם צריך אני אשב איתך."תב ,תקציב

 

 -שניה, ירון ירון, בהתייחס ל מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:
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 חייבות לבוא לידי ביטוי. ןיות האם יש לי התנ מועצה[:עמיר אריהן ]חבר 

 

לא אני אומר, מה שאתה רוצה לעלות, ראוי  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 .לגזבר על מנת שהוא יהיה מוכן מועד שתעלה מבעוד

 

נכון, חד וחלק. מה זה פעם ראשונה שאני מדבר עם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 ירון?

 

רים? "אני לא הבנתי, מה זה ההתנגדות הגורפת לתב ר המועצה[:ירון ארנון ]גזב

 רים, יש תקציב ממשרדי הממשלה, לאשר כל דבר?"יש תב

 

ר. אני מסביר. היות והגשתם "יש התנגדות גורפת לתב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

בתוך תקציב המועצה אני עכשיו מגיש הצעה לשינויים. ההצעה לשינוי  יםר"תב

עומד בהתניות, שלא מבצעים בניות  תך, מתוך הבנה שאניבדו שיח אוה תהיה מלו

ואני מניח שגם חבריי  הביאשאין עם זה מניעה. אני לפחות ירצה ל ,בלתי חוקיות

בלו יתר שאת יקשדברים לדברים האלה וגם לביטוי גם להביא לפחות, חלק, 

ם את זה החינוך. אם כבר נעשתה עבודה ברקע שכבר כרגיל אנחנו מגלי בוועדת

בדיעבד ואחרי זה, אפרופו שיתוף ציבור. אז על אחת כמה וכמה זה אמור להיות 

מאוד קל, כי אם כמו שסיפרתם לי שיש עבודת מטה על מתקני נינג'ה ולא הצגתם 

 -שום דבר עד היום

 

 לא אמרתי דבר כזה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .שדודי אמרלא אתה אמרת. אמרתי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 .אני רוצה להבין רגע עמיר ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

שניה רגע דקה, אז אני לא הייתי, אז אני הייתי מצפה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לראות היערכות תקציבית והיות ואני לא רואה כזאת אני מטיל בספק את 

 -הדברים. והשורה התחתונה היא כזאת

 

הוגשה הצעה, לא נעשתה עבודת מטה. אם הייתה  מועצה[:נתלי שחף ]חברת 

 .עבודת מטה היא הייתה באה למליאה. הוגשה הצעה על ידי נציג שבא ורצה. זהו

 

מעולה, נכון, ולכן אנחנו מבקשים כרגע. לכן אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רים בהתאם למה שהוצג. אני אשב איתך מי שרוצה "מבקש כרגע לשנות את התב

 רים יבואו למליאת המועצה."תם תבושאי לשבת ואר

  

יש לי בעיה פרוצדוראלית שאני רוצה שתטפל בה  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

מועצה אומרת. הדברים שאתם אומרים פה הם הבעצם. אני אומר ומקשיב למה ש

יפים והם מתכוונים והם אחלה אבל הם לא קשורים לתקציב. ואומר הגזבר של 

 -רים אלא זה"עת. וזה לא בתבגרים ואי אפשר ל"ו זה בכלל התבהמועצה, תשמע

 

 .אילן אל תכליל אל תהיה ילד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

גורפת לקידום ות גדהתנאני לא מאמין שהייתה פה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

רים, "שום דבר. אני אומר, חברה יש פה תב םתקייישלא  בהינתן ,רים"כלל התב

הממשלה צבועים וייעודיים לדברים י רדמשיה, שחלקם אל מול מענקי ישנ



 

43 

 נוצר על ידי

לדברים אחרים  םמסוימים. לא תאשרו? סבבה. החלטה שלכם. אבל להסב אות

 אי אפשר.

 

 .ירון זה חבל שאתה מטפס פה על עץ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 .אני לא מטפס על שום עץ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

ירון, ירון, עזוב הוא אמר אמירה שאתה לא מבין מה  מועצה[: עמיר אריהן ]חבר

 -הרוח שלה. אתה נכנסת לפינה כי ברור שאם מדובר

 

 .רציתי שיבהיר את עמדתו ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

אז אני אבהיר במקומו, בסדר? כי אם מדובר במענק  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

וע לשום דבר אחר מכיוון שכך כנראה ברור שהוא לא צב ,הדתות למקווהמשרד מ

שנבחן אותו. זה לא אומר, זה לא עומד לבחירה גן הנחה בנאשר אותו. בסדר? 

ו ניצלנעל בריכה שלא  500פלוס  800משחקים רב גילאי שיכול להיות שאת אותו 

ד ומעשם, אנחנו רוצים להקצות את זה בצורה אחרת. וזה לא  הקיםועוד רוצים ל

 ק ואם כן אז תגיד לי באיזה בניגוד למה.בניגוד לשום מענ

 

 .אז יפה אז תגיד ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

אלף שקל הוגש בניגוד  850זה מה שאני אומר, בגלל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 .התב"רלחומש. ודרך אגב, לא נפתח עד היום 
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 .על מה אתם מדברים? זה נפתח חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

פתיחת  ההוא לא נפתח בהחלטת המליאה עוכב אריהן ]חבר מועצה[:עמיר 

 .ר"התב

 

 .לא נפתח התוספת ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

ר "ר. לא פתחנו את התב"פתחנו את התב. לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אבל בגלל שביקשתם לעכב הוא לא. הוא אושר בתוכנית החומש. למשרד הפנים

 .קודם

 

היה פרוצדורות י תשאבל דקה. אוקיי? עוד הפעם, היו  ארנון ]גזבר המועצה[:ירון 

 -שאנחנו אישרנו 850

 

 .אישרתם בתוכנית החומש עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

עוד לפני אישרנו את זה עוד לפני תוכנית החומש,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 כשנתיים.

 

 .בתוכנית החומש הראשונה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

ולא הייתה מניעה עוד בתוכנית הראשונה, אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .צריך אישור מליאה
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ר. י? תן לי להסבה, אני יכול להסביר את הדבריםישני ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

תוכנית החומש ב. האישור הראשוני תן לי את שתי הדקות תקשיבו לי ואז תדעו

, בכפוף 850 של ר"בתבמליאה אישרנו אלף שקל. כדי לאשר,  850ה של הפיס הי

לפיס יש פרוצדורות.  ל המחוז.ול הפרוצדורות מול הפיס. וכך גם משיושלמו כ

אחד, הוא רוצה לקבל מה שנקרא מסמכי קרקע, וכל הדברים האלה. והשני הוא 

שהגענו, אוקיי? עם  רוצה לראות תכנון ראשוני חתום על ידי המהנדס. בשלב הזה

הפיס, ראינו שאנחנו בבעיה עם האומדן. ואז ניגשנו לתכנון ובאותו רגע אתה 

אמרת לנו, ולכן, בשלב זה לא היה לנו את מלוא המסמכים לקבל אישור ממנהל 

ר ולכן הוא לא הוגש לו. בשלב הזה שבאתם עם הדברים ואמרתם, "המחוז על התב

א התקדם איתם אף אחד ל 850-חנו לא הבנו והרגע, אם כך אז הולד. אז הולד. אנ

 מטר.

 

הייתה העברת תקציב מדבר אחד לדבר אחר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .לא הסכמנו עליו

 

יה, לא, ביקשנו להגדיל את זה ולכן עם הקטע הזה ישנ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

דברים ות נשלהתלא זזנו, לא זה. רוצים לעבוד, כלומר זה לגיטימי אבל אני חושב 

ה, יש מקומות שמשרדי ממשלה ייה, שניירים ספציפיים. שנ"שהם כאלו, תב

 לא הייתי ממהר ועושה את זה. זה הכל. ,וכאלה

 

רון זה לא נעשה. זה לא הותנה אחד מול השני. ירון, י עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רים "זה שמסגרות תב ,הדבר היחיד שכן הותנה ואני יכול להגיד את זה במפורש

חדשות שלא קשורות וכן יכולות להכיל את זה. אני, אחד מתשעה, אולי השמונה 

כל הנקודות האלה יעלו לדיון, כולל הנינג'ות, שלא ואחרים כן, לא מתכוון לאשר 
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ל אותן עמדות. עכשיו אני אגיד לך גם מעבר לזה. אני גם רוצה לדעת ולתחום כול

בזמנים לפחות את הפעילויות הראשונות. כי אפשר למרוח את זה לפחות שנתיים. 

? כלומר 2018-כי מתי אמרת שאושר הסיפור של תוכנית החומש הראשונה? ב

ם. שנתיים לא ישנתיאנחנו למעלה משנתיים. אז לא נובמבר, אז דצמבר, ינואר. כ

 זז כלום.

 

 .נכון כי שנה נעצר בגלל הזה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 מה זה בגלל הזה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

אני מסכים איתך. בגלל ההערות הנכונות של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ההערות הנכונות של איתמר שצריך  ,וועדת שפ"י ובגלל ההערות הנכונות בדיעבד

לתכנן את היישוב מחדש אני קיבלתי את ההמלצה הזאת. לקחנו את המתכננת, 

עשתה תכנון מחדש, עובדת על זה כבר כמה חודשים והיא בשלה להציג את זה 

למליאה. לכן אני הנחתי, ואני בניגוד למה שאתה חושבים, אני פועל בהתאם לא 

וגם אם איתמר יגיד לי עשר פעמים  .רוח המליאהגם ל ,רק להחלטות המליאה

 רנו, נכון שתיאורטית זה נכון. אני לא אעשהשאיאלף ש 850 -את ה יכולת לקחת

 .את זה כי זאת לא רוח המליאה

 

 מתי היא מתוכננת להציג? והאם היא מוכנה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 .היא מוכנה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 מצוין. אז למה אנחנו מחכים? ]חבר מועצה[: איתמר הראל
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 .חברה היא מוכנה מאתמול מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 

אז אני רוצה ככה. אני מבקש ככה את ההחלטה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

הבאה. אני לא אוהב שדברים מתמסמסים. כמו הסקר של שפ"י שלקח לנו שנה 

למליאה ההמלצות,  והיות בעייתי. יוצגלהגיע לפה. תוך חודש מהיום, לא אמור ל

המלצות ולפי החלטת המליאה. לפי הרים, באם ינתנו, ינתנו אך ורק "התב

 ההמלצות, חשוב לשים דגש.

