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 נוצר על ידי

 1 2021תקציב המועצה לשנת אישור [ 1]

ישיבת במאחר וכבר קיימנו שבע שעות קודמות בנושא התקציב ו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

 3 - 5/2021אני פותח את ישיבת המועצה מספר  חברי המועצה להמשיך.התקציב הראשונה ביקשו 

 4 -ומר עשינו דיון, ירון הציג בהרחבה, אני א2021המניין לאישור תקציב המועצה לשנת  אישיבה של

 5 ]התפרצויות[

אני אומר, עלו גם הערות של חברי המועצה וגם לירון נשאר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

שנדון על  משהו להציג, אבל אחד מהדברים שעלו זה שביקשו שלא להמשיך את הדיון בתקציב לפני 7 

עשינו דיון  .עדת שפ''י ושל נושא ההסעותוועדת החינוך, של וו ההשלכות התקציביות של המלצות 8 

דנו בשלושת הדברים האלה ועכשיו אנחנו פותחים את ישיבת המליאה מתוך מגמה וארוך מאוד  9 

בסיום הישיבה להעלות אותה להצבעה. כאשר ירון יפתח ויציג גם את העדכונים שיש וגם את  10 

 11 הרחיב בכמה מילים?העדכונים בעקבות ההערות שלכם, אבל לפני כן עידו אתה רוצה ל

כן, בשמחה. טוב, זו לא פעם ראשונה שאני מגיע לפה,  טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ 12 

הגעתי לפה גם בישיבת התקציב נדמה לי האחרונה של הקדנציה הקודמת, אחת לכמה שנים נגזר  13 

העין שלנו ואני להעביר את המסר ש הממונהמכל מקום, הגעתי לכאן בגלל שרצינו  .עליי להגיע  14 

שיהיה  .כאלו וושאר המקומות שלא העבירו תקציב וכמעט ולא נותר פקוחה על מועצת הר אדר 15 

שנדמה לי שיש בלבול בנושא בין החובה החוקית לבין הסנקציות, החוק מחייב את המועצות  ,ברור 16 

 17 31המקומיות, מליאות המועצות, יהודה ושומרון כמו בישראל הקטנה לאשר תקציבים עד 

ברגע שזה לא קורה המועצה עוברת על החוק, האפשרות  הכספים.ר, לפני שמתחילה שנת בדצמב 18 

אפשר להגיד  בסוגרייםסוגיה נפרדת  ולהטיל סנקציות עם מגבלה של אישור תקציב מדינה וכולי ז 19 

 20 .גם שפיזור מועצה על רקע של אי אישור תקציב זאת רק דרך אחת לפזר מועצה, יש דרכים נוספות

יע היום שיתאפשר להטיל סנקציות ואז במידה ולא יאושר תקציב ישקלו הדברים, מכל מקום יג 21 

אז אנחנו מסתכלים על מועצה ששוב מתקשה להעביר תקציב, אני לא בטוח  .בין השאר ההתנהלות 22 

התקציב הקטן ביותר  המועצה עם ריםים המלח וממעלה אפ ממגילותשאני מבין לגמרי למה חוץ  23 

לוקחים בחשבון את החלק הגמיש בתקציב הזה, לא כל כך ברור על מה כש ,באזור יהודה ושומרון 24 

יום פחות שעושים פחות או יותר אין למועצה הזאת על מה להחליט חוץ  .יש לריב פה בדיוק 25 

פעמיים, עושים היום בהר אדר? שלוש פעמים, אז אפשר להחליט שעושים בשבוע, אני לא יודע כמה  26 

וב הזה דבר מהסוג הזה, זה בערך כל מה שאפשר לעשות שיאני לא יודע אם זה יעבור פה בי 27 

יש סוגיות קטנות שאולי חשובות ועקרוניות, אני לא מזלזל, אני רק  .בתקציב שלכם מבלי לפגוע 28 

נותן קצת פרספקטיבה יותר רחבה. בהזדמנות הזו אני לא אוכל להתעלם מהדיון הקודם שהיה  29 

לכם שאנחנו רואים את הנעשה בתחום ההנדסה  כאן ושוב, אני יודע שזו פרספקטיבה רחבה להגיד 30 

מקומות  וישביהודה ושומרון, קושי עצום לגייס מהנדסים, בכל ישראל, במיוחד ביהודה ושומרון,  31 

 32 .מועצה בניגוד לחוק יעד היום עובדבהם 

אני מסכימה אתך וזו הסיבה אגב היחידה שאני אומרת  פנינה בן עמי איצקוביץ ]חברת מועצה[: 33 

יות שלנו כיושבים פה ואני אומרת את זה לכל חבריי שאומרים לי את דוברת, אני לא שפה גם אחר 34 

צריך להיות ענייני, גם אם התהליך שהיה לא נכון בסוף יש פה מועצה, יש פה אישורים  .דוברת 35 

שצריך להעביר לתושבים שבונים בתים, יש פה תהליכים שצריך להעביר והאחריות שלך כחבר  36 

 37 -מועצה
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 נוצר על ידי

 1 ]התפרצויות[

אדוני, אתה יכול להוריד את זה מסדר היום ולהוסיף את זה מסדר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

חיים אמר לא, לכן חיים האחריות היא לפתחך, אתה יכול להביא את  .היום בסוף ישיבת התקציב 3 

זה בהסכמת כלל המליאה בסיום התקציב להצבעה, זו תהיה החלטה שלך לא לעשות את זה, עידו  4 

 5 .יודע שבמידה ולא תעלה את זה בסיום הישיבה עוד הפעם להצבעה זו החלטה שלךשומע פה ו

אבל עמיר, גם מה שהצענו עכשיו בהצעה זה שאם אנחנו  פנינה בן עמי איצקוביץ ]חברת מועצה[: 6 

 7 -תוך כדי דיון התקציב

 8 ]התפרצויות[

 9 .תנו לו להמשיך לדבר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 .בסדר, אבל זה רע מאוד שזה לא עבר ]חברת מועצה[: פנינה בן עמי איצקוביץ

 11 .אז בסוף הישיבה נפתח ישיבה מחדש בהסכמת כל החברים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רוצה בכל זאת לסיים את דבריי, בכל זאת המתנתי פה.  טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ 12 

ור אחר כך, אני לא נכנס לעניינים ולרקע שקרה, לא נכנס לעניין הפוליטי אם אישור עכשיו או איש 13 

אני רק אומר צריך לקחת בחשבון, לא יודע מי המועמדת ולא יודע מה הנסיבות שהובילו לזה  14 

אני אומר רק ברמה כללית אם יש לכם  .שהיה צורך במכרז, למה הבן אדם עזב, מי היה מועמד 15 

המקסימום שהיא לא תברח, לא מישהי שמוכנה להיות מהנדסת שלכם, כדאי לכם לעשות את  16 

בטוח שתהיה אחרת. לא אומר שאתם צריכים לקבל החלטה כזאת או אחרת, אני לא אומר לכם  17 

בזה מעת לעת, ישנם מצבים שחברי  אנחנו נתקליםהמצבים אני מבין את עמיר,  ישנם .מה להצביע 18 

 19 .יד הזה אולימועצה מרגישים חותמת גומי לפעמים והמחוקק לפעמים קצת משאיר להם את התפק

אני לא יודע אם זה היה נכון לעשות את זה ככה, יכול להיות שהוא היה צריך להגיד שהממונה  20 

ימנה ובמקרה הזה אין צורך בהחלטת חברי מועצה, אבל הוא מצא לנכון להגיד לחברי המועצה  21 

וב כלומר זה סוג של חותמת גומי, אבל יש דברים שחש .למנות ואם היא לא תמנה הממונה ימנה 22 

שתהיה החלטה שלילית, אתם יכולים להצביע איך שאתם  ולא רוצהלמחוקק כנראה שיקרו  23 

רוצים, אם לא תמנו מהנדס, ימונה לכם מהנדס. אין ואקום בדברים האלה, זה לא אומר שאתה  24 

כניות ויש מצבים כאלה כמו בת .חייב, כשאתה מבין שאין כל כך טעם אז אתה אומר חותמת גומי 25 

מעט כופים על רשות, או בתקציב, אתם תאשרו פה תקציב, אני לא יודע אם אנחנו סיוע שלפעמים כ 26 

יכול להיות שאנחנו נאשר אותו עם שינויים ונביא לכם אותו לאישור כמו כלשונו. מאשרים אותו  27 

שהוא ואתם תאלצו לאשר, אם לא יהיה אישור תקציב אז אתם מתפזרים, יש מצבים מהסוג הזה,  28 

רוצה  זה לא הואממונה, הוא בדרך כלל משתדל שלא להפעיל אותם, ת לסמכויוהמחוקק משאיר  29 

לא צריך לקחת את זה מדי ללב,  .לנהל את הרשויות המקומיות אבל יש סיטואציות מהסוג הזה 30 

חוזה  ללאבסך הכל זה הליך סטנדרטי, אין באמת אפשרות ללכת לפתרון של העסקת מהנדס  31 

פרקטיקה  כי הם רוצים להשאיר להם לא סתםבמשרה  אחוזיבכירים, מבקשים להוריד את  32 

פרטית שתאפשר להם להתפרנס ברמה שמכבדת את המקצוע שלהם, יש את זה בעוד תפקידים לא  33 

 34 .וזהו, אני מאחל לכם הצלחה באישור התקציב .לא מעטב ישרק במהנדס 

 35 ציב?רק שאלה לי אליך טכנית, עד מתי המועצה צריכה לאשר את התק עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 נוצר על ידי

 1 .31.12.2020עד  טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ

בדצמבר זה יום רביעי, יש מניעה חוקית לבצע ישיבה בשני  31-היות ו עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

 3 שלישי או רביעי? רגע, סליחה עד?

 4 .31.12.2020 טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ

 5 .שאלהאני אשאל עוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ואם אני יכול  ומשקיף אני רק אגיד שאני כאן על תקן צופה טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ 6 

 7 .סיוני ופרספקטיבה רחבה לתת בשמחהימנ

ברור, . לא לא זה ברור, אני רק שואל אבל טוב לי שאתה עונה על זה עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

התקציב לראשונה? במועד המאוחר ביותר? אני  הוא היועמ''ש, עד מתי המועצה אמורה לקבל את 9 

 10 שואל לפרוטוקול, אפשר לקבל תשובות?

 11 ]התפרצויות[

סיון שלך להשתיק אותי מאוד מאוד ברור, אתה מנסה לייצר יחיים, הנ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

מצבי שווא שהכל מתנהל כמו שצריך והכל תקין והכל בסדר וכבר איימת שאם התקציב לא יעבור  13 

ום זה המועד האחרון לאישור התקציב, כבר שמענו שתתפזר המועצה והבנו את כל האיומים הי 14 

רק אתה שוכח שתקציב צריך להיות מועבר לכל המאוחר  .מסביב ואני גם מבין את ההשלכה שלך 15 

 16 .חודשיים לפני מועד אישורו

 17 ]התפרצויות[

כי השניים הנוספים לא שכחת שעשית עד היום דיון תקציבי אחד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

היית צריך לעשות אותם קודם ואתה מנסה לייצר, פעם ראשונה בסוף מרץ אנחנו  ?םירלוונטי 19 

עולים להצבעה ולמיטב הבנתי וזו השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול, האם יש מניעה לקיים  20 

 21 דיונים בחול המועד פסח? חוקית?

 22 .עכשיו אני מבקש לא לענות חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

טוב, ערב טוב לכולם, אני רוצה להציג מאחר ואתם מכירים את  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 23 

בימים האחרונים עברתי עליו ואני רוצה להציף כמה שינויים  ,האקסל שהודפס לכם להצעת תקציב 24 

 25 .ביחס לחומר שהופץ

 26 .לא לא לא לא לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 27 -מה, שניה, אני יכול להציג עמיר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 28 ]התפרצויות[

באים לפעמים. מה אפשר לעשות שאם אני גם עובד ודברים גם  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 29 

לדוגמא, יש דברים שהצגנו אותם כמשהו מותנה ביחס להסכם מול המשרד לביטחון קהילתי  30 

ני יכול לתקן פה את זה, אחד ובינתיים הגיע לנו הסעיפים החתומים של מה שהם מאשרים, אז א 31 

 32 מסעיף מותנה לוודאי, ב' בהתאם לסכומים המאושרים, אז מה קרה?