 

 -היאבל רגע שני מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 

רים שנוגעים לתכנון ופיתוח. עוד "מה לא ברור? תב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 ווה. אל מול התקציבים ואל מול הייעוד של דוד.הפעם, אל תחזור על המק

 

רים בלי "אי אפשר לקבל החלטה גורפת בעניין התב מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ר. זאת אומרת, צריך לעשות עבודה תב"ר ו"שמדברים באופן ספציפי על כל תב

 -פשוט. זאת השאלה. כי הרגע ראש המועצה אמר שלא בתקציב האלה

 

א' למען הסדר ואני מזכיר לכולם. סדר היום בתקציב  [:המשפטיהיועץ ] ד זיודו

אל תעלבו, לא שלכם. אתם יכולים להתנגד, להצביע  ,המועצה הוא אחד, שניים

נגד, להימנע. עמיר יכול לומר שהוא רוצה את השינויים האלה והאלה. המליאה 

כול לקבל יכולה להחליט בעד ולהצביע נגד. יכול גם ראש המועצה להגיד אני לא י

דר? עוד בסוף זה סאת התיקונים האלה, אני לא מתכוון להצביע להם. מותר לו. ב

יגיע לממונה. הוא יחליט מה עושים, הוא מחליט בסוף על כולם. אבל בעניין 
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 רים. עמיר יכין עבודה, עבודה שהיא, ויביא אותה לירון ויגיד אני רוצה ככה"התב

יפגשו בארבע עיניים ויחליטו מה נכון , ירון ישיב לו בשלב א' אחר כך וככה

ואת זה בסוף ירון יביא לראש המועצה ויגיד לו חלק  ,אופרטיבית ומה לא נכון

מהדברים אני יודע לקבל, ואת זה ואת זה אני לא יודע לקבל. אנחנו עושים עבודה. 

רים "רים שהם צבועים ואי אפשר לגעת בהם. אני לא מכיר את כל התב"יש תב

רים, להקטין טיפה, "באותם תב "לשחק"ן יודע. ולכן, איפה שאפשר בעל פה, ירו

 לעשות העברה לרעיון הזה, יתקבל.

 

 .בהנחה שיש מספיק כסף חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

אולי תפתור , הרעיון שלך מצוין רק יש לי בעיה אחת עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 .לי אותה עכשיו

 

 .אשתדלאני  [:היועץ המשפטי] ד זיודו

 

באותו משפט אמר גם ירון קודם. אני לא יכול לפתוח  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ר אם אין לי תכנון ואין לי הצעות מחיר. אני מבין שאנחנו פחות או יותר "תב

 וד.לכבמי

 

 .זה לא מה שהוא אמר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 ר?"אתה אומר לי, אני יכול לפתוח תב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 .הפיס בשלב של להוציא ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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 בשלב של מימוש או בשלב של התכנון? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 בשלב של להוציא את המכתב של ההתחייבות. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

ר לפני "הממונה לא יגע באישור התב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .ההתחייבות

 

מכתב  אהפיס רוצה מה שנקרה חוות דעת, מה שנקר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

ראשוני על התכנון הראשוני, שאומר לו זה מה שאני מתכנן לעשות עם המגרש 

ועליו הוא חותם. והפיס יגיד לו שעכשיו אני נותן  ,עם אומדן מהנדס המועצה ,הזה

ר ואתה מתקדם ". ומזה הוא מאשר לך את התבהלאהר שעה שתתקדמו "לו תב

 כי מי שנכנס לפרטים ,. ובשלב הזה ראינו שאת האומדן שלנו אנחנו צריכיםהלאה

 מול מה שרצינו לא מתאים.  850 -ה של

 

ואנחנו באים להקשיב  איש מקצוע ה, אתהיירון שני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ואנחנו מנסים להשפיע על סדר יומה של המועצה. הבנתי מה שאתה אומר,  לך,

אני אגיד לך מה ההישג הנדרש ובוא תגיד לי איך מגיעים אליו. ההישג הנדרש הוא 

כספים של מפעל הפיס תשקף את סדר העדיפויות שאחרים השהתוכנית הקצאת 

 ?רואים. איך עושים את זה

 

אני חושב שאנחנו טועים יותר מדי, בדבר שנקרא  ארנון ]גזבר המועצה[: ירון

מענקי מפעל הפיס. מענקי מפעל הפיס יש לנו רשימת יעדים אפשריים. לדוגמא, 

 תכנון עצים הוא לא אחד מהם.
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נקודה מעניינת. זאת אומרת שכדי לתכנן  ורגע רגע ז עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

עכשיו את הדברים האלה צריך לתכנן את התקציב מהקרנות. אבל מקרנות 

 -הפיתוח. כמו שלקחת מתכננת לתכנון עמדות כניסה ולתכנון הביטחון

 

 נראה לי שפתרנו את הנושא, תגיד לי אם אני טועה. [:היועץ המשפטי] ד זיודו

 

ר אחד צבוע "יה הבנתי. תבירים. שנ"יש שני סוגי תב אילן כליפה ]חבר מועצה[:

רים של כסף של עבודות ". ויש תבצהועהמממקורות חוץ שהם לא שלנו, לא של 

שיש גזבר כת של ראש המועצה יוהפיתוח שהם שלנו, של המועצה. שם האפשרו

את הכספים למטרה הזאת.  הםבאופן יחסי והם יכולים לייעד ב גמישות יותר ןה

 ולנו צריך להיות בנק תכנון. התכנון צריך להיות רעיוני

. 

לעניינו, אנחנו צריכים ביחד מה שאני מבין כאן,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 .לאשר את התקציב יחד עם קביעת סדרי עדיפויות

 

שאתה מאשר תקציב אתה מאשר גם כאני אדייק.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

של השקעה של עכשיו את הקרנות. אתה יכול לבוא ולהגיד אני מקרן פיתוח 

 ליון.ימ

 

זה לא התקציב. אפשר להציג ואפשר לא. זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא קשור בכלל. אנחנו צריכים לאשר את התקציב הרגיל של המועצה. הערות 

 .לתקציב הרגיל של המועצה
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כל הזמן נכנס לי לדברים. חיים זה לא יאומן. היות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ולאשר סעיפים בהצבעה שם  ןבהוהקרנות הן קרנות שאנחנו כן מתכננים לדון 

אלף שקל לרכבים. כהלוואה במעברים בין קרן  400חיים. סתם לדוגמא, לקחת 

 ה שצפינו.יאחת לקרן שני

 

 מה זה קשור? המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

 

ולכן אני שואל אם אנחנו יכולים לקבוע סדר עדיפויות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 בתוך הקרנות האלה ולצבור סכומים, חוקית?

עכשיו להחליט שאתה לוקח מיליון  יכולתחליט, אתה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 .וחצי שקל ומתכנן את הרעיון מחדש

 

זאת אומרת שאין בעיה כזאת. עבודה יפה. שבחלק א'  ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ

 אמרתי תקציב רגיל ואחרי זה, על אותו סדר יום.

 

 מצביעים בנפרד אבל. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 להיות הצבעה על תקציב. כהצריההצבעה, אז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

כבר הצבעת בפעם  תברי"םסגירת על הצבעה  ,קרנות ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

שעברה, כחלק מדיון שהוא קוהרנטי. אבל בסופו של דבר החלטות נפרדות. 

רים לכל אחד יש מספר יש "תקציב רגיל הוא החלטה על תקציב רגיל נקודה. התב

 160. על כל אחד מצביעים אוקיי? אפשר להכין, אתה יכול להגיד על אחד ייעודלו 
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נק במרכבה על ידי משרד החינוך. אתה לא מאשר לי אלף שקל שיש לו מספר מע

 להפעיל אותו. המענק יקבע.

 

 -ירון אבל לבוא להגיד, אתה מבין זה לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

שהוא לא כלול בתקציב הרגיל וגם לתלות דברים  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

בקרנות על דברים שרוצים לעשות במסגרת השימוש באיזשהי החלטה כאלה 

 המועצה. חייבים להחליט. זה לא ענייני כאילו

. 

 ירון, אני טיפה חולק עליך ואני יכול להסביר גם למה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

ביצוע של המועצה דברים שעומדים לרשותה מענקי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 .משרד הממשלה תקפים

 

שמגיעות כשמגיע, דווקא כא' אני אוהב תמיד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

הבקשות מחברי המועצה. בשוטף להביא תקציב בפברואר זה בסדר, שלושה 

ארבעה חודשים אחרי הזמן, בשוטף זה בסדר לחכות למענקים ברגע האחרון. אבל 

סכנה, אתם פוגעים בעבודה. עזוב בחייאת,  וברגע שמגיע הדיון זה לא נכון לעכב, ז

אם אוקטובר בזמן נוכל לדון על דברים האלה שיהיה תקציב  ..לא נחזור על.

מעכבים לא מעכבים. נחזור עוד הפעם לעניינו, השורה התחתונה היא כזאת, היות 

ואנחנו יכולים לקבוע סדר עדיפויות בקרנות. היות והקרנות עלו על השולחן 

המועצה, זה עניין שלך חיים. אם אתה רוצה למצוא פרוצדורה ולספר, אני בכוונה 

שפתאום זה בסדר, זה רק מצביע על  ,ה עומד בניגוד לכל מה שהגדרת פהלא, ז

הפך ולכן אני לפחות רוצה לדון בתיעדופים שלי כחבר מועצה. יש את זה גם ה
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את זה הם חלק סדים בשמסתקצוב צולב כי בהחלט יכול להיות שחלק מהכספים 

ה עכשיו מהתקציב השוטף של המועצה ולא רק מקרנות הפיתוח. אני הייתי מצפ

כי אנחנו פה בדיון וניתן  ן.פיתוח רגע ירון אם יש לך אותהשתפתח את קרנות 

 קבל.ללקבל החלטות כי זה על סדר היום. ברגע שזה על סדר היום ניתן 

 

 .זה לא על סדר היום חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, לא הקרנות. אבל דיון בהמלצות וועדת שפ"י  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 וועדת החינוך זה על סדר היום. זה על סדר היום.

 

הייתה הצעת החלטה אני מצטער מאוד. לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אם הייתה הצעת החלטה, לא הייתה הצעת החלטה, לא היה כסף.

 

 -מבקשהבנתי אותך, בקיצור אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

שזה חברי מועצה שאם הם היו יודעים אולי יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

. אולי מירי רחמים היה לה חשוב להצביע על גן ישיבההם היו באים לבסדר היום 

 ?משחקים

 

רחמים ואני ועמיר היינו בישיבה הזאת, כבר מירי  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 שלושה חברי מועצה.

 

חיים מנסה להגיד לך, חיים מנסה לקדש את  ]חבר מועצה[:עמיר אריהן 

 הפרוצדורה על פני התהליך.
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 .זה לא חדש אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

אפשר לפתור את הפרוצדורה, הפרוצדורה היא נורא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

פשוטה. תגדיר שבישיבת המליאה, כמו שאתה אוהב לדחוף לנו הרבה דברים לפני 

שיבת התקציב חצי שעה לפני אנחנו מתכנסים אנחנו נדון בהצעת החלטה כן, בי

אני אתפלא נורא אם  .רים, אל מול הזה, כולם ידעו ויכירו"שתפורט אל מול התב

מישהו יתנגד אבל אולי אני טועה. וזה מקל עליך על הפרוצדורה שלא יקרה בטעות 

אותו. אז פתרתי לך שאנחנו דנים במשהו שמירי רחמים לא נמצאת ויכלה לפספס 

 .את הפרוצדורה

 

 -אני אומר עוד פעם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 מה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

פיתוח עם סדרי נית וכתאין לי שום בעיה להכין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

המועצה שאלה סדרי העדיפויות של הצעת התקציב. את לילמעדיפויות ולהגיד 

נראה לי לא רציני לעשות. כי אנחנו לא  ,כרגע יותר מזה בשלב הזהאני אומר, 

 ממקורות אחרים. יודעים, אולי כן נצליח חלק מהכסף לקבל

 

 .את זה אני מקבל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 -שניה, אולי עדיף חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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ת התקציב איתמר, שהמליאה תצביע בתחילת ישיב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 על סדרי העדיפויות שלה בתוכנית הפיתוח.

 

 תוכנית פיתוח רב שנתית. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 .אנחנו מקשיביםה ארואולי עדיף, אתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 -אני אבל רוצה להתייחס איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 -זה בדיוק מה שאני חושב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

מצוין. אני אגב מאוד שמח על הדברים שאמרת  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 ,קודם, שהדברים חיוביים ודורשים שינוי. כנראה זה מצביע על שינוי בדעתך

אותה הבעת כלפי תמי או אפרת כהן במכתב ששלחת ואני פניתי, אתה זוכר דודי? 

מזה יותר מחצי שתקדים איתמר, שם כתבת שאתה מבקש לציין מה שנקרא דודי, 

רק בשל גחמות ותרגילים שמוביל וגן משחקים  הקמת לקדםאתה מנסה שנה 

שמתנגד כמעט לכל דבר שאני מנסה לקדם ביישוב  , קרי אני,אותו חבר מועצה

 -יה. בקיצור אני מקבל, שניו'וכ

 

 ראש המועצה.תגיד מה שכתבת ל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

שקשה לי גיד להה, מה שאני רוצה יאני מקבל, שני איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 לקבל את הדברים כמו שהם מאמינים שדבר כזה נאמר.
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על ראש  עליי,תקריא מה שאתה כתבת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 המועצה.

 

 ?עליך איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 על הראש מועצה. הרי זה בתגובה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

שאתה מסרב לדון במה שאני מבקש לדון, זה הכל.  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

מה קשור? אני ביקשתי לדון, כולם מכירים את הסיפור הזה. ביקשתי לדון 

 בלתקצב מה שצירפתי בדיעבד שאתה אומר שאישרת.

 

מרת, תקריא את לא לא, אל תגיד מה שא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

המסמך. מה אמרת על היועץ המשפטי, ומה אמרת על ראש המועצה. זה מעניין, 

 שיהיה לפרוטוקול.

 

זה לא מעניין את כולם. חיים אין בעיה, אני אקריא,  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

זה יהיה דה ז'ה וו למה שהיה בישיבה. חיים זה פשוט, זה דה ז'ה וו למה שהיה 

רגע אל תפריע לי, זה המשך למה שאמרת אני מסתיר ממך בישיבת מועצה. 

 פתאום עצרת אותם. אני אקריא.

 

 -איתמר, תן לי זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 יה.ילא לא, תן לי להקריא. אני מיד מקריא, שנ איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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 איתמר, למה זה? למה זה? באמת למה? אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

הייתי מקריא. הוא לא הוא ביקש שאני אקריא, אני  הראל ]חבר מועצה[:איתמר 

 ביקש כמה פעמים.

 

אני רציתי להגיד, עצרת אותי, עצרת אותי, אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -אומר

 

 איתמר. רגע, אי אפשר להיות חיובי בדבר הזה. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

, אני רוצה להודות לך, זאת למרותאיתמר, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

באמת, אני רוצה להודות לך על ההשקעה. מי שיודע, אני יודע להעריך כמה 

את המצגת אלא להגיע להכין רק להכין את המצגת, לא  נדרש כדיהשקעה 

ת זה בהתנדבות ואני אומר לך ו. אתה עושה אליזה לא מובן מאו לתוצרת הזאת

אני הערכתי את זה גם שקיבלתי את הסקר עצמו וגם  .אני באמת מעריך את זהש

העברתי את הסקר כמו שהוא להתחשב בו. הפנמתי את התוצאות שלו. והנחתי 

של התושבים. הפתוחות בות שוהתגם את כל  שתקרא וביקשתי ממנה ,למתכננת

מה התושבים רוצים. כי אני באתי לשרת את התושבים ולא את עצמי. שתתייחס ל

מה זה מעניין אותי? מה אכפת לי אם יהיה גן משחקים, ואם הוא יהיה אישית, 

רב גילאי? יש לי ילדים בכלל? יש לי אינטרס בזה? ולכן אני אומר לכם באמת, ואני 

. ואתה יודע מה, אני מעריך את זה מאוד, ואני אומר לך תודה רבהשרוצה להגיד 

י שראיתי בישיבה אחר .אמרתי קודם שבדיעבד מסתבר שצדקת, אפילו על זה

האחרונה את העבודה הנהדרת שעשתה המתכננת ראיתי כמה זה באמת היה 
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עוד כמה דברים שלא  נוכי זה נתן לית סטהוליה יחשוב להסתכל על זה בראי

 חשבנו עליהם.

 

 אני שמח. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

אני רוצה רק לחזור על ההחלטה, המליאה  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 רים."בישיבתה הבאה תציג סדרי עדיפויות לטיפול בתב

 

אני אמרתי, אני אציג ה. תקציב הבאישיבת הב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בישיבת התקציב אנחנו נציג תוכנית פיתוח רב שנתית למועצה וסדרי עדיפויות. 

יג לכם נשנה את זה לפני או אחרי זה. נשלח עדיפויות שנצהתרצו לשנות את סדרי 

לכם בכל מקרה את זה לפני ותוכלו להעיר את ההערות לפני ונצביע על זה. זה מה 

שוב ירים ולא כלום. זאת תוכנית פיתוח רב שנתית לי"שאני אמרתי, לא תב

 זה מה שביקשת. ,שכוללת את סדרי העדיפויות בפיתוח

 

 -אני רוצה להציע דבר איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 .אין כאן לוחות זמנים מסונכרנים אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

 איזה לוחות זמנים? ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

איזה לוחות זמנים? זה דברים שהם העלו, כבר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 יש הכל.
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 -הם עלו ברמת האמירה. ברמת האמירה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

זה ברמת האמירה. וברמת האמירה הם העלו את  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 -רים"דם יש גם עמודה של כסף. זאת אומרת שצריכים לקחת היום את התבישל

 

 אנחנו לא מסכימים שזה יישאר ככה. אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

 -לכן אמרתי ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

לשאול את ירון, איך זה הופך להיות החלטה  צריך אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 מחייבת?

 

כן אבל היא, זאת עבודה שהיא. אנחנו אומרים שיש  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 פה מצגת של מתכננת שעוד לא הוצגה.

 

 זה תהליך ארוך.ששיתוף ציבור, כולל זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

מה  ,עודייםיאני רגע צריך להבין, מיקומים, שטחים י עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

עושים כדי לייצר מהדבר הזה תובנות לגבי העלויות. ואז אפשר להציג אותם 

ולדבר על סדרי עדיפויות בהם. קצת נראה לי לא משהו שהוא בטווח הזמן של 

 .שבוע עשרה ימים

 

להגיד  סדרי עדיפויות בתוכנית פיתוח, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שעדיפות ראשונה גן משחקים, סליחה, פארק יישובי. עדיפות שנייה, לא משנה, 
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טיפול בשדרות בשלב ב'. עדיפות שלישית, לקבוע תוכנית פיתוח רב שנתית. אלה 

הדברים שעומדים על הפרק מתקציב המועצה, לא מתקציב חיצוני. אלה התוכנית 

 -שנמצאים

 

 ?א לידי ביטוי בתקציבאיך זה ב אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

מה? זה לא בא לידי ביטוי כי זה שאנחנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -מאשרים תקציב, אני, אז

 

 -בעצם לא עמיר וגם אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

אני לא יכול להוציא שקל. אתה כשאני אביא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בסדר? אתה תגיד לי אדוני, אני מצביע נגד ר להקים מתקן נינג'ה, "לך לאישור תב

ה אנחנו עושים את הפארק. תחליט להצביע נגד לא 'מתקן נינג כי קבענו שלפני

יהיה. אתם שולטים בתקציב לא אני. זה לא אני. אנחנו יכולים גם לקבוע עכשיו 

רים שאני "בתוכנית הפיתוח את כל הדברים האלה מופיעים ואתה תחליט בתב

כרגע לפני הפארק לקדם את הנינג'ה כי זה רק חמישים אלף שקל  חשוב לי יותר

 די.יואני מוכן לקחת את הסיכון שיהיה לי פחות חמישים כי זה מי

 