 33 ]התפרצויות[
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 נוצר על ידי

בוודאי שאני משנה לך ומציג את הדברים עם השינויים עם כל הכבוד,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

קציב קיים יה אבל עמיר, כל התישנ. אפשר להסתכל על עשרה סעיפים של שינויים ולהבין אותם 2 

ותוך כדי הדיון עולים דברים שרוצים לשנות אז עוצרים ועוד עשרה  לשנותואם עכשיו היית מציע  3 

 4 .ימים תתקיים הצבעה? לא

 5 -לא, אז מחייב אותי דוד להגיד אם אתה רוצה לשנות את הסעיף הזה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רים בסוף תחליט, אני לא מנהל איתך אתה מוכן לפחות לשמוע את הדב ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 6 

אני רוצה להציג את הנתונים, אתה יכול אחרי זה  .חרויכוח על מה אתה מצביע בסוף או בואת הו 7 

 8 .להגיד מה שאתה רוצה באמת אני לא חלק מזה

א' אני רוצה להגיד, לא לתקוף את חברי המועצה, אתה רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 .פוליטיתלתקוף תתקוף אותי 

 11 חיים אני לא תוקף אף אחד. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תן לי לגמור אתה מתפרץ לכל משפט שאני מתחיל להגיד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 -ימים מראש 10התקציב הוגש לכל חברי המועצה לפחות  ,שתיים, כל חבר מועצה

 14 .אבל עכשיו הוא מגיש תקציב אחר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לכל חברי המועצה  .ה, לא, תקשיב לי רגע, תן לי לגמור לדברישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

והמליאה צריכה לאשר את התקציב כמו שהוא  .יש זכות להגיש הערות על התקציב גם בדיון עצמו 16 

 17 אם לך כחבר מועצה יש זכות לבוא כרגע .או בשינויים, בשינויים שהתקבלו על ידי חברי המועצה

ונעלה את זה להצבעה ויקבלו וזה  "אני רוצה לקחת מהסעיף הזה ולהעביר לסעיף הזה"ולהגיד  18 

כמו חבר המועצה אני  .יבוצע, הזכות הזאת לא נלקחה מראש המועצה לבוא ולהגיד אותו הדבר 19 

השנה שלנו יעלו בינתיים קיבלתי הודעה ממשרד החינוך או לפי החישוב של ההסעות, הסעות  20 

מפה ולהעביר לפה כי בגלל הנתון הזה  100,000₪ר ולכן אני גם מציע לקחת עכשיו יות 100,000₪ 21 

ולכן, אתה לא יכול לסתור דבר שיש לך זכות כחבר מועצה למנוע אותו מראש המועצה כי  .שנכנס 22 

 23 .התקציב לא השתנה בכללותו

 24 .זההתקציב השתנה בעקבות ההערות שלנו אתה חייב להתייחס ל אילן כליפה ]חבר מועצה[:

רגע, הוא לא השתנה, התקציב לא השתנה הוא אותו הדבר, יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 25 

 26 .בו הצעות, אתה יכול גם להצביע להן נגד ולא לאשר אותן

רגע, מה שאתה אומר זה דבר חשוב, אם אתה בא ואתה אומר אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 27 

שירון אמר, הוא מציג לנו תקציב אחר, אתה לא יכול מציע עכשיו הצעות אני כחיים, כי זה לא מה  28 

וזה לא משנה אם אתה הפכת את הסעיפים או משהו  .לבוא ולהגיד לי אני מציג עכשיו תקציב אחר 29 

אחר ולי להגיד עמיר אתה אל תציג תקציב אחר אתה תציג את הסעיף תקציבי הזה אם אתה רוצה  30 

רחל במה קורה? ולמה אני קופץ? כי אני יושב לשנות אותו אתה תצביע על מקור תקציבי, עכשיו  31 

בתך הקטנה פה על התקציב ואני עובר סעיף סעיף ולא סתם המחוקק נתן לי עשרה ימים לעבור על  32 

וכשאני עכשיו בא ואומר לך שמסעיף שמונה בשורה  ,כי אני עובד בהתנדבות ואני חי את זה .זה 33 

ד לי ובצדק, תגיד לי מאיפה אתה מביא שמונה אני רוצה להוסיף עכשיו חמישה שקלים אתה תגי 34 

מה שווה כל העבודה שעשיתי? עכשיו  -עכשיו אם יש שינויים בסעיפים .את החמישה שקלים האלה 35 
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אני לא בוכה על זה שיש שינוי בסעיפים, אני בוכה על זה שעכשיו אני צריך לראות מאיפה אני  1 

כי  .לבוא ולהשפיע על התקציב אתה מנטרל ממני חיים את הזכות הבסיסית שלי .מביא את הכסף 2 

, 21:53עכשיו אני צריך ללכת לחפש מקורות תקציביים חדשים ואתה בא ועושה לי את זה בשעה  3 

עכשיו אם יש שינויים  .מילא היית עושה את זה מראש, אבל אתה עושה את זה ברגע האחרון 4 

, זה התקציב חברים"אז תגיש אותם ותגיד  ,שאתה רוצה להגיש אותם כחבר מועצה כשינויים 5 

בדיוק אני הולך לפי מה שאתה אומר ואלה השינויים שאני מציע, בואו נצביע  ".שהגשתי לכם 6 

אם זה לא אני אצביע בעד, אם זה כן  .עליהם ואז אני אסתכל אם זה מתנגש לי בסעיפים אחרים 7 

גיד לי אני אצביע נגד, אבל אתה לא יכול לנטרל לי את הזכות הזאת, להגיש לי תקציב אחר אבל לה 8 

 9 זה לא תקציב אחר, אני מציע שינויים, זה לא נכון, תציג את התקציב שהצגת ותציג את השינויים.

אוקיי, אני מציע שירון יציג את השינויים שיש בתקציב, אחר כך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

ין אני חושב שא .אני אתייחס למה שאתה אומר ויכול להיות שאני אצטרך לדחות את ההצבעה 11 

שינויים אני חושב שהשינויים האלה הם חלק מהצעת התקציב, אבל אולי היועמ''ש יגיד האם  12 

 13 .מדובר בשינוי מהותי או לא מהותי

 14 .אתה לא הבנת מה אני אומר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 .אני הבנתי מה אתה אומר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני עכשיו מצביע שסעיף שמונה אחד שבע שאותו לא, אתה אומר שאם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

הוא שינה ועכשיו אני צריך לחפש מקור תקציבי אחר ומתי אתה אומר לי את זה? תעשה את זה  17 

 18 .באמצע הישיבה, לא סביר

 19 עמיר, אפשר להציג? ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 20 .בטח עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אבל למה אנחנו כל כך הרבה זמן  חיים,רי זה אם יש בעיה עניינית ואח ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 21 

אז  אפשר לדברנתונים ועובדות שאפשר להציג אותם עניינית ואחרי זה  זה. בסוף אלהמבזבזים על  22 

 23 .להסביר את כל הסעיפים , תנו ליבבקשה, תנו לי להסביר

שינויים ואני מציע ירון, רק הערה אחת אחרונה, את המשפט הזה שיש  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 24 

שינויים היות וזה לא שינויים שראש המועצה מציע כחבר מועצה כמו שהוא הציג את זה, אלא  25 

לא אמרתי לך אפילו עשרה ימים, עזוב מה  .שינויים שאתה מציג כגזבר, הייתי מצפה לקבל לפני 26 

 27 נכון? 21:51-המחוקק אומר, לפני, אתה לא גילית את זה ב

 28 .לא, העברתי את זה היום צה[:ירון ארנון ]גזבר המוע

אז היום היית צריך לעדכן אותנו, אנחנו  ,יפה, העברת את זה היום עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

 30 .חוזרים עוד הפעם לנושא השקיפות שלא קיים

שום דבר כי ולא אמרתי אני ראיתי את זה שעה לפני הישיבה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 31 

ועם כל הכבוד לירון הוא לא היה יכול להעביר לך  ,עצה מציג למליאההצעת התקציב היא ראש המו 32 

 33 .את זה לפני שאני ראיתי את זה

 34 ]התפרצויות[
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טוב, שני הסעיפים הראשונים כמו שאמרתי קשורים לתפקיד של  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

נית הביטחון הקהילתי, שתי השורות האלה, הן ההכנסה והן ההוצאה שתוקצבו כהכנסה מות 2 

ה לנו את ההתחייבות החתומה. בסופו של יום יתוהוצאה מותנית בתקציב המועצה, מאחר ולא הי 3 

קיבלנו את ההתחייבות החתומה מהמשרד וההתחייבות החתומה היא על הוצאה של לא זוכר את  4 

 5 .הסכום המדויק, ההוצאה הזאת מול ההכנסה הזאת, שהיא ההשתתפות שלהם

 6 ם יש לזה השלכה על סעיפים אחרים?הא חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

קודם כל מאחר ותוקצבה קודם הוצאה מותנית  .ה, תכף, בוודאיישני ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 7 

ודאית מול הכנסה וכמותנה והופך להוצאה  לעכשיו זה מתבט ,105מול הכנסה מותנית של  51של  8 

פרשים. לכן אני מציע הה עמודת האז לכן אני אומר, כל ההשלכות הן כאן, הנ .דאית יש השלכותוו 9 

 10 -הצעה של שינויים שבכללותה היא מאוזנת

 11 .ירון אני לא מבין אותך, אני מצטער מאוד עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

, במקומן יש הכנסות וודאיות של 105מתבטלות הכנסות מותנות של  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 12 

סך . זה 99,703יש הוצאה ודאית של במקומה  161תנית של ו, מתבטלת הוצאה מ64,450 13 

ם אלו ההפרשים, אוקיי? יההתחייבות שקיבלנו במשרד, היחס הוא אותו יחס בסכומים אבסולוטי 14 

 15 רווגם צריך להבין שזה בין דברים שהם מתבטלים מותנים. זה הרשות לביטחון קהילתי, הם איש

 16 שלהם. כנסהאת תכנית הפעילות לשנה הזאת בתקציבים האלה, תקציבי ההוצאה והה

 17 זה הפעילות אבל נכון? פנינה בן עמי איצקוביץ ]חברת מועצה[:

ביחס להפחתה אני  ,לא, השמירה, אמר עמיר בישיבה הקודמת ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 18 

 19 .היה התוספת מאבטח במינימרקטתהקצבתי בדו''ח השנתי כולל הנחת עבודה שבכל השנה 

 20 .ך שזה משפיע לי על ההצעה התקציבית שהכנתיאני מודיע ל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 21 ]התפרצויות[

והיות ולא נגעת בזה, אני זה סעיף תקציבי שאני מתכוון להשתמש בו,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 22 

 23 .שתראה את השינויים שאני מגיש, זה סעיף תקציבי שאני מתכוון להשתמש בו לסעיפים אחרים

לי אפילו לגמור להציג, אני לא מצליח להבין מה אתה  אתה לא נתת ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 24 

רוצה, נו די, תן לי לגמור להציג, איך אפשר ככה לנהל דיון? אומרים שני משפטים ואתה מתפרץ.  25 

שירד המאבטח הנוסף ובעצם עדכנו את תקציב  שינויעדכנו, בהתאם ל אנחנואז תקציב ההוצאה  26 

 27 .ההוצאה באבטחה

 28 .137,000₪קטנה והתפנה  שורהאז ה [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה

 29 .האלה 137,000₪-אני בונה על ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אוקיי, תן לי לגמור להציג. דבר נוסף, עכשיו שזה הכבד שזה שתי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 30 

ישבנו היום אני ואתי ארוכות על המסלולים  .השורות האלה שקשורות לנושא של הסעות תלמידים 31 

אחר והשתנה משהו מאז שהגשנו את הצעת התקציב יש כבר את הפעימה הרביעית ואנחנו מ 32 

ובהתאם לזה  .גם במערך ההסעות ,מניחים הנחת עבודה שאחרי פסח נראה חזרה בגודל השגרה 33 

 34 המתוכננתשתכלול את החזרה  2021-חזרנו לבנות את המערכת ולעדכן בעצם את הצעת התקציב ל
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ישבנו על המספרים אחד אחד מסלול בחינוך המיוחד ועל המסלולים לשגרה של מערך ההסעות.  1 

בהנחת העבודה עוד פעם בהתחלה בחטיבה עדיין עובדים  שידועהשונים והליוויים השונים ומה  2 

לנסות שהתחזית והצפי יהיו  .בקפסולות בחודש חודשיים הראשונים ורק אחרי זה משתחררת 3 

ולים לחזות אותה היום בנתונים שיש לנו היום קרובים ככל האפשר למציאות כפי שאנחנו יכ 4 

ולתקצב את זה. המספרים שהגענו אליהם בשתי השורות האלה, הן מערך ההוצאה והן מערך  5 

ה לספוג עוד הוצאה יתאתגר כי משמעותו הי וההכנסות ממשרד החינוך מה ששוב פעם, יצר 6 

 7 .שנובעת מזה וקודם כמו שאמרתי כשאין הסעות אין צורך לסבסד

לא הבנתי, אתה אומר עכשיו שבמשרד החינוך מה? המינוס אומר  אריהן ]חבר מועצה[: עמיר 8 

 9 שההוצאה שלך תגדל?

 10 -255ההוצאה שלי תגדל  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

ואת כל זה אתה מגיש לי עכשיו בישיבת התקציב פעם ראשונה? בסכום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 ?255,000₪של 

 13 ]התפרצויות[

 14 .128,000₪פחות  255,000₪זה  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ

 15 .תוספת תקציב שהוספת עכשיו וז 128,000₪לא,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 16 .הכנסה ממשרד החינוך וז חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 ]התפרצויות[

ת? עכשיו אני שואל, האם משרד החינוך הודיע לכם על ההכנסה הזא עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

זה אומר שהיות והנושא עלה בישיבת תקציב בתחילת מרץ, היום אנחנו נמצאים בסוף מרץ ומצאת  19 

 20 -לנכון לעדכן את זה שעה לפני הישיבה ולא לתת לי את הזכות

 21 ]התפרצויות[

אני אשאף להציג  שלא הוצגואני ירון, אם אני אדע נתונים חדשים  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 22 

 23 .ה להיראות אידיוט שבינתיים למדתי משהו חדש אני לא מציף אותואותם כי אני לא רוצ

 24 למדת אותו בתחילת מרץ ואתה מציף אותו עכשיו? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 25 .לא, לא את זה למדתי בתחילת מרץ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

יב עשרה ימים אז תוריד אותו, תגיש אותו כהצעה בשינויים, תגיש תקצ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

 27 .עם הנתונים, אתה מונע ממני לעשות את תפקידי כחבר מועצה עם כל הכבוד ותבדוקמראש 

 28 ]התפרצויות[

 29 .דוד, בינתיים, איך לוקחים עורך דין למקרה איקס? עורך דין חיצוני אילן כליפה ]חבר מועצה[:

קבלת החלטה, אם מתכנסת ומת וועדת הרכשיש נוהל שצריכים לקיים אותו  ש[:”דוד זיו ]יועמ 30 

ביקש עבור שכר טרחה, שכר טרחה שנגבה מינימלי שהוא אתה מכוון לעניין של העררים אז הכסף   31 

דמי "לערר כזה זה באמת, אני לא מזלזל בשקל, זה כסף שהוא כסף  5,000₪שבמינימליים לקחת  32 

הוא מכיר  את רשות הרישויהוא מכיר את העניין, הוא היה פה, הוא זה שאישר  .במרכאות ",כיס 33 
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, לא סברתי שיהיה נכון שאני אהיה מול חן או מולך, לא נראה לי הגיוני, לכן אני אלאת המטרי 1 

 2 .סברתי שיהיה נכון לעשות את זה בצורה הזו

 3 אמרת שהוא לקח לערר אמרת? 5,000₪רגע,  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 4 ]התפרצויות[

 5 של השאלה לא? ולמה כאן אפשר ובמקרה השני אילן כליפה ]חבר מועצה[:

אתה צריך להסביר גם  מהידיים שלי,זה שונה, מפני שאתה מוציא דברים לחוץ  ש[:”דוד זיו ]יועמ 6 

ן של פלאפון אין הסבר לדעתי לפחות שיכול להניח את הדעת, אם אני יבעני .למה אתה עושה את זה 7 

 8 -ארגיש חסר אונים מול חברת פלאפון, דבר שקשה לי מאוד לראות

 9 -השיקול שלנו, ראש המועצה גורר רגליים והוא מתנגד בר מועצה[:אילן כליפה ]ח

אנחנו אומרים את זה עכשיו. אבל אני לא ראש המועצה, אתם קיבלתם החלטה  ש[:”דוד זיו ]יועמ 10 

מהיום הראשון ואתה כל הזמן חוזר על זה, זה לא אומר שאתה צודק תסלח לי, באמת, אתה יכול  11 

כל מי  .וזה מה שאני עושה ךמלאה ואני יכול לחלוק עליהך לומר את אשר אתה רוצה זוהי זכות 12 

שפונה אליי מקבל שירות, תפנה אליי, אתה לא פונה אליי, עמיר פונה אליי ומקבל שירות. מי  13 

אני בהתנהלות  .שפונה אליי מקבל שירות, אז אתה לא יכול לומר דברים ולזרוק דברים ולומר 14 

, מול ירון ומולו. אני לא עובד מולך או מולכם, כי היום יומית מה לעשות, אני עובד מול דודי 15 

 16 .בהתנהלות המנהלתית אני עובד מול השלושה

אתה תייצג את החלטת המועצה כפי שהיא למרות שראש המועצה  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 17 

 18 מתנגד?