אנחנו יודעים, אני חוזר שאלה הקודמת של עמיר. איך  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

לא  ,איך אנחנו יודעים שזה נכנס ושיש מספיק כסף בתקציב לפיתוח? לתכנון

 לפיתוח?
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שניה, אני אענה לך הפעם. אומר ירון, הוא אומר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לי עלויות אתה לא,  כמתל. גם אם אתה עמיר יודע לכמת , אתה לא יודעשיבתק

 300, 200לת לבקש ו. לא משנה, וואט אבר. ולכן, יכתסטטוטוריאין לך סמכות 

זה לא אומר כלום. דרך אגב זה  ,אלף שקל 300, 200אלף שקל אז סתם תצבע 

אומר שאני מסכים עם לתרגם אותך. אז מה שהציע חיים ואין פשרה, שלא סתם 

הוא אומר שבכל מקרה כל תוכנית פיתוח שאתה  .אלף שקל בתקציב 300נצבע 

בר "תעשה היא תהיה בהצבעת המליאה, אני רוצה לעבור והולך לעבור אחרי כל ת

ת בעוק. וג מהתוכנית הזאת וגם סוגר לך ובמידהר שיכול לחר"ולראות שאין תב

סדר העדיפויות שהמליאה קבעה, אם חיים ינסה לשנות את זה סדר העדיפויות, ו

פויות איתנו הוא יהיה צריך לספק הסברים למה הוא עושה את זה. בכל יסדר העד

רים אלינו ובכל מקרה צריכים לפתוח איתם. לי זה נשמע "תב יםמקרה, מגיע

 סביר.

 

 .טוב ל המועצה[:”ודי אשכנזי ]מנכד

 

אז סיכמנו, אני רק בשביל אני אומר עוד פעם,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נו, חלטשה ,מועצה, אני אומר מה שסיכמנואת היכדי שיהיה לפרוטוקול. מל

שהמועצה תכין תוכנית פיתוח רב שנתית שתשקף את סדרי העדיפויות של כל 

שתשקף את כל תוכניות הפיתוח  רב שנתיתפיתוח נושא הפיתוח בתוך תוכנית 

בסיכום וספים שעלו שעלו, בין השאר עלו בסקר הזה, ואם נראה שיש דברים נ

ם הישיבה על טר פיץ את זה למליאת המועצהונאותם. גם נציג  ועדת חינוך,

התקציב. נקבל את המייל ואת ההערות כדי שנתקן את זה ונעשה על זה הצבעה 

 ודיון.
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 היה עניין של הסעות, וועדת תחבורה? הסעות לא? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 -וועדת תחבורה, אני אשמח לקבל ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

אני עוד דבר אחד רוצה לומר, ומבקש אולי שזה יהיה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

בסוף בתקציב השוטף, זאת אומרת, חלק מהדברים שפה הם דברים שיכולים 

סביב נושא העצים, הגינון, הדברים  ולהתבצע בתקציב השוטף. כמו שהבדיקות הי

 .האלה, וועדת שפ"י רוצה לראות אותה, אנשי וועדת שפ"י רוצים לראות אותה

הרבה מהם הביעו עניין. צריך  ,פה בדיון וים שהם גם חברי המליאה שהים תושבג

לראות שחלק הדברים שעולים כביקוש מקבלים מענה גם בפעילות השוטפת. זה 

לא דבר שדורש תקציבי פיתוח. זה כן דורש תקציבים מסוימים. יכול להיות 

בהחלט ל לעצים, אבל "שחלקם באים מהקרנות, חלקם באים מעמותה של קק

 להכניס אותם לתוך התקציב השוטף. זה דבר שאני רוצה שיקרה.

 

אין לי בעיה  ,אמרנו, אמר היועץ המשפטי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

במאה אלף שקל  י"שתבוא ותגיד לי אני רוצה להגדיל את תקציב של מחלקת שפ

תציע,  לטובת דברים אחרים. תגיד לי מאיפה לקחת את זה, נלך עם זה להצבעה.

קח מבית ספר מאה אלף שקל ינביא את זה להצבעה אם המליאה תחליט. נשנה, נ

 .י"נעביר אותו לתקציב שוטף לשפ

 

אבל תציג לנו תוכנית עבודה, את כל הגנים האלה,  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 ואיך גן הספורט הזה מטופל ומתוחזק במסגרת התפעול.
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כל הגנים מתוקצבים  ,מתחזקים אנחנו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .מנו כדי לפתורים במסגרת תקציב שוטף חלק גדול מומתוחזק

 

כרגע גן הספורט, אני השתמשתי בו בהרבה, אני  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

השתמשתי בו הרבה בתקופה של הקורונה בעצם. הוא גן נפלא אבל הוא לא 

לה, הם לא תקינים בעצם. הם שבורים כא .מתוחזק. יש הרבה מתקנים שהם לא..

הם לא משומנים, חסרים בהם כל מיני, אפשר להשתמש רק בחלק מהמתקנים. 

 .זה חלק מהדברים שהמועצה צריכה לבצע, לתחזק את הדברים

 

 אתה צודק, זה השוטף. הערה נכונה. ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 

 זה מה שאיתמר דיבר. אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

 זה לא בגלל כסף. קד ]ראש המועצה[:חיים מנדל ש

 

 אז למה זה לא בגלל כסף? אז למה זה לא קורה? אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

סדרי עדיפויות כי הפועלים כרגע בונים את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 המטבח בבר.

 

אז צריך להציג סדרי עדיפויות לדברים האלה. זה מה  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 -שאיתמר
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התכוון. הערה נכונה, אני אכניס את זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לתוכנית העבודה.

 

ושהי שיבוא לכאן מנהל התפעול, אחרי שיעשה איז אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 .עבודה ויסקור בפנינו

 

לא זה מופיע בתוכנית העבודה. אתה אומר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .לשנות, לתת יותר עדיפות. בסדר ניתן לזה יותר עדיפות

 

 אלה דברים שלא מתוחזקים. אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

הדברים משתנים כל הזמן, אמרנו להם תעזבו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נוער. אמרנו האת מועדון נוער. ישבו עובדי המועצה ובנו ההכל, תבנו את מועדון 

להם תעזבו הכל תבנו עכשיו חצר למועדון נוער. אמרו תעזבו חצר למועדון נוער 

בא אדם אומר מספיק אני רוצה לגמור את המטבח. כאילו יש בסוף, העובדים 

אלה שמתעסקים בניקיון ברחובות, אלה שמתעסקים בתברואה, אלה  .מחולקים

בתחזוקת מתקנים ובבינוי. זה אותם שמתעסקים בזה, ועובדים שמתעסקים 

אנשים, אותו נאסר, אותו חאלד. אתה יכול להגיד לחאלד עכשיו בשבוע הבא 

ה קצרה שאתה כל הזמן מתעסק כימהשהמצב, תעזוב את זה תעשה את זה. זה 

 בזה.

 

תראה תוכנית עבודה שנראה שכל הדברים  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 מתוחזקים.
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אני אומר לך עדיפות ראשונה במועצה זה נושא  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש

ה ביקורת שלפי יתבטיחות. יש לנו מתקני משחקנים שהם סכנה בטיחותית. הי

את כל המתקנים. יש לנו רשימה של  בדוקאנחנו צריכים אחת לשנתיים ל החוק

הרבה מתקנים, זה עולה לנו הרבה כסף ואנחנו דבר ראשון מתעסקים רג'קטים ב

א הבטיחות. דבר שני, זה כל נושא בריאות הציבור מה שנקרא תברואה בנוש

כרגע עם כל הכבוד לגן משחקים. ואחר כך יש את כל  יםשהם יותר חשוב ודברים

 השאר, יש תוכנית עבודה.

 

, גם ניקיון הפחים שדיברנו עליו בוצעויש דברים שלא  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 בישיבה הקודמת.

 

אני אומר, אני אומר שיש תוכנית עבודה  ]ראש המועצה[: חיים מנדל שקד

עובדים את הזה, אני מקבל את ההערות שלכם אבל באמת זה לא נושא למליאת 

 מועצה.

 

. זה מחדל מתמשך צהועמד איך נושא למליאת וזה וע אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 של היישוב.

 

זה לא קשור, אני אומר שוב שזה לא קשור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 למליאת המועצה.

 

 -וודאי שזה קשור אילן כליפה ]חבר מועצה[:
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אבל זה לא קשור, זה קשור לתפקוד שלי ושל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שלך.  הלשאילתל המועצה. אז תעלה שאילתה למועצה ותקבל תשובה בכתב "מנכ

שיו. בוא נביא החלטה עכשיו שהמועצה תעזוב יש כללים, זה לא אתה ממציא עכ

את הכל והיא תתעסק בגן משחקים הזה. זה לא עובד ככה. תחזוקה, טיפול שוטף, 

ל המועצה עם כל הכבוד. אתה עדיין "של מנכוהניהולי שלי כראש מועצה  בצדזה 

 .לא מנהל את היישוב

 

היה כאן סקר של דברים שמפריעים לתושבים שהם  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

זה אנחנו את וזה מה שאנחנו רוצים לדרוש. ו ,נכנסים במסגרת התקציב השוטף

 רוצים לראות שמשתפר ומבוצע. וזה לא דבר תלוש כל כך.

 

רים. "יש דברים שהם קשורים דווקא לעולם התב ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

עקירה של עצים, אולי הזזה שלהם כדי לפנות רגע, אמרנו התחלק לשניים. 

זה  ,ולכן זה לא יכול לבוא מהשוטף מן הסתם "כסף גדול"יה. זה ימקומות חנ

רים וסדרי עדיפויות. בשוטף, מה שניתן לבצע אני מניח שעוגני "יבוא מהתב

מועצה, אתה יודע כמוני שסדרי עדיפויות צריכים להיות מתוכללים. מגרש 

זה באמת סכנת  ,משחקים שהם לא תקינים זה סכנת נפשותמשחקים או מתקני 

נפשות מעבר לדעות משפטיות שאנחנו כחברי מועצה יכולים לחטוף על הראש. 

 -ואת זה אנחנו צריכים לסדר מהר יותר להבנתי מאשר אולי, אדם

 

אין סדרי עדיפויות. היישוב בהידרדרות כזאי כי  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

קצרה אבל צריך לשפר את הדברים. ובשביל ה מיכהשבגנים לא מטופלים.  ,לפחות

 זה אנחנו כאן. ודיון תקציב נועד לשפר גם את הדברים האלה.
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תשמע, אם אתה רוצה לקשור את זה לתקציב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עובדי  18תקופה בעבר . היו עובדים אתה יכול להעלות הצעה ונגייס עוד שלושה

. אתה יכול להגיד צריך לגייס עוד שלושה. השלושה האלה 11עול. היום יש תפ

למימון בית ספר תל"ן אלף שקל בשנה. תגיד בוא נבטל את  400עולים למועצה עוד 

 עוד שלושה עובדי מועצה.

 

 -אני מבקש ממך לקבל סקירה למה אתה לא מסוגל אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

אני לא מעוניין לעשות סקירה. אמרתי לך את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 תן לנו כלום.יזה, אני לא צריך לתת לך סקירה כי זה לא י

 

יתן לנו סקירה אם לא אתה? אתה הגורם יאז מי  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 .הביצועי כאן

 

בות יישמאם אתה רוצה נקדיש את אחת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

נביא לפה את מנהל התפעול ייתן לכם סקירה איפה הוא המליאה לנושא תפעול. 

ינת תוכנית העבודה. איך עובדים, אני מוכן שיציג לכם, אין לי בעיה אני חעומד מב

לא מסתיר כלום. רק אני אומר שלבוא עכשיו ולקחת כאשר אומר לך גם היועץ 

ע המשפטי ואני אומר לך שאני נתקל בזה גם ביום יום, שאני כאשר יש לי מפג

 .טפל בו דבר ראשוןאני אומר לעזוב את הכל ולשאתמול קיבלתי בטיחותי, 

 

מי אומר לך לא לטפל בנושא הבטיחותי? אתה שמעת  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 -ממני משהו? בסדר עדיפות ראשון בבטיחות? לא
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תטפל. אתה שמעת ממני שאני אומר שלא נטפל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 קים?במתקני משח

 

אז אני רוצה לשמוע איך אתה רוצה להשיג כספים  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 מימין ומשאל? את המעט שיש לנו מתחת. כדי לכסות את זה. איפה הבעיה בעצם?

 

היא קצרה. אנחנו  שמיכהשההבעיה היא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ה כימומועצה ענייה. השהמועצה הכי ענייה במדינת ישראל. תושבים עשירים, 

בגודל  קדומיםמיליון שקל.  28היא קצרה. התקציב שלי שלנו, של המועצה הוא 

תושבים  2000מנואל, שהם פחות עמיליון שקל.  57הוא  שלהםשלנו, התקציב 

 אלף שקל. 48יב שלהם מאיתנו התקצ

 

ים, המועצה צריכה לתת שירות לתושבאני מבין, עדיין  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 והשירות הזה נפגע.

 

נכון, וראש המועצה משקיע חלק גדול מזמנו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

במרכז לשלטון מקומי כדי לפתור את בעיית היסוד. לשמחתי יש התקדמות בנושא 

הזה. לצערי, הממשלה מתחלפת. אין ממשלה כל פעם. עשינו, גמרנו דיון אצל 

רכתו על העבודה הנפלאה שעשינו כדי לפתור ל משרד הפנים. הוא נתן את ב"מנכ

עים מספר ישאנחנו מופכראשי יישובים קטנים כמונו  14את הבעיות שלי ושל עוד 

ליון שקל לשנה כדי לגשר יוחצי מ 4אחד שם. לפי העבודה הזאת צפויים לקבל עוד 

שאין תקציב מדינה אז הנושא הזה כעל הפערים. וצריך ללכת לאוצר. לצערי 

 תקוע.
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הכספיים אבל היו לפחות  םהעניינייאני מבין את  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

ארבעה בפורום המכובד הזה שהיינו כולנו בעצם במתקן הסליקה והתרשמנו שיש 

 בעיות תחזוקה משמעותיות של בעיות יסודיות בעצם. מעבר לכסף.

 

סף וכוח בסוף הכל זה כסף. הכל זה כסף. הכל כ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אדם. וכוח אדם זה כסף. הכל זה כסף, תחשוב לקחנו גורם חיצוני לנושא מתקן 

הסליקה עולה כסף. צריך לקחת מאותו תקציב תפעול ולהסב מפה לפה. אנחנו 

 .עושים את זה כל הזמן. ככה עובדים

 

מי אמר שזה כסף לקחת? שזה הפתרון הנכון? חיים  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

יעה וועדת רכש, וועדת מרכזים בקשר למניעת מגבונים של מתקן ההצעות שהצ

 ול.זאין בהם כסף. זה לא כסף. זה שלא עשיתם את זה זה זל ,הסליקה

 

 -זה לא נכון. אני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

עשינו אותו חלקית. אני אגיד לך בדיוק מה עשינו.  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

שאני  דםקדם. הטיפול קטיפול ממש לא אומר לא עניינכם. יש אין לי כרגע מתקן. 

קל בתחנה הזאתי כי אני שמבצע הוא חובבני הוא לא יסודי. אני כרגע לא משקיע 

רוצה לדעת שאני משקיע את הכסף בצורה נכונה. זה הכל. מאוד מאוד פשוט. 

 -ועכשיו שוב, אם יש בעיה

 

אבל שאלתי אותך לפני שבוע אמרת לי לא. מחר תלך  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 וועדת מכרזים ותבקש לקנות עוד אחת.לעוד משאבה תבוא 
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יש לנו כאן שני מתקנים. יש לנו כאן שני מתקנים  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

של משאבות לצורך העניין. אוקיי? יש לכם גישה לנושא פה שהוא למעשה משדר 

ביני לבין יועץ שיכול לתת לי אומדנים כיצד אני מתחזק את שני המתקנים האלה. 

שנה לצורך העניין. גם המתקן פה שנמצא ליד  20זה מתקנים שצריך לתחזק 

 -המסחרי וגם מתקן הסליקה. ואם יש בעיית בטיחות במתקנים עושה המרכז

 

שברגע שיש הצפה  ,שהיינו שם בסיורכלנו רו סביה מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

האלה לא  םמתקניהאין מספיק  ,או מה שזה לא יהיה םגש ,של הרבה מים

ומר שאם עובדים. יש הצפה. אומר לי היועץ, שירון נתן לי את מספר טלפון שלו, א

אז  ,שני הטוחנים האלה נכנסים לעבודה בזמן של הצפה, וזה מה שצריך להיות

אומר שזה לא צריך לקרות. עובדה שזה קורה אז משהו לא תקין. משהו לא תקין. 

אני יכול לדבר עם היועץ לשיחה של שלוש דקות ולדעת את זה? ואתה לא? משהו 

 -מרכנראה לא תקין. לא צריכה להיות הצפה הוא או

 

ומי יודע מה הפתרון למשהו לא תקין הזה?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 אתה? אני?

 

בודקים, מתייעצים,  נות.וחברות ש לוקחים שלוש ]חבר מועצה[: אילן כליפה

 מחלקים בניהם.

 

בדיוק עושים את זה, בדיוק מה שעושים. אז  ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

 -בדיוק עושים את זה. בדיוק את זה עושים. אז זה מה שעושים אין

 



 

71 

 נוצר על ידי

עבודת מטה מסודרת כמו זה מה שנקרא מנהל תקין ו ]חבר מועצה[: אילן כליפה

 שידידי פה נוהג לומר כל הזמן. עבודת מטה.

שאני לא עושה עבודת  ה למה אתם חושבים'חבר ל המועצה[:”דודי אשכנזי ]מנכ

כאילו יש איזה עננה, כאילו אני עושה משהו לרגליי.  הוא נרמטה מסודרת? החוק 

, בחייאת זומזום. תבואו תראו איך אני עובד מסודר. כל הצעה וכל במחשכים

ה זה השם שלי פה. זה השם שלי 'הצעה. מה אתם מדברים איתי עכשיו? חבר

 והתפקיד שלי. על מה אתם מדברים?

 [ דיון פתוח במדיניות הסעות למוס"ח3]

דיון מליאת המועצה בנושא הסעות למוסדות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 החינוך, אתה מציג את זה?

 

סך הכל לראות אם יש באת המסמך. צריך  יהעברת [:גזבר המועצה] ירון ארנון

 .ה, מוזמנים להגיד אותםהמועצשל לאנשים הסתייגויות לגבי מדיניות 

 

אני רוצה להתייחס. אני חייב לומר. הסיטואציה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 ושזה רוב התלמידים ביישוב ז ,במיוחד למבשרתות סעההשעומדת כרגע שלגבי 

סיטואציה שבה דורשים מתלמידים להירשם באמצעות אפליקציה כאשר הם לא 

שהיישוב יודעים מה המערכת שלהם. עכשיו אמיתי, הייתי מצפה מהיישוב, 

יעמוד, אי אפשר לעבוד כך שיד ימין לא יודעת מיד שמאל. במובן זה שהרכזת 

תבקש מהתלמידים להירשם עד תאריך. ומצד שני היא יודעת שהתלמידים לא 

 ז"יודעים בכלל מה לוח הזמנים שלהם להסעות. וכך יוצא מצב שבו או שהלו

האחרון להרשמה הוא עוד לפני שהם בכלל קיבלו את המערכת שלהם ולכן ממילא 
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הם לא יכולים להירשם. או שזה בדקות ספורות, זמן מאוד מאוד קצר לפני. עכשיו 

אני אומר למה? איזה מן דבר זה? למה להפיל אותם בין הכיסאות? ברור שהכמות 

ד במצב כזה. הם רוצים ביום והביקוש יורדים מפעם לפעם. כי אתה לא יכול לעמו

מוצאי שבת בשש וחצי ביום שישי בצהריים בקשה להירשם ובחמישי בערב או 

תהליך פגום. הוא נגמר הזמן. מי רואה את זה? אני חושב שכל התהליך הזה 

התהליך צריך להיות מסונכרן חזק מול מחלקת החינוך, מחלקת החינוך צריכה 

ול חטיבת היובל. היא צריכה להכיר את להיות מסונכרנת מול תיכון הראל ומ

המערכות, את הנתונים על התלמידים יש לה. וברגע שזה יהיה לא צריך להגיד 

להם לאתר קידוד למערכת. אפשר להגיד שזאת המערכת. ירון אתה חייב להיכנס 

 באמצע הדברים שלי או שאתה יכול להמתין עוד דקה?