 19 .נמנעא' הוא לא התנגד, הוא נמנע, צריך לדייק בדיבור, למילים יש כוונה, הוא  ש[:”דוד זיו ]יועמ

וב' בוודאי שכן, אם קיבלתם החלטה שצריכים עכשיו לנהל משא ומתן עם העוסק מורשה רדיוטק  20 

זה  -מול אנשי המקצוע של חברת פלאפון, של מחלקת ההנדסה שלהם ולקבוע חלופה רלוונטית לנו 21 

י מה שיקרה. אם חברת פלאפון תגיד לא, כל ארבעת החלופות לא נראות לי, לא מקובל עליי, עופו ל 22 

ויש את הפן המשפטי, מה לעשות, אני לא יכול לקבל  .מהעיניים סליחה על השפה, נקום ונלך 23 

 24 .החלטות לבד, אתם הריבון, לא אני

 25 ירון יש לך את התקציב הקודם, בלי שינויים? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 26 -הוא פה, רוצים נחזיר אותו, אתם מבינים שזה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 27 .בסדר, אנשים מדקדקים פה על קוצו של יום מנדל שקד ]ראש המועצה[: חיים

איזה חוט, בסוף ההסכם מול המשרד לשירותים חברתיים, זה ההסכם,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 28 

אני צריך לבצע אותו כמו שהוא כתוב ולגבי הזה של השמירה אתה מבטל את ההוצאה החודשית  29 

נראה לי קטע, כן אבל מה זה קשור? אתה יכול לבקר ולהגיד  ועל ההסעות, אין מה לעשות, זה 30 

שאנחנו לא עובדים טוב, שאנחנו טיפשים, אנחנו עצלנים ואנחנו הכל, אוקיי, אז תחליף ראש  31 

מועצה ותחליפו את עובדי המועצה, אבל מה זה קשור לעצם העניין שתקציב צריך לאשר אותו כדי  32 

 33 .פחות טוב, שהיא תשתפרשהמועצה יתאפשר לה לעבוד יותר טוב או 

 34 .תקציב בעולם הוא דרך לקבוע סדר עדיפויות מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:
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מה סדר עדיפויות אם אתה חושב שרכזת ההסעות היא לא שווה, אז  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

תגיד, מה זה קשור בעצם לתקציב? אם במשרה היא לא עושה את עבודתה או מרכזת החינוך לא  2 

 3 ת עבודתה, זה לא קשור להסעה מתוקצבת או לא מתוקצבתעושה א

 4 .שלך להגיד מה המשמעויותפקיד הת מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

של מה? של עובד לא טוב? אני לא מבין, אתה אומר אתם עובדים לא  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 5 

ה מה שאתה אומר, טוב, לא שלא צריך את העבודה, פשוט מי שעושה אותה עושה אותה לא טוב, ז 6 

 7 .סבבה, אז פעם בחמש שנים מחליפים מנהל לא? אבל זה פעם בחמש שנים קורה אז מה זה משנה?

לא, לא, בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו צוות שנבחר כדי לפקח ולוודא  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 8 

 9 .ועד אז לא לתת לירון לעשות מה שבא לו לחכות חמש שניםביצוע, לא בשביל 

רוצה לתת לתרבות כאן, רוצה אני לא  אתה יכול להגיד תשמעו חבר'ה ארנון ]גזבר המועצה[: ירון 10 

 11 .אז לא יודע מה להגיד לכם לא כל דבר,לתת כאן, רוצה פחות, רוצה יותר, אבל להגיד פשוט לא כי 

התקציב זה כן לנסות ולקבוע סדרי עדיפויות על פי הראייה שלכם, אלא מה?  ש[:”דוד זיו ]יועמ 12 

, וב רובו של התקציב יגיד לך את זה חן כאן, רוב רובו של התקציב הוא קשיח, זאת אומרת רגער 13 

שניתן לכולכם לעשות ימינה שמאלה קדימה או אחורה הוא אחוזים ספורים ובודדים השפיץ  14 

זאת אומרת האפשרות שלך לבנות את התקציב בשינויים . ליוןינקודה מ 20-ובחסד התקציב של ה 15 

 16 .חינתך זה מאסיבי, בפועל זה מינורי, הרוב הוא קשיחהם גם מה שמב

דיברנו רבות, אמר הממונה ותקן אותי אם אני טועה עידו, אמר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

נגלה סעיף  21:55-הסברתי שלא סביר שב .הממונה שצריך לנסות ולהגיע לאיזה משהו מוסכם 18 

ם ולכן הצעתי לראש המועצה וראש המועצה אני צריך למצוא בו שינוייושהייתי אמור לעבוד עליו  19 

אמר שהוא ישקול את זה בחיוב או בניסוח כזה או אחר, שיחזור לתקציב הבסיס ואנחנו דנים  20 

אז עוד עשרה ימים, נחזור לתקציב הבסיס,  -בתקציב הבסיס או לחלופין אם אתם רוצים לדון בזה 21 

ויים כי הוא מצא הכנסות אחרות, נביא שינויים על הבסיס, ראש המועצה ירצה לבוא לעשות שינ 22 

 23 .יציגמעודכן ותקציב עם יבוא עוד שבוע שבועיים 

 24 ]התפרצויות[

 25 -אמרתי בואו נציג חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 26 , אני לא יכול להתעמק.לא לא חיים, אתה מבזבז לי את הזמן עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אומר? אני היום יודע שאין עודף בתקציב של תן לי רגע, מה הוא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

 28 -השמירה של המכולת, הוא עכשיו יגיד

 29 25-אבל חיים אתה יודע את זה מתחילת מרץ אתה לא יכול להביא לי ב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 30 .במרץ ולהגיד לי אני היום יודע כי אתה יודע את זה מתחילת מרץ, יש פרוטוקול

 31 ]התפרצויות[

חיים אתה רוצה להגיש תקציב אחר? תקבע דיון בעוד עשרה ימים,  בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח 32 

 33 .עזוב
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יה, אני רוצה להבין, עמיר עכשיו מציע יאני רוצה להבין, שנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

להסעות ולקחת את זה מהתקציב של המכולת, עכשיו אם אני אאשר לו את  100,000₪לקחת עוד  2 

 3 .150,000₪קציב אבל להסעות אני יודע שיש לי עוד תוספת של זה, אני עכשיו אתן ת

 4 ]התפרצויות[

אותה טבלה הופיעה אצלי עד היום בבוקר להציג במליאה שהיה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

לא זוכר כמה שהתפנה היה כתוב רזרבה לכיסוי הגירעון או  150,000₪כתוב שם במכולת  6 

 7 .אני תכננתי להציג הערב רזרבהלפעילויות אחרות, היה כתוב ככה ו

 8 ]התפרצויות[

עמיר וכולם, אפשר רגע? יש שתי אפשרויות, בשלב שבו אנחנו נמצאים, אפשרות  ש[:”דוד זיו ]יועמ 9 

אחת זה לעשות את ההתאמה שמנסה כאן ירון לעשות כי הוא קיבל מידע לטענתו רק הבוקר והוא  10 

כון. עכשיו, השינויים שמבצע ירון הם כבר מתקן את התקציב זו המילה כדי שהתקציב יהיה נ 11 

איזה שמונה אם אני סופר אותם בעל פה ומהר, תשעה  פירהשינויים ספורים, יש פה ברמת הס 12 

שינויים שאפשר לדבר עליהם, להבין את המהות שלהם ולראות איך הם מתנגשים או לא מתנגשים  13 

גמטית, היום בשעה רת פאפשרות אחת שאני חושב שזו אפשרו וז .בשינויים שאתה חפץ להעביר 14 

עשר, כי מה שאתה מבקש בעצם זה שננסה לעשות פאוזה, אתה אומר בואו נעשה פאוזה, בואו  15 

 16 -תשלחו לי את התקציב המתוקן

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

 18 אלא? ש[:”דוד זיו ]יועמ

או סגן הממונה, ההצעה שהציע הממונה  ואמרתי משהו אחר וז עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

סליחה, הוא אמר דבר נורא פשוט, חברים תעבדו על בסיס שאתם מכירים ומסכימים שזה ההצעה  20 

, אחרי זה ירצה ראש המועצה להציע שינויים? שיציע, כי 21:35שהייתה נכונה עד  2021לתקציב  21 

עד השעות  תקשיב אני עובד בהתנדבות .אני יושב ואני בניתי ולא סתם המחוקק נתן לי עשרה ימים 22 

הקטנות של הלילה בשביל לשבת על התקציב, אני לא מתכוון עכשיו להתחיל לחפש סעיפים  23 

 24 .תקציביים אחרים

 25 .יהיאותו הדבר לדעתי, כי זו הייתה ההצעה השנעל אני חושב שאתם מדברים  ש[:”דוד זיו ]יועמ

דתי צריך להתעמק זו היחידה שהיא פרגמטית ולמה? כי אני אחרי שעב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

גם בהבנה של סעיפים חדשים ואם אני רוצה עכשיו להעמיק בהם אני גם צריך להעמיק בהם  27 

 28 .ובמקביל אני צריך לחפש מקורות תקציביים אחרים, למה? בעשר וחצי בלילה

הבנתי מה שאתה אומר, רק אני אמרתי לפי מה שאתה אומר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 29 

ההצעה  .אני אמרתי לך שאני מקבל את זה, ההערה שלי היא לא נופלת על זעםאני מקבל את זה,  30 

שלך כמו שאתה מתאר אותה שאני עכשיו בניתי איזה הצעה, אני כדי שאני אוכל להעיר את  31 

ההערות שלי לתקציב אני עכשיו צריך לחפש מקורות אחרים לאותם הדברים שאני רוצה לקדם  32 

תקציב, לבדוק הלי שאין ברירה ונצטרך לדחות את ישיבת  נראה .בתקציב ולכן אני מקבל את זה 33 

אבל נראה לי שצריך לדחות את ישיבת  .אם אפשר לעשות בחול המועד, אני לא יודע, בהסכמה 34 

 35 -התקציב כי אחרת המשמעות שאם נאשר את התקציב הקודם
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שדיברתם  חיים, אתה טועה לדעתי בהבנה, תסלח לי, מה שהוא אומר עמיר ומה ש[:”דוד זיו ]יועמ 1 

במטבח כנראה זה בואו נדבר על תקציב שדיברנו עליו שהחבר'ה קיבלו ותציע אחרי שתציג להם  2 

 3 .אלה השינויים -את הבסיס, תגיד עכשיו יש לי שינויים, השינויים שלי כראש המועצה

 4 .הנה, את זה הצעתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 .שיבהאבל לא צריכים לסגור את הי ש[:”דוד זיו ]יועמ

רגע, אבל עמיר טוען שאני רוצה להוסיף לכל מיני סעיפים שלא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 -הופיעו בהצעה התקציבית ואני על אותם סעיפים שאתה עכשיו בנית אני בניתי עליהם להציע לך

 8 .תן לו את הצ'אנס לומריבואו נראה מה הוא יאמר, ת ש[:”דוד זיו ]יועמ

ולכן אני אומר את זה  ,הוא אומר את זה דרך אגב במפורט זה נמצא פה ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ 9 

עוד הפעם, המחוקק נתן לי, לא לי כעמיר, לי כחבר מועצה, את הזכות לעיין בהצעת התקציב  10 

, בעיקר שהם 22:00שמוגשת לי ולהגיש עליה שינויים. ברגע שמעלים את השינויים האלה בשעה  11 

שעומד פה מולנו, הן מה ולכן כמו שאני רואה  .נוטלים ממני את הזכות עים משינויים שלי, אתםגנו 12 

שתי אופציות. הראשונה היא לא דנים עכשיו בתקציב, ראש המועצה מגיש תקציב חדש עכשיו, יש  13 

לנו עשרה ימים לבוא, ללמוד, להבין, אני עושה את ההתאמות שלי אל מול ההצעה, אני מוותר על  14 

ניה אנחנו בכלל לא דנים על תקציב הבסיס, אם היה יאופציה ש .חלק מהדברים שלי ואולי לא 15 

במרץ אלא אפילו שבוע קודם בשביל לא להשאיר אותנו  25-מועלה נורמלי התקציב במועצה לא ב 16 

גמרנו את תקציב הבסיס,  .לא היינו דנים בו גם ככה ואז דנים בתקציב הבסיסאז עם הלשון בחוץ,  17 

פוטים חדשים כמו שיקרה להם גם נזבר, יגידו וואלה יש לנו אישב אדון ראש המועצה עם אדון גיי 18 

 19 .פוטים כל הזמן נכנסיםנעוד שבועיים ועוד חודשיים ועוד חצי שנה, כי האי

 20 היות ונמצא פה הממונה, זאת אותה הצעה בכל פעם? חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 21 .ת עכשיו הוא לא מדויקבואו נעשה סדר רגע, מה שאמר טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ

דרך אגב אני לא מציע לדחות את הישיבה, אני מציע הפוך, אני מציע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 22 

 23 -שבואו נדון עכשיו בתקציב הבסיס

 24 .אבל זה מה שאני אומר בדיוק, נדבר על הבסיס ועל השינויים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 25 .שינויים האלה, לאלא, לא על ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אם אני הבנתי נכון, לא יודע אולי אני טועה, הגיש ראש  טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ 26 

 27 .ואומר אני רוצה לאשר אותו עם השינויים שמסומנים בצהוב oהמועצה תקציב שנמצא שם בטור 

יים, אולי יש עוד ואומר עמיר, אני רוצה לאשר אותו עם שינויים אחרים, אז תחליטו איזה מהשינו 28 

תנו לגזבר להציג את התקציב שמסומן ואת  .שינויים שעוד מישהו רוצה ותחליטו איזה מהם לקבל 29 

התיקונים שהוא מציע, תציע אתה תיקונים אחרים, תעלו הצבעה על התיקונים ותקבלו החלטה,  30 

 31 .זה הכל, זה לא תקציב חדש

, ההבדל הוא שראש המועצה חשוף אבל אני אסביר לך את ההבדל עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 32 

למידע ואני לא, אנחנו לא נמצאים על אותו מקום של איזון, הוא מגיש לי עכשיו ואומר לי זה  33 

התקציב, אם ירון לא מציג את זה אלא מציג את תקציב הבסיס וכל אחד נותן את ההתייחסויות  34 
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אום בתקציב, זה לא שלו ומציג את הדברים, מקורות תקציביים חדשים לא יכולים להיות פת 1 

 2 105,000₪כנס ולהגיד ממשרד החינוך לא יהיה לך יתקציב בשינויים, אני לא יכול עכשיו למשל לה

-, אני לא יכול לעשות את זה. אין לי אופציה כזאת, אני כן יכול להגיד שאת ה300,000₪יהיה לך  3 

השני. אז אם אתה בא האלה תחלק אחרת, לכן זה לא מאוזן ולכן זה לא עומד אחד מול  105,000₪ 4 

ואומר תקשיב, יש לנו משהו בסיסי שעליו דנו, ועליו קיבלתם אותו ועליו עשינו את הדיונים וזה  5 

אבל אם אתה משנה  ., שבו, תדונו, קבלו אותו איך שהוא ו/או בשינויים, סבבה2021הצגת תקציב  6 

ת אני רוצה ללכת לי את התקציב עכשיו ואתה משנה לי את בסיסי ההכנסות ואת בסיסי ההוצאו 7 

 8 ללמוד אותם, מתי אני אעשה את זה? עכשיו בישיבה?

 9 ]התפרצויות[

 10 .22:22אבל הוא לא יכול לתת את האומדן שלו בשעה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 ואתה יכול? טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ

תכננת לתת אומדן, בתקציב הזה שבו  מביאאני לא, אני לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

? יש פה 200,000₪-, עכשיו מאיפה אני מביא לך את ה2,200,000₪אני אומר תתן  2,000,000₪ 13 

יש פה סעיף כזה, אני  .ה ומכירה למרות שאי אפשר משם, אבל לא משנהיסעיף נקרא מהי קני 14 

אז יבוא היועמ"ש יגיד תקשיב, משם  .200,000₪לא צריך, צריך רק  400,000₪אומר שם שמת  15 

פה מה שהוא עושה, הוא משנה לי את  .ן יכול משם אתה לא יכול אבל אז אני בדיון כזהאתה כ 16 

 17 .בסיס התקציב, משנה לי את בסיס ההנחות שעל בסיסן אני יכול עכשיו לדון על התקציב

 18 ]התפרצויות[

רגע אבל עמיר המשחק הזה לא יגמר לעולם, אני אגיד אתה עכשיו  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 19 

עות שאני גזבר המועצה פעם ראשונה שומע אותן, צריך להבין אותן, לראות אם הן מעלה הצ 20 

אפשריות ועכשיו תן לי עשרה ימים ללמוד אותן ונחזור חזרה וזה יהיה פינג פונג לפי מה שאתה  21 

 22 .אומר

 23 ]התפרצויות[

זה עוד  ואחרי 2.3-, הצגנו אותו ב16.2-הפצנו אותו בהתקציב המקורי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 24 

 25 .פעם אני לא זוכר מתי המשכנו לדון

 26 ]התפרצויות[

 27 .אני מציע לפזר את הישיבה כרגע חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 28 .יש לנו עוד שעה, בואו ננצל את זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ני עוד הפעם חיים, אני לא מוכן לנצל את זה, אני מצטער, זה דיון עקרו עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

אתה מציג פה תקציב, שלא הצגת אותו למליאה לפי החוק עשרה ימים מראש, אם אתה  .כבר 30 

 31 .מתעקש על התקציב הזה, עוד עשרה ימים

 32 .אני לא מתעקש על התקציב הזה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:



 

 

 

14 

 נוצר על ידי

הוא רק עוד עשרה ימים יעלה על התקציב הזה אתה מתעקש אם חיים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

צבעה, אם אתה רוצה לדבר ככה אני גם יודע לדבר ככה, דוד אני צודק? המחוקק נותן לי עשרה לה 2 

 3 ימים מראש?

 4 .אבל אנחנו כבר אמרנו את התשובה הזאת ש[:”דוד זיו ]יועמ

לא אני עם תשובה אחרת, אני עם תשובה שאומרת תציג לי בסיס,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

ואני מוכן לדון בתקציב, אתה מביא לי תקציב חדש? לא  pאת תוריד לי את העמודה הזאת שנקר 6 

 7 .מוכן לדון בו, הוא דורס לי הנחות מוצא

סליחה, הנה אומר הממונה, אפשר לדחות, אף אחד לא יעשה כלום,  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 8 

 9 .כולם מבינים, אפשר לעשות דיון מרוכז ומסודר

 10 ]התפרצויות[

 11 .קבל תיקון, טכנית, אפשר לדחות, הכל בסדר חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

חיים, אני חוזר על ההצעה שלי, להעלות להצבעה את  טניק ]סגן הממונה על המחוז[:’עידו צ 12 

יום,  200יום,  100יום,  20ואחרי זה לקחת עשרה ימים,  oהתקציב שנדון והוגש בזמן, את עמודה  13 

 14 .כמה שאתם רוצים, לדון בשינויים צהובים וכחולים

 15 תפרצויות[]ה

חיים, עוד הפעם, אתה מתבלבל, המחוקק נתן לך את הזכות להגיש את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

איחור, המחוקק נותן לך את בדרך אגב, בניגוד למחוקק הגשת אותו ארבעה חודשים  .התקציב 17 

הזכות להגיש את התקציב, המחוקק לא נותן לי את הזכות להגיש תקציב אלטרנטיבי, שאלתי את  18 

מה שהמחוקק מאפשר לי זה להגיש  .זה, קיבלתי תשובה ברורה שהמחוקק לא מאפשר לי את זה 19 

שינויים בתקציב ואלה כללי המשחק, אי אפשר לשנות אותם באמצע, כללי המשחק גם אומרים  20 

שאתה חייב להציג לי תקציב לפחות עשרה ימים מראש, אתה לא יכול להציג לי עכשיו שינויים  21 

הישיבה, אין שם שום דבר רציונלי, אם היית מקבל כמו שאמר ירון בהתחלה,  בתקציב, לא באמצע 22 

 23 .קיבלת תקציבים פתאום שעה לפני? נניח

 24 .אני הבנתי, תחזור על זה מאה פעמים זה לא יעזור חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אופציות אני לא מבין את ההתפלפלויות כל פעם. יש שתי  אז אני אומר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 25 

 26 .כי אתה לא עובד לפי החוק ,על השולחן, לדון בדיון על תקציב הבסיס

מה שהציע הנציג הממונה אמר, התקציב שאני הגשתי אותו כמו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

 28 .שהוא, אפשר להעלות אותו להצבעה בלי השינויים

 29 .לא לא לא לא לא עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רגע, תן לי לדבר, אני לא אמרתי שאני מעלה להצבעה, אמרתי  המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש  30 

אפשר והוא מציע לקחת את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה, להציג אותה, אחר כך לשמוע  31 

 32 .בעוד חודשיים שלושה מעודכןעבודת מטה לשמוע את כל הדרישות ולהציג תקציב 

, שוב אני חוזר, בארבעה וחצי חודשים איחור, חיים, אתה הצגת תקציב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 33 

הצגת אותו באמצע פברואר שאתה אמור להציג אותו חודשיים לפני, המועד החוקי לאישור  34 
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בנובמבר, יש לך סיבות מפה ועד  1היית אמור להגיש אותו לכל המאוחר  .בדצמבר 31התקציב  1 

מך בסוף ינואר כי לא הגשת עדת הנהלה התפטרתי מולהודעה חדשה למה לא הגשת, הייתי חבר ו 2 

אפילו טיוטות לא הגשת להנהלה, כל המשחקים האלה מסביב, שורה  .לי את התקציב עד אז 3 

במרץ, ביום של התקציב אתה משנה אותו, אי אפשר זה הפרה של כל  25-תחתונה אנחנו נמצאים ב 4 

, אם לא, סבבה -כללי המשחק, זה לא עובד ככה, אם אתה מחליט ממניעייך לדחות את התקציב 5 

אתה מגיש תקציב ועליו נדון על השינויים שלו, אתה לא יכול להגיש תקציב אחר, לא יכול, אסור  6 

 7 .לך חוקית

ימים לדיון הבא, הוא  10-תפנה לממונה שיבקש וידחה את זה ב חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 8 

 9 .יסכים אולי, אולי לא וזהו

נויים שאנחנו מבקשים לעשות, אני חוזר ירון הציג את השי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11 .עכשיו לתקציב המקורי ואני רוצה לקבל את ההערות של חברי המועצה על התקציב המקורי

, אתם שעה שורפים על תקציב שאתם 22:30חברים, השעה עכשיו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

ק, אסור להגיש מגישים לא כחוק, יועמ"ש אני מצפה ממך להתערב ולהסביר לו שזה לא כחו 13 

 14 .ישיבת תקציב סוףתקציב ב

 15 ]התפרצויות[

 16 .אתה ממציא מילים, ההליך שנעשה כרגע הוא על פי חוק, בדיוק עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 17 .השינויים שהמליץ עליהם ראש המועצה ש[:”דוד זיו ]יועמ

יג ירון את זה שינויים? סבבה שימליץ עליהם בסבב ההמלצות, שלא יצ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 .זה כתקציב

אבל הוא הולך להציג לך את זה בשינויים שלו, לדעתי אנחנו נתפסים על העניין  ש[:”דוד זיו ]יועמ 20 

העקרוני לכאורה, יש כאן עמודות בתקציב הבסיסי שכל חברי המועצה קיבלו אותו לפני כך וכך  21 

תקציב הרי הוא גמיש שבועות בסדר? ולמעשה הרי כל התיקונים הם אומדן, הם הנחות יסוד וה 22 

והוא משתנה ימינה ושמאלה ובגלל זה עושים כל פעם דו''ח רבעוני ועוד דו''ח רבעוני וארבעה  23 

דו''חות רבעוניים בשנה, אז מה ההבדל? על מה הצעקה הגדולה? אז עכשיו יעברו לדו''ח הבסיסי כי  24 

אכן לא תקין ממש  אני שומע את ההתנגדות שלך ואני שומע את התקנון מהגרון שלך וזה בסדר, 25 

 26 .90-בדקה ה

גזילת היכולת שלי כחבר מועצה להשפיע על  וזה לא התקנון, ז עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 27 

התקציב, לא בגלל התקנון, אם הוא היה מכניס פה סעיפים שלא נוגעים לדברים שדיברנו עליהם,  28 

 29 .וואלה סבבה, כמו שהוא אמר על שני הסעיפים הראשונים

באותם  ,במרכאות ",נוגעים"עמיר, תראה, באמת, גם אם אותם תשעה סעיפים  [:ש”דוד זיו ]יועמ 30 

 31 .שינויים שאתה רוצה עכשיו להציג הרי זה עניין מתמטי

דוד, כשאנחנו שולחים הצעה לסדר וזה נופל גם טכנית ראש המועצה  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 32 

פה נעשה דבר אני מקשיב  .ים ושולחיםעומד על קוצו של יוד זה השם שלו השני ואנחנו מיד מתאפס 33 

בשקט והממונה מכבד אותנו יפה מאוד, אני לא מבין מה הסיפור, אני לא מבין מה הסיפור. אם  34 

שינית ואתה אומר בעצמך התקנון קובע שאי אפשר להעלות את השינויים האלה היום, אז או  35 
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מר שלא שמעו את כל מה שתחזור לתקציב הקודם ואז יש פה בעיה גם עם כל מה שיש לנו מה לו 1 

אף אחד גם לא יהיה לו להגיד  .שיש, או שתדחה את הדיון בכמה ימים, יעבור החג, נשב על הדיון 2 

אני חושב שככה צריך וגם להציג  .לא שמעו אותי כן שמעו אותי, יש לנו הרבה מה לומר וזה הכל 3 

, אני אומר שוב, בא אני חושב אחרי, אני לא עושה את זה בהתלהמות אני עושה את זה בענייני 4 

הנציג הממונה, א' לא אמרתי לך באמת ברוך הבא שוב, באמת בתור חבר מועצה הפעם, אני מאוד  5 

 6 .לךישמח לראות אותך וכולם מבינים גם אני מברך על הרוח שלך של לחבר ולא ליצור משהו שלא י

ות ככה ולהגיד מצד שני אתה רואה פה שיש פגמים, שהפגמים האלה לא נענים, במקום לקחת ולעש 7 

חבר'ה מה אתם רוצים? זה שוב, לא עוזר לך, רק אומר מה אני רואה מהצד, אז נכנסים מתחפרים  8 