 

לו אתה כל הזמן מתוך הנחת עבודה לא איתמר כאי ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

שיש יתרות מלאה בין המערכת לבין הצורך של הילדים בהסעות? יש ילדים ולא 

מעטים שבתקופה הזאת לא מעוניינים להשתמש בהסעות. כי ההורים שלהם לא 

, הם מעדיפים לקחת אותם לבד, ןרוצים שהם יהיו בהסעה כי אז יש סיכו

 .תיסעו בתחבורה ציבוריימעדיפים ש

 

 ירון מאיפה אתה יודע?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

 מידע אישי, לא מידע מקצועי.  ]חבר מועצה[: אילן כליפה

 

סליחה אילן אני נמצא פה עובד פה כל יום, רכזת   ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

ההסעות החדר שלה מולי, מקיים איתה שיחות. אל תגיד את האמירות האלה. 

 אל תדבר בצורה כזו. אל תכניס אמירות מתחת לשולחן, לא מכובד. 
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למה שהורים יעדיפו? ירון תסביר לי למה שהורים  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ונכנסת לי באמצע הדברים אני רוצה לשאול אותך שאלה,  יעדיפו. ירון, מאחר

למה נראה לך שהורים יעדיפו שהילדים שלהם ייסעו בתחבורה ציבורית? אמרת 

 -קודם, בנושא

 

סע ישלי לא מוכנה שהילדה שלה ת כלההכי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ציבורית.סוע בתחבורה נשעה וחצי לחכות קודם, היא מעדיפה לובהסעות 

 

 מה זה שעה וחצי קודם? בבוקר? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

ה, חברים, השבוע האחרון, השבוע יכן. כן שני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 -הזה. רגע

 

אי אפשר לנהל ככה דיון. רגע חיים דקה. אי אפשר  ]חבר מועצה[: עמיר אריהן

לנהל ככה. אני מצטער שאני אומר את זה. או שאתה בא ורוצה להציג את הנושא 

 .ונקיים עליו דיון או שההתייחסות חופשית. לא ברור לי איך הדיון הזה מתנהל

 

אין הסעות מתיכון הראל להר  ,השבוע לדוגמא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וחצי. יש כאלה  7דר חזרה. יש רק בבוקר. גם בבוקר יש הסעה נגיד בשעה א

וחצי.  7שמתחילים בתשע ואם הם רוצים להגיע בתשע הם צריכים לצאת בשעה 

למה? יצא לנו אוטובוס של שני אנשים. כי נקבע שאנחנו נוציא אוטובוס בניגוד 

בוס. אין מיניבוס ילדים אנחנו עושים אוטו 15להנחיות של משרד החינוך אם יש 

שקל הלוך וחזור. יש תקציב למועצה  400שקל, זה  200לצערי. אוטובוס עולה 
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שאתם אישרתם אותו, תקציב להסעות שישנו אנחנו צריכים לא רחוק מהתקציב 

הזה ואנחנו צריכים לנהל אותו בצורה הכי יעילה. עכשיו אם נרשמים שני ילדים 

ועד  11חזרה כי חוזרים ילדים משעה להסעה היא אומרת לי אדוני אין הסעה 

 -בערב. מעטים 8בערב. עד  8השעה 

 

 ולא מעניין אותך למה זה קורה? [:חבר מועצה] אילן כליפה

 

וארבעה אנשים  15:30בהסעה של  השלוש חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .17:00בשעה 

 

וגם תי לך באני מבין. אם אני מבין נכון. הקש איתמר הראל ]חבר מועצה[:

הקשבתי לירון, בעצם הסיבה לכך שיש ירידה בביקוש להסעות כי פשוט ההורים 

לא מעוניינים שילדים יהיו ביחד באוטובוס אחד. אתה שומע את זה, הוא מעדיף 

סוע עם תלמידים שיהיו איתך בכיתה? אבל נסוע בתחבורה ציבורית מאשר לנל

י אלף. בגלל שאומרים אני אומר לך בתור אבא עכשיו אני צריך להסיע אותם פ

 להם להירשם ואז אין, נגמרת ההרשמה.

 

מיום רביעי בערב עד מוצאי שבת זה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .עכשיולמעכשיו 

 

 צהריים.הזה לא מרביעי בערב זה מחמישי אחרי  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 

. מהרגע שאתה תקשיב למה שהוא אומר, הוא צודק ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 -מודיע שיש ביום ראשון לימודים
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למה אתה מפיל את התיק הזה על התלמיד?  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 -התלמיד

 

 ?מה אתה רוצה? שאני אזמין לו מראש? הסעות ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

ד. אתה כל הזמן מדבר דווקא "ירון, שחרר את המע איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 הדברים שלי. אתה כל הזמן מדבר. יש שתי אוזניים, תקשיב קצת.באמצע 

 

 התפרצתי גם לדברים של עמיר. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

אז סבבה יש בעיית קשב. ירון, אתה כבעל תפקיד  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

והמועצה נועדה לשרת את התושבים לא יכול להיות שתגידו בעיה  ,במועצה

כולים לפתור את הכשל. יש לכם מחלקת חינוך פה, הסעות פה, שלכם. כשאתם י

 ובמקרה נמצאים באותו גוף.

 

 .אני לא מבין את הקטע הזה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

הטובות מיש לנו מנהלת מחלקת חינוך אחת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

משקיעה עשרות שעות בנושא ההסעות באופן אישי. מדברת עם הורים,  ,בארץ

 ".?למה לבת שלי אין מחר בבוקר הסעה" -לכל הורה יש את הטלפון שלה

 

אני חושבת שזה למה נאווה לא פה?  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 היה מאוד טוב שהיא הייתה פה.
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עות הכי טובה אני חושב מאז יש לנו רכזת הס חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .דראהר ב השהיית

 

רגע רגע, אבל למה, לא, היא מנהלת  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

וועדת חינוך, היא מנהלת מחלקת חינוך סליחה ואת ההסעות. הדיון צריך להיות 

 .תרבותי יותר

 

אני רוצה לקרוא סמסים מתוך קבוצה שנקראת  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 ,6הסעות שכבת י' תשפ"א. כותבת אתי רכזת הסעות ביום חמישי בערב בשעה 

בהודעה  לשבוע הבא", רישום הסעותהיא אומרת ככה: "בערב.  6אחרי השעה 

במוצ"ש בשעה  רנא לא לפספס את הרישום הוא ייסג", , אין הודעה לפניראשונה

 ."אתם לא יודעים מה המערכת נא לפנות למורה וחצי בדיוק. אם 6

 

 מאיזה תאריך ההודעה הזאת? ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 

מיום חמישי האחרון. מחמישי האחרון אם אתם לא  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יודעים מה המערכת נא לפנות למורה כבר עכשיו מחר בבוקר. אני לא יכולה לעזור 

בצהריים נרשמו רק שלושה. אם לא תרשמו לא  12לכם בעניין. למחרת, בשעה 

יהיה. בשישי בצהריים אין לכם עם מי לדבר לא עם המורה ולא עם אף אחד אחר. 

וחצי בערב במוצ"ש נסגרת ההרשמה, היא אומרת להם נסגרה ההרשמה. בשש 

 ?תגיד, אני לא מבין מה לא ברור

 

 מה אתה רוצה שנעשה? ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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איתמר דקה, ברור לי מה אני רוצה. הגשנו את זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

נתיפף ולא שום לתקציב. העסק נורא פשוט, נשים את הדברים על השולחן לא 

דבר. פשטנו רגל בנושא ההסעות. המועצה מספרת ואני מעיר לירון ולא מעיר לירון 

כי הוא עושה את תפקידו. הוא גזבר, כל מקום שיש הוצאה כספית מיותר הוא 

ל, המועצה היא ". המועצה היא לא ירון, המועצה היא המנכקבלואמור ליצור 

צריך להיות הסתכלות שירותית. אין פה  הנאווה, המעוצה היא אתה. ופה היית

שירות. יש בעיה, אנחנו מספרים לכם מה בעיה, תושבים תשברו את הראש. זאת 

הגישה. אותו דבר היה עם הסעות חינוך מיוחד שאני מאוד שמח שקיבלת את 

הפתרון שהצעתי לנאווה שאני לא מבין למה אני צריך להתערב בפתרון שעולה 

יים. וככה גם מתבצע כמעט על כל דבר. לא מעניין אותי שקל לשבוע 400למועצה 

מה הבעיות. אם אתה לא מסוגל לנהל את ההסעות בזמן הקורונה תביא חופשי 

חודשי להורים. לא יכול להיות, ונפנה לחברה שם ונגיד שאנחנו מבקשים לתגבר 

ל את הקווים. מצד אחד אנחנו נותנים הפתעות. אנחנו לא נותנים חופשי חודשי הכ

בסדר. מצד שני יש לנו בעיות, אנחנו לא נותנים אוטובוסים. אתם רוצים שאני 

 אנהל את המועצה? אני בא לפה בהתנדבות. אני יושב פה בצד.