פינה, עכשיו ירון עושה את עבודתו זה ברור, ירון קיבל את הנתונים, אני נוטה לקבל את ושהי באיז 9 

ו יום, שעה לפני, אם אני הייתי מציג באות .מה שהוא אומר תמיד, קיבל, הציג, אבל זה לא תקין 10 

אפילו לא נתנו לי לראות את העמודה הזו, אנחנו ישבנו באמת כל חברי המליאה ישבנו ועברנו  11 

בתקציב סעיף סעיף, כמו שהמחוקק קובע, כיסינו סעיף תקציבי, מקור תקציבי לתקלה כזו, תקלה  12 

 13 .אחרת ועשינו את זה, עשינו את זה אמיתי

 14 הגשתם את זה? ש[:”דוד זיו ]יועמ

סליחה  .מה זה הגשתי, הכל מוכן, הכל מסודר, אבל אף אחד לא שומע פיליפוביץ ]חבר מועצה[:חן  15 

אבל אמר הממונה פה זה התקציב  את זה,ועוד דבר, יש לי גם, תראה, אני באמת לא אוהב לבקש  16 

הכי קטן של המועצות בסביבה פה בסובב, זה דרך אגב ראייה מאוד יפה שאתה בתור חבר מועצה  17 

הגירעון  2,000,000₪-אבל התקציב הזה גם ירד ב .על זה כי אתה חי את היום יום שלך לא מסתכל 18 

ליון ומשהו, הארנונה עלתה, כל דבר, אני אומר שוב, אם היינו קצת יותר יהצבור שלו עלה במ 19 

 20 .רשעים היינו מעלים את זה יום יום בפייסבוק את כל התקלות שיש פה ואיך השירותים ירדו והכל

אז אני מציע ואני אומר שוב, תן  .לא פוצה פה, אבל הגענו עד הלום, עכשיו מהר תחתמוזה אף אחד  21 

לזה את החג, נשב את החג, תציף את כל חברי המועצה, ירון יודע לעשות את זה כמו שצריך  22 

ותגמור ובא לציון גואל, זה הכל ועכשיו אתה מתחפר, עמיר צודק לגמרי במה שהוא אומר,  23 

ה בשעה כזו אחרי שישב פה בצורה, אז אם אתה רוצה להעלות את זה מעמידים פה את הממונ 24 

 25 .להצבעה אז תעלה, אני חושב שככה זה פשוט גרוע וזה כל אחד דעתו יאמר וזהו

תשמעו, זה קל מאוד לבוא לכל ישיבת תקציב ולהגיד המטרה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 26 

קק ויגיד היית צריך להעלות את זה שלנו היא בסוף אל תעלה להצבעה ומצד שני יבוא המחו 27 

להצבעה גם אם יצביעו נגד אבל לפחות הייתה הצבעה, כאילו אנחנו עוברים ואז כל הזמן יגידו  28 

וימשיכו להגיד אני מצטער כבר שלא העליתי להצבעה ביום שעשינו את ישיבת התקציב הראשונה,  29 

 30 .לפחות שתהיה הצבעה שהצביעו עליה

 31 ]התפרצויות[

אתה לא יכול לאחוז את המקל משני הצדדים, אתה לא יכול להגיד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 32 

 33 -באמצע ישיבת תקציב

אני הבנתי, אתה חוזר על זה מאה פעם, אתה אומר את דעתך,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

 35 .אני אומר את דעתי

 36 ]התפרצויות[
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ואני אומר את זה גם בכוונה לפרוטוקול, זה אני אומר עוד פעם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

לא חוכמה לבוא וכל פעם לבקש ולדחות את ההצבעה כי צריך לדון בהמלצות של ועדת החינוך,  2 

הפעם אני מקבל את ההערות  .כניות ההן וזה נעשה עוד הפעםולדון בתב''ר הזה, להציג את הת 3 

ה ימים ונעביר לכם הצעת תקציב ואנחנו לא נעלה את זה להצבעה עכשיו ונדחה את הדיון בעשר 4 

מתוקנת ואני מבקש להעביר לגזבר המועצה את ההצעות שלכם לפני כדי שנוכל לבחון אותן כי  5 

בתקציב הבא תעלו דברים שיבוא הגזבר ויגיד אני צריך לבדוק אותם ואז עוד הפעם אי אפשר  6 

תם יודעים היום היות וא .להצביע והפעם זה יהיה הגזבר כי הוא יקבל את זה בדקה התשעים 7 

בדיוק מה אתם רוצים להציע ועל חשבון איזה סעיף, אני מבקש מכם לשבת עם הגזבר, הדלת שלו  8 

פתוחה בשבילכם כל הזמן והוא יבוא גם בחול המועד אם צריך ולשבת איתו או להעביר אליו  9 

נו זה לא יכול להיות שאנח .לפחות בכתב כדי שנבוא לישיבה הבאה ונוכל להצביע על התקציב 10 

הכנו נמשיך להתנער מהתקציב. אני מודה שהגשתי את התקציב באיחור כי אנחנו מחודש נובמבר  11 

חמישה תקציבים וכל פעם זה השתנה לנו, איך שאנחנו באנו להציג את זה למליאה התקציב  12 

השתנה, למה? כי היינו בתקופת קורונה, מה לעשות וכל הנחות העבודה התרסקו לנו מול העיניים  13 

יינו צריכים להתאים כל הזמן ולהגיד איך אני יכול להביא תקציב כאשר אנחנו באמצע ואנחנו ה 14 

ואצלנו במועצה, מאיפה אני לוקח כסף לשלם  .סגר ואני לא יודע מה יקרה מחר בבוקר ולכן הכל 15 

משכורת לרכזת חוגים שעד היום המשכורת שלה הייתה מהעמותה? איך אני משלים יש לי את  16 

ל בתו סגול להפסיד שם כסף, מאיפה אני לוקח את הכסף הזה? עכשיו אני החדר כושר ואני יכו 17 

אודיע לתושבים אין חדר כושר כי אנחנו מפסידים כסף? כאילו יש פה דברים שיש פה מצד אחד  18 

ומצד שני אין פעילות ולכן כל הדברים האלה  ותעמותה וחינוך משלים ומצד שני יש לו תקרות קיימ 19 

שמשתנה לי פה ושם הם השפעה אדירה על התקציב, אנחנו  50,000₪בשבילי, לפחות לי, כל  20 

כל יום ולכן, עשינו הכי טוב ובסוף הגענו למסקנה שזהו, אין ברירה,  1,000₪נאבקים פה גם על כל  21 

נגיש אותו הכי טוב שאנחנו יודעים ועברו  .והגיע סוף ינואר חייבים להגיש את התקציב גם באיחור 22 

שוב לא מצליחים להציג את התקציב ולכן, אני אומר, אי אפשר לעשות כמעט חודשיים מאז ואנחנו  23 

את זה כי אפשר ככה למרוח ולמרוח ולמרוח את השנה בלי תקציב וכל הזמן למצוא סיבות אחרות,  24 

אז אני חוזר ואני מבקש, אנחנו לא נעלה את התקציב להצבעה, ירון יעביר לכם את הצעת התקציב  25 

 26 .המתוקנת

תמתין בבקשה יום יומיים עם הצעת התקציב המתוקנת לפני שתקבל  ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ 27 

 28 .את הנתונים מאיתנו שתוכל להתאים אותם

 29 .אוקיי, אז אנחנו נחכה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יום שבת זה ערב פסח, אני אשתדל להעביר מחר את התיקונים שלי,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

 31 .ם לא זה יהיה ביום שניאני מקווה שאני אצליח וא

אוקיי, אז אנחנו נעביר את התקציב אם יש הערות, אם נצליח  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 32 

 33 .להכניס אותן כבר מראש זה יהיה עוד יותר טוב

זה יהיה חיים קלים כי אני הסברתי לך על מקורות תקציביים, אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 34 

 35 .שפטי הנחה אותיעשיתי בהתאם למה שהיועץ המ
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היות ואנחנו לא הולכים להצביע על התקציב, אז ההערה שלי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 קודם לגבי המהנדס אין בעיה בהסכמה של כולם לדון בזה עוד פעם אם אתם רוצים

שני דברים, מצטער שאני, הקשירה של הדברים של למרוח ולמרוח מול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

עדת וה כללית של כל הקונצנזוס פה היא שגויה לחלוטין, הייתי עד הראשון בפברואר חבר והאשמ 4 

על סדרי עדיפויות שהו או דיון כל/התפטרתי על רקע זה שאפילו לא קיבלתי טיוטה ו .הנהלה 5 

ועדת הנהלה, אני מזכיר לך שאישרתי לך עד היום את התקציבים, הגשת תקציב באיחור זה וב 6 

ושה וחצי חודשים איחור זה איחור ענק. בראשון בנובמבר, חודשיים לפני סיום בלשון המעטה, של 7 

 8 .שנת התקציב אתה חייב להגיש לכל המאוחר

 9 -חן היית חבר מועצה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אז אתה מספר שגם חן לא היה בסדר? אז זה ההסבר שלך? אוקיי, חן  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

אתה לא בסדר? אני זוכר שבמצע הצעת משהו אחר, אמרת שיהיו דיונים,  גם לא בסדר ולכן גם 11 

באוגוסט ספטמבר, אנחנו נדון על סדרי עדיפויות, אנחנו נגיש תקציב חודשיים לפני, אבל אני לא  12 

אני מדבר מה קבע המחוקק שאנחנו מתעלמים ממנו,  .מדבר על מצע כי זה לא בחירות עכשיו 13 

בדצמבר, לכל המאוחר אנחנו מקבלים  31ו מאשרים תקציב עד המחוקק קבע שלכל המאוחר אנחנ 14 

לא עשינו דיון עקרונות, לא עשינו טיוטות, לא  .תקציב עד חודשיים לפני, לא זה קרה ולא זה קרה 15 

עדת הנהלה, כל מה שאתה והבאת טיוטה להתייחסות, לא שיתפת בהתלבטויות, לא פה, לא בו 16 

לת להביא תקציב בשמונה בפברואר יכולת להביא תקציב מספר לי בגדול זה סיפורים. כי כמו שיכו 17 

איתו בעיות, בחרת להביא את התקציב בשמונה בפברואר, באיחור  ובשמונה בנובמבר, נכון הי 18 

ניכר, דיון תקציבי היה, מקבעים תמונת מצב, זה לא שקרה פה איזה אירוע בלתי צפוי, אני מסתכל  19 

קיבלת  .י סביר שמשנה לך את כל ההגדרותעל הדברים ששמת פה, לא קרה פה שום דבר בלת 20 

, הורידו לך עכשיו קרס המבנה ואתה צריך להוציא הצעות 10,000,000$ממשרד הפנים מענק של  21 

לדון, שום דבר ומתי אתה עושה את זה? באמצע ישיבת תקציב? אף אחד לא מנסה לדחות, היחיד  22 

ת את הצעת התקציב, אתה כל הדחיות עד כה, זה רק אחד חיים, זה אתה, אתה דחיבשעסוק  23 

שדודי שאין לך  .יה כמעט ברגע האחרון, כולל הסברים לדודייקבעת את ישיבת התקציב השנ 24 

ברירה כי זה סוף מרץ וגם הדחייה עכשיו היא בגלל ההתעקשות שלך להוסיף עוד חמישה סעיפים  25 

ות מאף אחד אין דחיינות מצידי, אני לא ראיתי פה דחיינ .שאנחנו רואים אותם בפעם הראשונה 26 

דחה ודחה ודחה ואני פונה אלייך בבקשה חיים, שהדחייה הזאת שמחברי המליאה, יש רק אחד  27 

 28 .תהיה האחרונה, תודה

-אני חייב לומר משהו לכל החברים פה למען הסדר, דחייה נוספת מעבר ל ש[:”דוד זיו ]יועמ 29 

התקציב ולדיון שבו, זו את המועד להגשות להאריך ה לממונה על מנת שיתנו ימחייבת פני 31.3.21 30 

המשמעות, אם אנחנו לא דנים בו היום, הערב, הלילה, אז אני אומר את זה למען הסדר, צריכה  31 

היום, אנחנו עושים את הישיבה בארבעה, בחמישה  הסתייעלא ש שמסבירהה מסודרת ילהיות פני 32 

 33 .או שבעה לאפריל אחרי חול המועד והסיכויים שזה יאושר הם גדולים

 34 יש לי שאלה, הסגן יאשר את זה? ]חברת מועצה[:נתלי שחף 

ה בכתב נכון? זה ילא, הוא לא הממונה, זה בכל מקרה צריך להיות פני עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 35 

 36 .לא בעל פה
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 1 .31.3.21-זה התקנון, כי אנחנו כבר נהיה מעבר ל ש[:”דוד זיו ]יועמ

גזבר המועצה, בשנים  שנים 16ר? אני אני גם רוצה להגיד משהו, בסד ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 2 

שהיו חברי מליאה צריכים ללמוד או להציע שינויים, באו וישבו איתי, הם באו וישבו ואז דרך אגב  3 

בין אם אני אחרי זה היה לי מה להגיד על הסעיפים האלה לטובה או לרעה, אפשרי או לא, אבל  4 

אני רואה את הקטע הזה של  .כנההגענו לישיבת מליאה אחרי שהדברים נדונו איתי והייתה ה 5 

לא  יבישיבת המועצה, משהו בעיני יחטוף אותהציג את דעתו לשינויים יחבר המליאה אם להגיד  6 

ענייני. אני רק אומר את זה מנקודת המבט שלי כגזבר המועצה שעובד פה, עובד פה, סך הכל מנסה  7 

או אחר, הדבר הנכון לבוא שינוי כזה שהו לתת שירות ומצפה שאם אתם רוצים באמת לעשות איז 8 

אני בא כדי שבסופו של דבר על התקציב הזה אני אוכל ולראות. ולשבת איתי ולבחון ולהסביר  9 

להגיד וואלה, הסעיפים האלה אפשר לחתום עליהם והם ניתנים למימוש מבחינתי, זה הכל, קצת  10 

 11 שזה לא ככה. מפריע לי

 12 ]התפרצויות[

ברים, היות וזה לפרוטוקול, אני שלחתי לך שני דברים ולא ירון, שני ד עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

את הזימון לישיבת התקציב היום קיבלנו ביום שני כשהמליאה יודעת שאני  .קיבלתי תשובות 14 

במילואים בראשון עד רביעי כי הודעתי את זה במליאה קודם, מתי רצית שאני אשב איתך? בתוך  15 

 16 זמן המילואים שלי?