 

 כולם פה בהתנדבות. ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 

 ,יש כישלון חרוץ בנושא ההסעות. אני הייתי מצפה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ל מבשרת והולך אתו למנהלת "ה דודי שאני מעיר לך, שאתה יושב אצל מנכסליח

התיכון ויושבים שם על הראש שלה כי יודעים במבשרת לשבת על הראש של 

מנהלת התיכון ומסביר את הבעיות בהסעות. לא יודע ולבוא עם פתרון. לא לספר 

נאווה עשתה להורים לאיפה להביא ומה המערכת. אני אפילו לא מדבר על נאווה. 
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נגמר. היא לא, אתה הולך. לא יודע מחפשים פתרונות אחרים, שוכרים  ,בזה שלה

 -רכב ונהג. חיים אתה לא תכנס לי לדברים

 

 .אבל זה לא נכון מה שאתה אומר ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 

זה נכון ועוד איך. אנחנו חיים את זה יום יום. תפתח  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

סקר התושבים. אתה תנסח את השאלה. בוא נראה אם יש אחד שבע באת זה רגע 

רצון מההסעות. אני לא יודע איפה אתה חי יש כישלון חרוץ בנושא ההסעות. נכון 

הוא מוקצן בקורונה. יכולה לבוא המועצה ולהגיד הרמתי ידיים, זה רק הכסף 

להורים. אבל לא יכול להיות מה שהוא שלח לך זה לא חריג, זה ככה מתנהל כל 

הזמן. שולחים להורים, זה לא מגיע אפילו להורים. לא הבנתם מזכר. מבחינתי 

המועצה תוציא אוטובוס ועכשיו יספר לך ירון, רגע אני מבקש שלוש דקות. אני 

ינוך, אילן כלפיה, נאווה ישבתי עם נאווה, וישיבתי עם אתי וקם צוות בוועדת ח

בעיקר  ,אתי ואני. השורה התחתונה שנאמרה שם התיכון והחטיבה עושים בגדול

התיכון מה שהם רוצים, אין דרך לשלוט בזה, זה מה יש. עכשיו זה תשובה שאני 

ווה, אני לא יכול לקבל אותה לא ממך ולא מדודי. אאמור לקבל מאתי, אפילו מנ

צה מנהל מחלקת חינוך, הקמנו צוות ייעודי לזה. כמה ראש מועול "ובשביל זה מנכ

 -פעמים ישבנו? שישי זה מה שאני שמעתי אותה בדיוק כמו

 

 .אין פתרון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

ה? ייישוב הר אדר נכשל בפתרון הזה? לתת הסעות שני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מנותק. הנושא של ההסעות, לתת הסעות ככה? אני אומר לך חיים אתה כנראה 

ה, דקה. דרך אגב הייתי מצפה שאתה תשב עם נאווה ותמצאו פתרונות, ישני
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צורה יש לזה?  ואיזתביאו אלטרנטיבות. לא לבוא ולהגיד זה מה יש. מה זה? 

לפחות. רשי דמתושבים לא קמים, זה מה יש? נראה לך שככה מתנהלים? לא בבית 

בעיה יוצרים אלטרנטיבות יוצרים פתרונות  בכל מקום שאני מגיע אני מכיר יש

 בוחרים בין הפתרונות. תרשמו, לא תרשמו, משרד החינוך לא משלם לי.

 

אז אני ככה, היות ואנחנו לא אמורים ואני כן  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

סע ימגיע. את הכסף שמשרד החינוך מקבל אמור להחזיר אליהם חזרה וכל אחד י

לדרכו. אבל אמרנו שאנחנו מוכנים כמועצה לתת את השירות באוטובוס כל אחד 

הזה להורים. כל עוד שאנחנו את אותו כסף שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך 

 .מצליחים לגלגל

 

השירות הזה חייב להינתן, לא כל דבר זה לא הבעיה,  [:חבר מועצה] אילן כליפה

 צריך להיות מדוד במדויק.

 

בגלל זה אני דרך אגב, זה סדר עדיפויות של המליאה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 -מבקש לתת תקציב בשביל לשנות את סדר העדיפויות להורים שלנו מה אנחנו

 

בגלל זה אני אומר, אנחנו המועצה, לא רק אני,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

במבשרת בתכנון מראש אנחנו הולכים לסבסד  , עשו חשבוןגם המועצה הקודמת

אלף שקל יודעים שבפועל בגלל שינויים זה יוצא פחות או יותר מאוזן. מאה 

החטיבה יותר יעילה מהתיכון. החטיבה מאזנת קצת את התיכון מקבלים שם 

פחות כסף. ובסוף גומרים את השנה בצורה מאוזנת. ההוצאה היחידה שיש 

ר בהסעות זה הסעות חינוך מיוחד מתקציב המועצה. השאר פחות או יותה עצלמו

מתאזן עם תקציב אחר. אין שום בעיה לקבל החלטה עכשיו שאנחנו נסיע גם את 
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. אם אתה אומר שזה שירות לזה כסף . המועצה יכולה לשיםותרמלהתלמידים 

בסיסי. המועצה יכולה לשים עכשיו עוד מאה אלף שקל על הסעות. תגיד לי מאיפה 

ע. אני לא נגד. לכן אמרתי, צבילקחת, נצביע, תחליטו זה מה אתם רוצים ונ

המדיניות כרגע שמנהלים את ההסעות למבשרת במסגרת התקציב שיש לנו, אין 

אתם רוצים לשנות זו מסגרת התקציב, זה גם מה שירון תכנן, . ספיריםלנו שם 

 את זה?

 

 אנחנו רוצים חלופות לפתרונות האלה. [:חבר מועצה] אילן כליפה

 

קודם כל זה לא נכון אני חייב להגיד. כי עובדתית  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

תקציב של ההסעות דיברנו על זה בישיבה הקודמת אני לא אחזור על זה הניצול ה

 אלף שקל שזה גרושים.  30צנח ברמה של סך הכל  ,שוב

 

 לא, עזוב את הקורונה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

נה, ולכן הדבר מראש מלכתחילה, זה לא קשור לקורו איתמר הראל ]חבר מועצה[:

מורידים למינימום. הבעיה היא כל דבר את השירות זה תקציב שמראש אומר ש

חיים, שאתה הולך אומר תנו לי כסף תנו לי כסף, מה אתה אומר בעצם? אנחנו לא 

חושבים לפתור את זה בדברים יצירתיים אנחנו אומרים לכם תביאו כסף ומאחר 

 .אצלכם, אתה אומר תשברו את הראשוהגזבר נמצא אצלנו ולא 

 

זה עניתי לו. הוא אמר שזה מאסט וצריך לתת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ? תגיד מאיפה.להשקיע כסף לזה כסף. אמרתי לו שאין בעיה, אתה רוצה
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 -. ואם עכשיוהתשובה היא א' יכול להיות שצריך כסף עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

מסתבר כי שבוע לפני כן היא שלחה את ההודעה  מועצה[:איתמר הראל ]חבר 

 הראשונה ביום שישי ולא בחמישי ועד מוצאי שבת.

 

אני לא מעביר  אני שם רגע את הדברים על השולחן, עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מנהל נראה לו תקין ללה. אם ותנים נשביקורת על אתי. אתי עובדת תחת התנאים 

ישי כי זה מה שמושרש הייתי עושה בדיוק מה שאמרו לשלוח הודעה בחמישי או ש

לא תמיד מתבטא  ,לה. אתי גורם טכני פה. שעושה את עבודתו בהשקעה נאמנה

 -נכון מול האנשים אבל בלי קשר

 

אתם יודעים בעצמכם מי שיש אין לה מערכת.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ראשון.ים מה המערכת ליום יצהרהלו ילדים שהם לא ידעו ביום חמישי אחרי 

 

תקשיב, כמו שבית הספר יודע להביא מורים וכמו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 ,שהר אדר לא הישוב היחיד אני בטוחושבית הספר יודע לעשות דברים אחרים 

אני מאוד אשמח לשמוע סקירה בעוד בתי ספר ששולחים ללמוד ביישובים אחרים 

ית עושים ככה, בזה עושים ככה, אולי נהייתי מצפה לראות פה. באורמה שכי זה 

נורא פשוטה, אם זה מה יש אין בעיה זה מה יש. היא תחכים. השורה התחתונה 

אני אקצץ ואחזיר כסף לשם ואני אגיד לך שתושב שלא רוצה אתה מחזיר לו 

ו. ל. אני גם יודע להתנהל תושב שלא רוצה את ההסעות תחזירו שידשי חופחו

צריכה להחליט על מה. לא, אני אומר, לא יעלה על ההסעה, גם ככה אתה עם 

כרטיס תמיד. אנחנו צריכים להוציא מה שאני מקבל ממשרד החינוך. הפן השני 

הוא בכלל פן אחר. תפקידנו כמועצה ופה לדעתי אנחנו חוטאים. עם כל הכבוד 
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ולעמוד על שלו בכוח. למועצה צריך להיות גזבר אחד. הוא אמור להיות במיעוט 

עד הודעה חדשה כדי לשפר את וכולנו צריכים לבוא עם פתרונות יצירתיים מפה 

שירות התושב. אנחנו יושבים ואומרים אין כסף, מוותרים על השירותיות 

תושב תשבור את הראש. אומרים את זה במילים יפות ואנחנו לואומרים 

רים בשורה התחתונה. משתדלים אבל אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו אומ

מועצה תיתן להם מענה. קל להגיד התושבים תשברו את הראש. אבל הם מצפים ש

שאנחנו לא ברמות אבל למי אכפת מזה. וזה על אחת כמה וכמה באזורי החינוך 

שלנו שאני אומר בגדול מחזירים את האחריות להורים. אנחנו אוהבים להגיד את 

ל אם אנחנו לא אומרים את זה, ועמדתי גם זה. אנחנו יכולים לשחק משחקים. אב

שונה לחלוטין, אנחנו אמונים דבר ראשון על השירות, עוד לפני פיתוח משרות 

ופיתוחים שירותים, אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל השירות. מאוד לבוא 

ניסינו את כל כולי  ,של שירות עיהבולהגיד שירות הבעיה היא כל הכסף היא לא 

 -שלי מנהל בית הספר זה לא עוזר כלום היום תקופת הכהונה מסיבות אישיות

 

אני מצטער מאוד. אנחנו עושים את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

המקסימום שאנחנו יכולים במסגרת המשאבים שעומדים לרשתנו. אני מוכן 

ערות. אם המליאה רוצה לתקצב גם א לפה את מחלקת חינוך נשב נשמע הלהבי

ים על כל ילד גם זה אין לי בעיה. היא צריכה להחליט על חשבון מיליון שקל ולש

נו את כל השיחות ייא רק כסף. היא לא בעיה של שירות. ניסהמה. הבעיה 

האישיות עם מנהלת בית הספר, זה לא עוזר כלום. היום בתקופת הקורונה 

בערב. אני לא יודע, עברה  8בצהרים עד  11ללמוד מ סיימיםהם מ ,לומדים ילדים

שנה מאז, אני לא נכנס מה היה לפני שנה. עובדתית זה המצב. לפני שנה היו עשרות 

פעמים במהלך השנה שאוטובוסים חזרו ריקים. חזרו ריקים ממבשרת כי הילדים 

 .לא הודיעו כי שחררו אותם שעה קודם
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תדאגו ליצור ערוצי קשר  .צריכים להודיע ילדים לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ירים טלפון כל רבע שעה לבית הספר וישאל מה שעם בית הספר. שיש מישהו 

 .המערכת

 

עכשיו אני אומר אז תשלם לי את המישהו הזה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עוד פעם, אני לא רוצה להמשיך ולדון על ההסעות כי נאווה לא פה. אתה יורד 

ציות שאני לא יודע לענות עליהם. אני יודע שהצוות שלי הוא עושה את לרזולו

 המקסימום לתת שירות טוב. 