אני לא עניתי לך בצורה לא מכבדת למרות שלא קיבלתי תשובות כיוון  ה[:חן פיליפוביץ ]חבר מועצ 17 

שיש בינינו מערכת יחסים והיכרות של שנים ואני אמרתי מה, אני אריב איתו? אני אשלח לו  18 

 19 .תזכורת, לא קיבלתי

 20 ]התפרצויות[

למה זה גרם? אני מראש המועצה לא מקבל תשובות, ממך, לא  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 21 

 22 .יבלתי תשובות, אמרתי זהוק

 23 ]התפרצויות[

היכרות רבת השנים ואני כותב לך ולא החשבתי לתומי שלאור  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 24 

 25 .מתלהם, אני כותב לך בצורה סדורה ועניינית, תכתוב לי חן יקירי

 26 ]התפרצויות[

וקר היינו הבן אדם מהב ההודעה שלך הגיעה אתמול, ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

צריכים להוציא משכורות בגלל החגים, היינו צריכים להוציא משכורות ותשלומים לספקים והכל,  28 

לשבת עם ההסעות, לשבת עם העדכונים החדשים ובמיוחד שכל מה ששאלת אם היית בא לדיון אז  29 

 30 .גם נאמר שם בדיוק, נאמר כמה כסף, נאמר הכל

, מקבל תשובה מאפרת היא תמיקבל תשובה פונה ללא מחיים אני  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 31 

אומרת לי תשמע זה וזה וזה בסדר, אמרה, עכשיו תראה, יש פה בסופו של יום גם דברים הם כן  32 

שאתה שולח מייל ותקבל תשובה גם אם בסוף תגיד לי, אני כשאתה מצפה במינימום  .משניים 33 

אני מרים בחזרה, כי לא יתכן שזה חד עסוק אני יושב על ההסעות, עכשיו, למה זה גרם? ולכן פה  34 

אבל להגיד  נראה.די כי אני הרי לא קיבלתי תשובה אז שמתי את זה בלוח שעם אמרתי וואלה דצ 35 
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היום שלא ענינו ולא זה, זה לא מדויק ולכן אני אומר בוא נדחה, נשב, תקבל את הכל, תענה על  1 

 2 .ו וזהוהכל, קח לך עוד את הזמן, הממונה הוא יהיה המליץ יושר שלנ

עכשיו רק משהו אחד ירון, להבהיר מכל הדברים, אין במה שאני אומר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

אני חושב ואני אומר לך  .להלין על העבודה המקצועית שלך, אין חולק על העבודה המקצועית שלך 4 

 5 את זה כהערה בונה ולא כהטפה, אני חושב שלפעמים אתה טועה בזה שאתה נכנס לדיון שהוא

תפקידך הוא להגיש תקציב ותפקידך הוא לענות לנו  .פוליטי או סדרי עדיפויות והוא לא תפקידך 6 

על השאלות, לצערי לא תמיד אתה עונה על שאלות אבל אני מעריך מאוד את העבודה המקצועית  7 

הדבר השני חיים, אני מבקש גם לפרוטוקול, אנחנו לא מקבלים פרוטוקולים,  .שלך וזה מה שחשוב 8 

פו פרוצדורות, אם היינו מחפשים איך להרוג את התקציב היינו הורגים אותו בפרוצדורות אפרו 9 

פשוטות, אין פרוטוקולים פחות או יותר מדצמבר, נובמבר, אין פרוטוקולים, יש שניים שלושה  10 

פרוטוקולי החלטות גם אלה לא על כל הישיבות, פרוטוקולים אין, אני לא זוכר שאישרתי  11 

 12 .דעתך פרוטוקול שקיים זה פרוטוקול שלא אושר בישיבת מליאה, נהדרפרוטוקולים, אם ל

 13 .גרמות של הישיבות, היה עיכוב-אוייש עיכוב בסטר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חיים, שלוש ישיבות תקציב, חיים אתה סיפרת בתחילת הישיבה כל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 .שלושת ישיבות התקציב, אין פרוטוקול

פעם ראשונה שיש זום אז מה שחשוב לעמיר זה שכל  והבנתי שז מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים  16 

 17 .התושבים ישמעו

 18 האם יש פרוטוקולים חיים לישיבות התקציב? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 .על סדר היום, תגיש שאילתא לא אני לא מתכוון לענות לך כי זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני לא צריך להגיש שאילתא, אני אומר לך בבקשה, תעביר  מועצה[: עמיר אריהן ]חבר 20 

זה מה שניסיתי להגיד לך, יש שלושה דיוני תקציב עד כה,  .פרוטוקולים לקראת דיון התקציב הבא 21 

אפס פרוטוקולים, התנהלות לא תקינה, מבקש ממך לקבל את הפרוטוקולים, זה הכל, אתה רוצה  22 

 23 .בה, פשוט תגיש את הפרוטוקולים, זה דבר בסיסישאילתא על זה תקבל, אבל אין סי

 24 .יש עוד תב''רים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

גם אותם לא הגשת אלא רק קבעת אותם על סדר היום, אתם אמרתם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 25 

בישיבה האחרונה ואני מזכיר לכם שאתם תציגו הצעה שלכם לסדר עדיפות תב''רים, נוכל לדון בה  26 

 27 .או ללא, זה אפרופו אין פרוטוקולים לכן

 28 .סגרנו את התב''רים שביקשתם לסגור חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 29 .אני לא מבין מה הבעיה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רוצה לראות את סדר העדיפויות של התב"רים, זה הנושא הבא על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

 31 .סדר היום

אני אומר מה הקשר לתב"ר אבל? ירון אתה רוצה להציג את  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש 32 

 33 תכנית הפיתוח?
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עכשיו אתה מבין למה צריך פרוטוקולים? אם היה פרוטוקול היית  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 קורא, למה עשינו דיון פעם שעברה?

ה פרוטוקול, אין, זה לא משנה, הדיון היה לפני שבוע, אתה רוצ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 גרמות אני לא יכול לכתוב פרוטוקול מה אתה רוצה?-אויאין לי סטר

טוב אני צריך שתי דקות הפסקה, סליחה, הרעיון היה שאתה מציג לנו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 5 

 6 על סדר העדיפויות, נכון פנינה שזה מה שהיה בסיכום של הדיון? ואנחנו דניםאת תכנית התב"רים 

 7 אבל עוד לא ראית את ההצגה. דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ

אם זה ההצגה אז א' אני לא אמור לראות אותה אני מזכיר לך עוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 .הפעם החומר אמור להגיע לפני הישיבה

 10 .זה לא קשור לתקציב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חית את ישיבת התקציב, או שפספסתי, לא אבל עברנו נושא, אתה ד עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 דחית אותה?

אבל אני אומר זה אחד הנושאים אבל פה זה לא קשור לתקציב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

 14 .השוטף של המועצה

 15 עכשיו עברת נושא? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 16 כן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ר הנושא, אלה פה עדה שהיא הסגנית שלך, לא אני, יפה, במסגרת מעב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

שאמרנו והגענו להבנה שאנחנו רוצים לדון גם על סדר העדיפויות בתב''רים ואם יש דיון עכשיו אני  18 

 19 .אומר זה לא תקין שאין לי חומר לדיון הזה

 20 .אבל אין משמעות לזה, אני לא מבין חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 21 מה זאת אומרת? [:עמיר אריהן ]חבר מועצה

 22 אתה לא הולך לקבל החלטה על תקציב מה הקשר לתקציב? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 23 .לא דיברתי עשרה ימים מראש, חיים אני מגיע לדיון עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אתה מוכן להגיד את ההערות אחרי שתשמע או שאתה לא רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 24 

 25 לשמוע?

 26 .בטח, אני יכול שתי דקות הפסקה? תודה אריהן ]חבר מועצה[:עמיר 

 27 

 28 [ הצגת תכנית פיתוח רב שנתית2]

 29 כן, ירון. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מדובר על הצגת עקרונות לתיעדוף  ,טוב, למיטב הבנתי מהדיון האחרון ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 30 

 31 כספי קרן הפיתוח.



 

 

 

22 

 נוצר על ידי

 1 לדוגמה התב"רגם מכספי המועצה, לדוגמה יכול להיות ממומן  תב"ר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 2 שממומן מהתקציב השוטף 400,000₪שאתה מוציא על כלי הרכב 

 3 אוקי בסדר. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 4 נכון? תקן אותי אם אני טועה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 לא חייב להיות ממומן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, אני אומר זה לא חייב להיות ממומן, אני אומר זה לא חייב להיות  ]חבר מועצה[: עמיר אריהן 6 

אנחנו מדברים על תב"רים באופן כללי למעט תב"רים של מה שנקרא תב"רים מקרן הפיתוח.  7 

כי רק  אין לי מה לדון בזה"משה"  לעשות 100,000₪מחר המשרד לביטחון פנים נתן  .ייעודיים 8 

 9 , אבל כל השאר זה על השולחן, עם זהות לעש אני יכול "משה"

 10 מה זה כל השאר? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 תוכניות.הכל השאר זה מרכבים ועד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

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

פחות  רלוונטיתף אבל כן התקציב השוט יםצודק, רכבים לא רלוונטי עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

אבל בהחלט מעניין  לדון בתב"ר של הרכבים, כי בזה נדון במסגרת דיוני התקציב.מעניין אותי  14 

לו  שצבועאותי לדון על כל התב"רים בכלליותם למעט תב"רים ייעודיים, תב"ר ייעודי זה תב"ר  15 

 16 הכסף. 

 17 אבל אם יש תב"ר שהוא כלכלי, פרויקט כלכלי ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 18 תב"רים שצבוע להם כסף אני יכול עכשיו ללכת ישר לתכנית הפיס, עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 דוד, תתרגם אותי, התעייפתי. , לעומת זאת יש תב"רים שמיועדים

של תב"ר,  אני מנסה להבין את עמיר ולאור מה שעמיר רוצה לראות זה חלוקה ש[:”דוד זיו ]יועמ 20 

 21 יש לך כך וכך תב"רים.

דיון שלם על זה שיש פה היה  רגע, שנייה, אני אגיד מה אני הבנתי, ן ]גזבר המועצה[:ירון ארנו 22 

כסף שלה, כמה היא מתכננת  למועצה קרן פיתוח ושהיא צריכה איפה שהוא לראות מה התחזית 23 

 24 ואיך אנחנו רוצים להגדיר סדר עדיפויות באמצעות קרן הפיתוח.

 25 בנוסףו לא רק קרן הפיתוח עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זה להבנתי מה שהיה בסופו של דבר בהחלטה שנוסחה  רגע שנייה עמיר. ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 26 

שהוא  פרויקט פוטוולתאי בישיבת המועצה הקודמת, יש עוד הרבה דברים אם מונח לפתחנו 27 

 28 עומדזה לא קשור לתיעדוף כספים שמגיעים לקרן הפיתוח של המועצה, כי הוא  , פרויקט כלכלי

 29 י עצמו בכלכליות שלו.בפנ

הוא לא אם הוא בא מתקציב חיצוני, נקודתית אין לו סעיף בתקציב,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

 31 אז הוא עומד בפני עצמו. מהתקציב השוטף לוקח תקציב

אז הוא  הוא מייצר הכנסה שמולה יש החזר הלוואה והוא עתיר רווח, ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 32 

 33 אם הוא כלכלי או לא כלכלי.יעמוד בפנים עצמו 
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גם על זה אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מדברים על כל המקומות שזו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 .איפה שאין תיעדוף אין תיעדוףהחלטה שלנו. 

בסדר, אז לכן יש לנו להציג עקרונות של דברים, לא ביקשנו גם להציג  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 3 

 4 ים. כרגע פירוט של דבר

 5 , דיברנו על זה.בטח שכן עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תוך יומיים מי שחושב שאני לא יודע, עמיר, תקשיבו, אמרתי גם אז,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 6 

עלה חלופה כזאת או אחרת שתציע תישוב וכמה יאפשר להביא כמה יעלה לעשות את הכניסה ל 7 

 8 המתכננת שעוד לא הציגה פה בכלל.

להצגת סדר עדיפויות התב"רים, אני אומר עוד פעם, אני רוצה לעבור  הן ]חבר מועצה[:עמיר ארי 9 

 10  , כי אני מוציא משכורות. כי היה לי מעט זמן

 11 אבל עמיר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 12 תכין הצעה, נעלה את זה לדיון. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עה? חבר'ה אין עדיין את הנתונים, עמיר, אין את אבל מה זה שיכין הצ ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 13 

 14 -הנתונים, אם עוד לא הציגה האדריכלית פה ולא הצגתם את החלופות

אני לא יודע כמה כסף זה יעלה, אני לא יודע אם זה אני לא יודע,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

שוב, אני לא יאת לב הי , אני לא יודע כמה תעלה האדריכלית עכשיו לעשות500,000₪או  50,000₪ 16 

 17  .יודע כמה יעלה

אנחנו נתחיל מתודולוגית להעביר את המסמך, אז אוקי? לכן אמרתי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 18 

זה שילוב של שתי הקרנות, האיחוד שלהן,  2021שיתרתה לשנת שקרן הפיתוח הכללית שלנו  19 

, נסות זה מהיטל מבני ציבורצפי ההכנסות הוא לארבע השנים הקרובות שבעצם ההכ, 494,000₪ 20 

מירב הסיכויים שהיתר פעם  , להערכתי, שוב1,600,000₪-צפוי כ, ]...[ כ2,500,000₪ שזה בערך 21 

 22 זה יהיה במקרה הטוב. 2023-ב 500,000₪-כ להניב, המרכז המסחרי שצפוי 2022-יה יגיע ביהבנ

שנים עד  4אמרו שזה  ,רגע, סתם שאלה, בדיון שהיה פה שבוע שעבר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 23 

 24 קודם?את הכסף אתה מקבל שהם יסיימו, 

 25  היתר.ה, זה תנאי להוצאת יבהוצאת היתר הבני ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 26 כלומר זה עדיין לא נלקח מהכספים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 27 בתשלום, בתשלום ההיטלים וזה מהמימוש. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

עכשיו אני  כשיוצאים למכרז, עכשיו מכינים תכנית מפורטת, אש המועצה[:חיים מנדל שקד ]ר 28 

בקשה להיתר, אנחנו מעריכים  עד שיגמרו את החפירה,מניח שיתחילו לחפור באפריל, מאי, יוני,  29 

 30 במקרה הטוב. 2022שעד שיהיה להם היתר זה יהיה בשנת 

 31 קבלים את הכסף.לא זה בסדר, רק ניסיתי להבין מתי מ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

הדו מבחינת המגרשים  300,000₪-זה לגבי הזה תנאי להוצאת היתר,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 32 

אנשים מתוספת השטחים שגם על זה  ₪  150,000-. ידרשו אחרת ועוד כמשפחתיים שטרם נבנו 33 
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עצם זה הסכום שב, 3,000,000₪עומד לרשותנו בקרן הפיתוח זה הסדר גודל שמשלמים היטלים,  1 

זה הסכום שמשחקים בו, עכשיו בואו נראה על איזה סוגי הוצאות בכלל קרן הפיתוח סוגי עומד,  2 

תב"רים היא מייעדת להם כספים, אז אחד זה הוצאות בתחום התכנון של המרחב הציבורי,  3 

הוצאה שלקחנו מקרן הפיתוח  , זוזהב ולדוגמא התכנון שאנחנו עושים לנתיב כניסה נוסף ליישו 4 

שוב בצורה כזאת או אחרת למתקנים או לא יודע ינוסף בלב היכלומר על תכנון שקשור  יטואם נחל 5 

, לקחנו כספים מקרן הפיתוח דבר נוסף, זה נושא של חידוש תשתיותזה יהיה פה. מה או לפארק אז  6 

שיודע לרדת דרך זה אז אין ברגע שזה משהו כלכלי מדרכות, כבישים, גני משחקים.  –לתשתיות  7 

יה בחידוש של מבני ציבור ועכשיו הנושא של עיקר יגם בהקשר לבנזה יורד מהקרן. מה לעשות  8 

 9 תשתיות חדשות. כמו שאמרנו לדוגמה אחד הפיתוחים שנצטרך להביא אותםהכסף בעצם לפיתוח 

וכספים אחרים שצריך  , דרך לבית עלמיןשוביזה הנושא שנצטרך להבין אותו זה נתיב הכניסה לי 10 

אישורים ממשרדי ממשלה  יםשמגיעכבקרן יתרות ובצד שיהיה לנו בעצם  לזכור שאנחנו צריכים 11 

של  מאצ'ינגשאומרים אנחנו מוכנים לתת לכם איקס לתב"רים כאלה או אחרים אבל נדרשת  12 

לבוא  מאצ'ינג שקשה לנו להעמיד אותו מהתקציב השוטף אז צריךהמועצה, אז בהרבה מקרים זו  13 

תמיד כדאי שיהיה מה שנקרא מקרן ככה ש, אז ההז גהמאצ'ינאת  ,מקרן הפיתוח וולהביא אות 14 

הפיתוח שתוכל לתת מענה לכך שאפשר לקבל תקציבים ממשלתיים רק צריך שתהיה להם  15 

פחות או יותר לאיזה תחומי פעילות אתה משתמש  , אני רק אומר. אני כרגע לא מציע כלוםמאצ'ינג 16 

נם דברים שכרגע אנחנו יכולים בגדול תחומים, עכשיו יש , רק מבחינת תחומים,בקרן הפיתוח 17 

יש להם את האפשרות לייצר שיתוף פעולה מבחינה , שבחלקם שהם על הפרקלפרוט אותם  18 

הוספת נתיב כניסה בשער הישוב,  .ותכף נעבור עליהם עם גורמים תקציבים חיצוניים תקציבית 19 

תכנון כדי שנוכל ב, עוד שלב בתכנון אבל כדי להתקדם הלאה אנחנו צריכים כבר עשו תכנון ראשוני, 20 

ולראות האם אפשר וממי להביא לזה כסף, זה לא  לכתת רגלנו בין משרדי ממשלהלרוץ מה שנקרא  21 

 22 -כזה פשוט להבנתי כי אנחנו לא

 23 אין הסדר בתקציב לזה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

, כמה אז אני אומר, אנחנו נצטרך שם לראות, אני כרגע לא יודע להגיד ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 24 

, אין עדיין אומדן לקטע הזה של כמה הוספת התקציב הזאת צריכה לעלות וגם אני לא יודע להגיד 25 

 26 .האם משרד התחבורה כן או לא משתתף בסכום כזה של פרויקט  אני, ירון,

 27 אני יודע שמתקצבים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 28 זה לא מופיע ברשימה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 29 אני יודע שמתקצבים דברים מאוד ספציפיים כמו גדרות בטיחות ועדיין ]חבר מועצה[:עמיר אריהן 

 30 אז קשה לי פה זה. זה לא נת''צ וזה לא נתיב אופניים ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

השאלה אם בכל זאת, אם יש לך את הועדה התכנונית אם יש לך יכולת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 31 

 32 לאמוד.

 33 .שוב, זה דבר שצריך לעבוד עליו עוד, אני לא יודע להגיד לך ר המועצה[:ירון ארנון ]גזב

 34 את התכנון סיימנו. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 35 , זה לא תכנון מפורט.לא ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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₪,  30,000עכשיו, צריך להזיז שני עמודי חשמל שזה בעלות של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 ז אותם אם אני מזי

 3 ?50,000₪מה שעוצר אותנו מהנתיב הנוסף זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 4 לא, מה פתאום ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

, היום בבוקר רק שתדעו, למה זה חשוב? היום בבוקרבכל אופן,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

ו עוצרים כל רכב והיא משום הרי אנחנו יודעים שאי אפשר לעצור כל רכב, אם היה נתיב נוסף היינ 6 

אתה גם "הסתכלה ואז היה שם מג''ב, אמרה לו אותו, היא מה היום בחוש שלה החליטה לעצור  7 

הנהג שוהה בלתי חוקי בישראל, אין לו רישיון נהיגה בכלל  "יכול לבדוק לי במסוף המשטרתי? 8 

 9 .והוא נוהג ברכב

 10 שתי עבירות עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

הבן אדם הנוסף שהיה איתו, יש לו רישיון אבל בשלילה הרכב  ראש המועצה[:חיים מנדל שקד ] 11 

מה זה מה שהכי מטריד אותי, מה הוא תכנן לעשות בפועל  , עדיין לא נרשם במשטרה,כגנוב  חשוד 12 

הוקרה  שוב, אז זה סתם לדוגמא. קראתי לה נתתי להישהוא תכנן לעשות זה הכי מטריד אותנו, בי 13 

וכל מי ישוב ואם היה מסלול נוסף ים אנחנו מדברים על הביטחון האישי במה שחשוב זה שא וזה, 14 

שיה בא היה נכנס חופשי אז ברור שאנחנו הרבה יותר חשופים. אבל אין לי ממשלה, אם הייתה  15 

 16 ממשלה יכול להיות שהייתי יכול לקבל את הכסף ממשרד השיכון / משרד הפנים.

שאנחנו שהם על הפרק  ה הזאת של הפרויקטיםאז הרשימאוקי,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 17 

הוא אבל אני חושב שהדיון הזה על מה למקד או לתעדף או דברים כאלו הוא שיחה,  ,עוסקים בהם 18 

לא משהו שאני שם אותו ירון מה הזה שלי, הבעיה שלי היא שבחלק מהדברים אני אומר את  19 

מבחינת  כבדר הכי גדול והכי לשים את האצבע של הכסף אם הדב יםלא יודע אנחנו כרגעהאמת,  20 

הם דברים שקשורים אחד  , הרב גילאיהאנדרטה מתחםשובי, פיתוח יהדיון הזה זה בעצם פארק י 21 

אז משם לי תהיה נקודת מוצא או  ,הזותדונו בבשני בעבודה של האדריכלית שאני מניח שתציג פה  22 

יודע להגיד מאחורי זה  יהיה אפשר לכמת את זה, אז אני לאעל מה הולכים ואם גם להבנה בכלל  23 

ואם מגישים תב"ר  תב"רים צריך לאשר אחד אחדבסוף מספרים אבל אני חושב שדיון בכל מקרה  24 

כאידיאל.  לא מאשרים את התב"ראז שחברי מליאה לא חושבים שזה בסדרי עדיפות של המועצה  25 

מסגרת כמו שאני הבנתי מהדיון הקודם. בכל מקרה, רשימת התב"רים שהופצה ב זו הדעה שלי 26 

החלק השני של החוברת עם ההסבר של התקציב, לדעתי אין בה שום כסף מקרן הפיתוח בכלל. אם  27 

דברים שקשורים למים, אבל אין שם שום כסף מקרן מהשיקום יש בה משהו זה מקרן המים,  28 

משהו שאוכל מהקרן  באיזה שהוא הפיתוח. היא לא עומדת בסירה או באיזה שהיא התנגשות או 29 

 30 .ת בהאו ממה לעשו

 31 יש למישהו הערות לזה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ירון אם תוכל לשלוח לנו את , אני אקח את ההצעה שלךתראה,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 32 

, אנחנו נכין איזו שהיא הצעה לסדר העדיפויות בתב"רים כפי שאנחנו רואים את זה המסמך הזה 33 

 34 ואז נביא את זה לדיון. בסדר?

 35 סבבה. גזבר המועצה[:ירון ארנון ]
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 1 ]התפרצויות[

 2 . חיים אתה רוצה לעבור?246זה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

כי באמת אלה דברים מאוד רגע, בואו נעשה את זה מהר,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

אחרי שנבחנו כל האופציות, זה זו הייתה ההערכה שלנו, ₪,  30,000בתב"ר אנחנו אישרנו פשוטים.  4 

 5 המשאבה. כדי לרכוש את 30,000₪-תקציב, אנחנו רוצים להגדיל את זה במים לא מה םשיקומקרן 

אנחנו נסתכל על בתב"רים,  ףחיים סליחה, דיברנו על לעשות תיעדו עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

 7 .הכל

 8 זה אבל מתוך סעיף התקציב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 .אנחנו רוצים להגיש סדר עדיפויות בתב"ריםאני יודע, אבל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 10 .אבל אין קשר, זה מגיע מקרן המים, לא מהתקציב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 אתה צודק סליחה, הבנתי, טעיתי. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני חושב שמכל התב"רים שהצגנו פה אף אחד מהם הוא לא לוקח  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 12 

 13 הפיתוח.שקל מקרן 

 14 לא, לא, לא. אני רוצה לעבור על זה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מכספי משרד החינוך, יש לנו התחייבות במרכבה, ₪  160,000מרחב הכלה בבית הספר היסודי,  15 

 16 ?257למה לא לאשר אותו? למה לא לאשר את תב"ר 

 17 זה מתעכב סתם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 18 מענק שאושר? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

קיבלתי אישור מרכבה על מענק, אני רוצה לפתוח אותו כתב"ר, אני לא  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 19 

מחשב משרד החינוך לא עוזר לי התחייבות תב''ר לפני שתאשרו לי אותו, זה שיש את היכול לפתוח  20 

 21 כלום כי אתה לא מאשר לי.לי 

 22 .תעלה אחד אחד, תתחיל עם המיםאם אתה מעלה להצבעה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 23 

 24 ציוד לטיפול במערכת הביוב -  246[ עדכון תב"ר 3]

 25 50,000₪-, פתחנו תב"ר ב2020-היה פה דיון ב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 26 המשאבת לחץ הזו?אני מבין, מה זה עושה   איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 27 ב.פותחת את הסתימות בביו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 איפה היא אמורה להתחבר? איפה משתמשים? בבתים פרטיים? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 29 לא, ציבורי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 30 ?איפה? במקומות שיש סתימות  איתמר הראל ]חבר מועצה[:
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הרי היום מה עושים? בא עובד שלנו בא עם הקפיץ הזה ורואה שזה לא  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

הוא ואתה עם משאבת לחץ  אתה נגרר, אם תבוא ביובית מבזבזים המון זמןלקרוא למתחיל הולך  2 

בסופו  אם יש סתימה שהיא יותר גדולה. עושה את זה לבד, רק במקרים נדירים משתמש בביובית 3 

כיבוי שיש לו אפיון עם  לגרוריש רק  .של דבר זה יכול להיות טוב גם לכיבוי אש, זה צינור לחץ 4 

 5 .לא מים המטפים, זה

 6 זה עם לחץ? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

כן אבל היא מובנית בתוך היחידה, בתוך הנגרר הזה, את המשאבה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 7 

 8 -אומרים שתפעולית הדבר הזהאתה מבין? עכשיו אנחנו אתה מעביר מגרור לגרור, 

יאים בשנה על הביובית כמה אתם מוצ כמה זה עולה הדבר הזה?  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 9 

 10 הזו?