 

חיים אני רוצה להציע משהו. אני לא   ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

אה. צריך לעשות דיון עם נאווה ואתי. אני יחושבת שזה צריך להיכנס לדיון מל

 תהיה.חושבת שאילן כדאי גם אתה 

 

 .אני הייתי, צריך עבודת מטה אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 

אם יש אתם מדברים על עבודת מטה,  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 למה לא לנסות אותם? ,רעיונות שאפשר להביא

 

כנראה לא הקשבת למה שאמרתי. הייתה עבודת מטה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 שישבו אותו אילן שאת מציעה, אותה נאווה ואתי שאת מציעה. 

 

 אולי אפשר להביא עוד אנשים.  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'
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עדת חינוך וכל מי שרצה היה שם. ובנוסף אליהם ו עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

בשורה התחתונה,  גם אני ישבתי שם. לם מכירים אותה.בורך שכומישבה גם רונה 

זה מה יש. אלה ההנחיות שיש לנו במועצה מצד אחד. לכן היות ואלה ההנחיות 

 .המדיניות ושיש בתוך המועצה, ז

 

אני לא שינתי זה המדיניות שהמועצה קבעה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 .של המועצה הקודמת כלום. זאת אותה מדיניות

 

אני לא מצליח להזיז כלום מול משרד החינוך, מול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מבשרת, לכן זה ככה נראה. אלה התשובות של נאווה ואתי. לכן הנקודה היא 

נקודה אחרת לגמרי. הנקודה היא לא נאווה ואתי. נאווה צריכה להיות שותפה 

 לכל דיון. אבל נאווה ואתי לא יתנו את הפתרונות.

 

צר לי, אני מצטערת מאוד. יש למה?  ]חברת מועצה[: בן עמי איצקוביץ'פנינה 

סוגיה יש בעיה אז עושים עבודת מטה ומביאים מכלול של פתרונות. דנים 

התייעצות אולי נו שיעבפתרונות ורואים מה הפתרון היישומי הטוב ביותר. 

ניין מה היה מעבירים יחד עם הורים. לא. קודם כל דיון. רגע שניה חיים, זה לא מע

קודם. קודם כל יש תנאים שצריך לבחון אותם. הייתה תקופה שהיא תקופת 

על מצב נכון להיום. אני לא הולכת אחורה  תקורונה, תקופה שונה. אבל אני מדבר

אני מדברת על המצב הנוכחי. כדי לראות איך אפשר לקיים איזה שהוא פתרון 

להירשם להסעה תוך חמש  יישומי הגיוני שהבת של איתמר לא תקבל הודעה

 שעות. מי שצריך. 24דקות, עשר דקות, 
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 אשםכולם, זה לא, אני  למה הבת של איתמר? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 בזה, ועכשיו הבת שלי. אשםבאנדרטה, אני 

 

איתמר ציינת את הדעה האישית שלך  ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

דיון ה דיי תרגיעו כבר. אפשר לקיים אתכאחת מיני רבות.  מואני מציינת את ז

הזה בצורה סבירה עניינית בתוך המועצה. מי שרוצה מבין חברי המועצה שזה 

צעה של סט הפתרונות החשוב לו, שזה בנפשו, שיבוא שיהיה חלק מהדיון חלק מ

והכלים שאפשר ולגבש ולקבוע לוחות זמנים שאפשר לצאת עם פתרון לא רק לבת 

 של איתמר אלא לכולם.

 

דקה אחת לפני שאתה משחיל מילה. היה לי חשוב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

להשלים אותה. דקה אחת. הדיון עם נאווה ואתי כבר נעשה ולהחזיר את זה לדיון 

עם נאווה ואתי בסופו של דבר תהיה הגבלה במספר הפתרונות הדיון הוא מעל. 

ל ראש מועצה אמורים לבוא ולהציג אלטרנטיבות ומשמעויות. אלטרנטיבות "מנכ

ושברת את אחרי שישבת אתה תבוא חיים, שצריכות לבוא לפה. ויכול להיות 

לא בא כגנאי, אלא כחיובי, עם הוא מבשרת ונאווה וסליחה על הביטוי  להראש ע

אני רוצה , וזה ויצרת שלוש אלטרנטיבות ופה אני פוגע בשירות ופה תשרמב

 לעשות ככה.

 

 התקופאכן עסקינן בתקופת קורונה שהיא לדעתי,  [:יועמ"ש] עו"ד דוד זיו

 דינליותמיוחדת ואני מניח שבשנים רגילות הבעיות של ההסעות לא היו כאלה קר

לפני התקופה הזאת. רגע, אמרתי כנראה. כנראה. אני מדבר עברית בצורה הכי 

מדויקת שאני יודע. אני מאוד מצטרף לעמדתו של איתמר. זאת אומרת, עוגני 

המועצה לעשות כל שביכולתם על מנת לסנכרן את המערכת עם תוכנית העבודה 
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 18:00שי בשעה של מבשרת. לא יעלה על הדעת, אני אומר את דעתי, שביום חמי

או ביום שישי חלילה עד מוצאי שבת להירשם, זה לא בר ביצוע. מנגד, המועצה 

הילדים והיא לא לבד במשחק הזה יש גם מעבר השני. העבר השני זה ההורים 

מערכת שלנו הסביר. ועל ההודעה מגיעה בזמן ששאמורים לדעת לשתף פעולה כ

 .מהי מערכת השעות י להביןמול התיכון או החטיבה של מבשרת כד רןתנכסהל

כפי  ,בלילה אז לנסות לעשות 20:00ובין  11-ואם כפי שחיים אומר שמסיימים ב

כי זה  11:30איזה אלטרנטיבות. להגיד לה יש לי הסעות בשעה שעמיר אומר, 

אני עושה עוד שתי הסעות בשעות האלה. מי שרוצה  11:30, אחרי 11קרוב 

 להירשם בשעות האלה בבקשה.

 

אבל הסנכרון של המערכת עם מבשרת חייב להתבצע.  ארנון ]גזבר המועצה[: ירון

 -זה לא עניין של

 

כסף. לכן אני חוזר עוד הפעם. בסופו של דבר דוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

קלעת למה שאמרנו. דיונים פנימיים בסגנון כזה או אחר נעשו. אני לא סתם חוזר 

על זה פעם שלישית. נעשו במליאת וועדת חינוך, כמליאה שלמה. נעשו כצוות 

שהוקם כוועדת חינוך עם כל הגורמים הרלוונטיים עד גבול מסוים של פתרונות. 

ה צריך להיות בראשותך חיים ואני מצפה שאתה תציג לי פה, לי כמליאה, ז

אופציות ולא כזה מה יש. כי אם זה מה יש בוא נחזיר חופשי חודשי ונגיד פשטנו 

גם תשובה. נציג לאלטרנטיבות  וזאת הרגל אנחנו לא נותנים שירות. 

זה מה  ומשמעותיות. בסופו של דבר יש לנו פה בעיה בנתינת שירות. חברים

אנחנו מסוגלים לעשות. שברנו את הראש, אין פתרון אחר. לכן אני חוזר עוד ש

הפעם. יש שתי בעיות. גם בחטיבה אני נותן כי לומדים בקפסולות הבן שלי לומד 

 שלישי וחמישי, פעמיים בשבוע שלוש שעות.
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מה לעשות שכלתי לא יכולה שהיא תיסע  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 ? אז היא מסיעה אותה באוטו ומחזירה אותה.באוטובוס

 

אז אם היא מסיעה אותה באוטו ומחזירה, בכוונה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני ארד איתך לרזולוציה הזאת. כלתך מסיעה באוטו ומחזירה, הוא הגיע עם 

 נוכחות לבית ספר הילד?

 

 .כןהילד הגיע,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 

 ספר לפי נוכחות?הירון אתה קיבלת מבית  ר מועצה[:עמיר אריהן ]חב

 

 כן. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 

 שלם על האוטובוס. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

לא ביקשתי לבטל את האוטובוס. אל תגיד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

דברים שלא אמרתי. בחטיבה יש להם הסעות באוטובוס. אין בעיות בחטיבה, לא 

 .בחטיבה שמעתי על שום בעיה

 

אני אסביר מה הבעיה בחטיבה. הבעיה בחטיבה נגזרת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 .אישיתהזאת דעתי לא פתרון אבל זה תי לדעתם עם כרטיס תלמיד, יובגלל זה ניס

ללכת להתכתב עם אתי בשעות לא שעות בגלל כרטיס פיזי. להכות עם שוט על 
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זבוב. לא משנה, למה יש לך בעיות בחטיבה? כי התיכון באים לחטיבה. למה הם 

 באים לחטיבה? כי שם ההסעות מסודרות.

 

אני , לחטיבה אין בעיה לחטיבה? ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 מסכימה.

 

 יאללה עמיר סיכמנו את הנושא. [:חבר מועצה] איתמר הראל

 

 ו אלטרנטיבות?יוצג עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 

 דיון. אלטרנטיבות? צריך לקיים ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ'

 [ עדכון תמונת מצב ביישוב בנוגע לנגיף הקורונה4]

אחוז  98-רק במשפט אחד להגיד היום הגענו ל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אחוז מחוסנים מנה  98ומעלה  16 לומעלה ביישוב. מגי 16מתחסנים מתוך, מגיל 

יה יאחוז שהם בדרך למנה השנ 8זאת אומרת יש לנו  אחוז. 90ה יראשונה. מנה שני

 ויש לנו שני חולים. שני מאומתים סליחה.

 

 -הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,        
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_____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,דודי אשכנזי

 מנכ"ל המועצה