 11 30,000₪-20,000₪בין  אנחנו יכולים להוציא משהו כמו, תלוי בשנה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 12 ₪? 30,000והעלות של המערכת היא  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

ת אדם כמה שעובוודאי, עכשיו השאלה היא לא על הכסף הזה אלא  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 13 

. אתה בא עם מערכת לחץ אתה יכול לפתוח בצ'יק אנחנו מבזבזים על ניסיונות הפתיחה הידניים 14 

 15 שעות על כמה עובדים. 4-5מה שהיום אני מבזבז 

 16  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 ואתה מצפה שאתה לא תזמין יותר את הביובית? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 18 15,000₪גם אם אני חוסך  בביובית יש לך לחץ הרבה יותר גבוה,לא,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

מתבזבזות בפתיחות  שלאשעות אדם שלנו , אבל הביובית ישירה שלבשנה אבל זה רק הוצאה  19 

 20 .הידניות שלנו הן עצומות, כל פעם שני אנשים מגיעים עם הקפיץ הזה

 21 כמה שעות זה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אז אם אתם מאשרים  ה,שנ 15של לא יודע, אבל המון, מותקן פה ציוד  ה[:ירון ארנון ]גזבר המועצ 22 

 23 .את זה אני אשמח

 24 .רגע, תב"ר תב"ר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 25 . פה אחד בעד.246עדכון תב"ר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 26 

 החלטה

 שמטרתו רכישת ציוד לטיפול במערכת הביוב. 246מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר 

 ₪ 50,000-  סכום התב"ר המקורי 

 ₪ 30,000-  סכום להגדלת התב"ר 

 יובקרן שיקום מים וב-   מקור תקציבי 

 ₪  80,000-  סכום התב"ר הכולל

 

 פה אחדאושר 
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 1 [ אישור תב"רים חדשים4]

 2 בבית הספר היסודי  הכלהמרחב  257ר תב" ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 3 מה זה מרחב הכלה? נתלי שחף ]חברת מועצה[:

זה באחת הכיתות החיצוניות, נכון יש כיתות חיצוניות בבית הספר? הם  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 4 

קוראים לזה מרחב הכלה, זה מרחב כזה שאמורים לרהט אותו ואפשר לעשות שם עבודה חינוכית  5 

של משרד החינוך זה תקציב קבוע מאוד מאוד ברור  הכלהמרחב  נק ממשרד החינוך.והכלה, זה מע 6 

 7 .למה הם אמורים לעשות בחלל הזה, לרהט אותו, לשים שם משחקים, לא יודע

 8 זה מה שמנהלת בית הספר ביקשה? נתלי שחף ]חברת מועצה[:

עשו את כל זה, הם קיבלו , לכן אני אומר, זה הגיע אלינו אחרי שהם כן ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 9 

 10 הודעה שאושר להם.

 11 אושר פה אחד. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 

בכיתות ₪  160,000-אני רוצה להגיד בעניין הזה שאתם לא תגיעו ל איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

ם יותר גדולים. אני האלה, מרחבי ההכלה שמדברים עליהם בבתי ספר, התקציב הזה מיועד חללי 14 

באמת, כי זו כיתה קטנה. ₪,  80,000-אומר לך שלא משנה כמה תרצה להשקיע לא תגיע גם ל 15 

 16 כשמדובר על מרחב הכלה מדובר על ריהוט שהופך סביבה לסביבה שהיא לא סביבת לימוד רגילה.

 17 זה לא ללימוד. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגילה אלא הפרונטלית הכיתה לימוד בוד פשוט לא לזה כן ללימ איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19 .לימוד בשיטה אחרת

 20 זה חינוך מיוחד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, זה מיועד ללימוד, לא בשיטה המסורתית שאתה מכיר, היום  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 21 

למרחב הכלה  הרבה בתי ספר מתכוונים, עובדים בשיטה הזו של לימוד, אבל בכיתה הזו שמיועדת 22 

 23 ₪. 160,000אין סיכוי שתוציא עליה 

היא מדהימה והיא שאני יכולה לבקש ממך באמת, תדבר עם בתיה,  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 24 

. אם תגיד להעביר את זה למקום אני קשובה, אני בטוחה שהיא מאוד מאוד תקשיב להמלצות שלך 25 

 26 חושבת שכדאי להקשיב לדעתה.

 27 .אני לא יודע על זה כלום אני יודע כותרתאין לי מה להתלבט כי  ה[:ירון ארנון ]גזבר המועצ

 החלטה

 מרחב הכלה בבית הספר היסודי. -257מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר 

 ₪  160,000-  סכום התב"ר

 משרד החינוך, מענק שאושר-  מקור תקציבי

 פה אחדאושר 
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אני רוצה אלף מירי צודקת, אני אבוא איתך גם לבתיה זה בסדר גמור.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

, 100,000₪וינצלו רק  160,000₪לשאול עוד שאלה בהקשר למה שאמר איתמר, במידה ולא ינצלו  2 

 3 הולך חזרה למשרד החינוך? וך לשימושים נוספים או שזההאם ניתן לפנות למשרד החינ

 4  הכלה.קודם כל מבחינת תקנה תקציבית זה תקנה תקציבית של מרחבי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 5 אפשר לפתח את זה גם במקומות נוספים? זה ברבים? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 בעוד בתי ספר אפשר אולי לפתח מרחבים כאלה מירי רחמים ]חברת מועצה[:

ומה שהפיקוח יאשר לה, אני וואלה מבחינתי את יכולה לנצל כל שקל  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 7 

 8 .אשמח, אני לא יודע להגיד לכם

 9 הצבענו על זה כבר, לא? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 כן. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 11 ?222מה זה תב''ר וספים, לפני שמתקדמים לנושאים נ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ישבנו לפני והסברתי פעם קודמת,  זה התב"ר בנושא חינוך סביבה ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 12 

 13 שנתיים ובעצם לא נוצל

 14 הוא גם תב"ר צבוע? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 שאר בו יתרהזה היה תב"ר צבוע הוא לא נוצל ונ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 16 זה כסף צבוע? זה תקציב רגיל? ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ

בסעיף התקציבי  2021הסעיף הזה זה שמתי בתקציב בתקציב הרגיל  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 17 

 18 הזה 

 19 סעיף שיש לו השפעה על התקציב הרגיל  זה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רה הזאת היא בכל מקרה אני לא יכול להגיש אותו לממונה כי השו ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 20 

 21 יעבור. 2021כפופה לזה שתקציב 

 22 לא לזה אני מתכוון עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תוקף להחלטה הזאת אם היא לא  לא היהאני אומר שבכל מקרה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 23 

אין בעיה  . אני אומר מה שאתה אומר.ולכן זה לא משנה שום דבר 2021בצמוד להגשת תקציב  24 

 25 .ה כי אין לה שום משמעותלדחות את ההחלט

אז אי אפשר ₪  19,800-אם בתקציב עצמו לא יהיה סעיף של ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 26 

 27 לבצע אותו.

 28 ]התפרצויות[

להשתמש עבור המשרד להגנת ₪  19,800-רגע, חייבים את ה מירי רחמים ]חברת מועצה[: 29 

 30 הסביבה?

עבור הדבר  161,000₪יבה אישר פרויקט של כן, המשרד להגנת הסב ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 31 

 32 , אנחנו צריכים להעמיד את היתרה.129,000₪שהשתתפותו היא הזה 
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 1 אם אפשר לשאול? ומה מהות הפרויקט? מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 2 מענק עבור חינוך סביבתי, תכנית תלת שנתית. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 3 .ביבתיחינוך ס ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 4 ]התפרצויות[

יש שם תכנית חלק מהתקציב הוא לגני ילדים, חלק לבתי הספר,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 5 

 6 .מאושרת, תלת שנתית, חינוך סביבתי וזה, אני לא יודע

 7 לא, אנחנו לא יודעים, שאלנו את זה גם במפורש. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

וה והיא תשלח לכם את התוכנית שהיא הגישה במסגרת אז תפנו לנאו ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 8 

 9 . בכל מקרה זה בצמידות לתקציב הרגיל, בלי התקציב הרגיל הוא לא יכול לעבור.הקול קורא

 10 .אני בעד כן להצביע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 .אני לא יכול להגיש את זה זה לא משנה עכשיו,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

חיים, אנחנו לא מצביעים כי לתב"ר הזה יש משמעויות שונות, היות  חבר מועצה[:עמיר אריהן ] 12 

 13 וזה לא רק כסף צבוע.

 14 אי אפשר לעכב כל דבר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 15 אני מביע את דעתי. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 16 ]התפרצויות[

נשאר לנו לצורך רכישת  התב"ר הבא מבוסס על מענק משרד הפנים, ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 17 

מכירת הכלי הישן תניב  295,000₪כלי תפעולי במקום הקיים, להחליף את הקיים, התב"ר  18 

 19 ₪. 240,000והמענק המאושר ממשרד הפנים הוא  55,000₪לערכתנו 

 20 זה טרייד אין? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זה סגור על עצמו מבחינת  ,מבוסס על הצעות שקיבלנו לטרייד איןזה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 21 

 22 . אז אני אשמח אם תצביעו שנוכל להעביר את זה לביצוע הסכומים.

 23 פה אחד. – 259תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 24 

שני הגנים  גם כן מענק משרד הפנים אושר לנו נושא של 260תב"ר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 25 

 26 .ף מתקני משחק ובהתאם את משטח הבטיחות בחצר של הגנים הישניםהישנים להחלי

 החלטה

 מעמיס אופני –עולי שמטרתו רכישת כלי תפ 259מליאת המועצה מאשרת פתיחת את תב"ר 

 מקור תקציבי:

 ₪ 55,000-   מכירת כלי ישן

 ₪  240,000-   משרד הפנים

 ₪ 295,000-  סכום התב"ר הכולל

 פה אחדאושר 
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 1 רגע, רגע עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 2 זה גני משחקים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

או שאפשר זה רק להחלפה  למה לא להכניס את זה לתוכנית אחרת? עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

 4 לעשות עם זה גם רכש?

זה תב''ר שמיועד כי יש לנו מתקני משחקים מאוד מאוד ישנים ומתקני  [:ירון ארנון ]גזבר המועצה 5 

 6 .ומשטח בטיחות תואםבטיחותיים משחקים 

ואם אני רוצה מחר להחליט שאני סוגר את הגן הזה ופותח גן במקום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

 8 אחר ומשתמש בזה לקניה?

 9 .י ילדים לא גני משחקיםזה חצר גנלא הבנתי, לא,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 10 .טעות שלי, קיבלתי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 .ותיקיםוגני הילדים ה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 12 הגשנו את זה מסודר עם נימוקים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ההסתכלות היא אחרת, העברת, שמת, מצוין. אבל אם תב"ר אחד יכול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 ש בתוקף גם לדברים אחרים אז אנחנו רוצים לבחון את זה.לשמ

רגע יש לי שאלה אחת קטנה אם אפשר, האם התב"ר הזה מכסה את  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 15 

 16 כרגע? כל הליקויים הבטיחותיים שיש בגני הילדים

להקים את מתקני המשחק ובהתאם החלטה אנחנו מדברים עכשיו על  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 , זו ההערכה שלנו.ייצר את משטח הבטיחות המתאיםל

השאלה שלי היא האם הסכום הזה פותר את הבעיות בששת גני  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 19 

 20 הילדים?

 21 .זה מיועד רק לחצרות של גני הילדים הישניםלא בשש. לא,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 22 וספים?ומה עם ארבעת הגני ילדים הנ נתלי שחף ]חברת מועצה[:

האם זה מיועד לשניים צבועים או שאפשר לחלק את התקציב בין גני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 23 

 24 הילדים?

הבקשה. אם על סמך  160,000₪ לא יספיק לך.₪  120,000-הבגדול  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 25 

 26 .את הבקשהבגדול אנחנו העברנו את השמות של הגנים כשהעברנו להסית את זה? יכול להיות שכן, 

, התקציב מה שאני מציע זה שתשבי עם נאווה ותראי למה זה מיועד עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 27 

לעשות  בשביל לעשותאומר שככל הנראה  ותתקן אותי אם אני טועה, ירון אם אני מבין נכון ירון 28 

אבל אין מניעה תקציבית שזה יהיה בגנים האלה  160,000₪את מה שצריך בשני גנים צריך  29 

, לכן אחרי זה תשבי עם נאווה ותיקחו סדרי עדיפויות, זה לא קשור 40,000₪ובגן אחר  120,000₪ 30 

 31 .כי זה בכל מקרה מדובר בגני הילדיםעצמו לתב"ר 

 32 .אל תשכחו שבאלון ואלה אנחנו החלפנו את משטחי הבטיחותגם  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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בל באלון ואלה עשיתם ויש ונה לשני גנים, איכול להיות שהכסף הזה ע נתלי שחף ]חברת מועצה[: 1 

 2 .גם את גן רותם

רותם סידרנו פה גן רותם הולך להיסגר בשנה הבאה, קודם כל אבל  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 3 

 4 .אבל הוא הולך להיסגר בכל מקרה

 5 .מה שנשאר אלו שני הגנים האלהרותם סידרנו ראשון, זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 ? פה אחד בעד.260מי בעד לאשר את תב"ר  ש[:”]יועמדוד זיו 

 7 

חיים אפשר תקציב, פעם, זה כרוך בסעיפים של הלגבי הטנדרים שוב  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 8 

 9 .הנושא של החלפת מוני מיםלמחוק את זה מהדיון. 

, אם אפשר לשלוח לנו תחשיב של 261אני רוצה כן להתייחס לתב"ר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 הסכום.

אז  8-7יש טנדר בן  אני אכתוב. יודע מה, בסדר, עזוב,אתה אבל עמיר,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 12 

 13 .יתן לו לקרוסאל תבוא נצפה את הנולד ו

 14 אני מבקש את זה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מזמין לעצמך לחדש אותו אחרת אתה  אבל בסוף ציוד שעובד צריך ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 15 

 16 רוכים'.ב'

להחליף וזה טנדר כעיקרון משרד הביטחון בין שנה לשבע היה מאשר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 17 

 18 לחדש טנדרים. למורת רוחו של כל הגזברים שהיו חד וחלק שאחת לחמש שנים צריךהיה 

 19 צב את זה ועכשיו זה עלינו.עד עכשיו משרד הביטחון תקהבנתי,  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 20 השבוע רצינו ביום שלישי כי הטנדר היה במוסך. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 21 .לא משנה חיים, נדון על שניהם בפעם הבאה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

סיור  -אחד מהם שני טנדרים, סיור שתיים וסיור שלוש, פה לא, יש  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 22 

. מוני מים 400זה שעושה את התפעול, הוא לא מה שנותן בן ביטחון. אוקיי, רכישה של  שלוש הוא 23 

 24 400-זה לא החלפה זה רכישה, את ההחלפה אנחנו עושים מכוחותינו, זה רק על הרכישה של ה

 25 מונים.

 26 ?200ולא  700ולא  400למה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 27 עבודה שהם יספיקו?יקף הה הכי אני מניח שז 400 עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 החלטה

לתיקון ליקויי בטיחות והצללה בחצרות גנ"י, כפי  260מליאת המועצה מאשרת פתיחת את תב"ר 

 שהוצג במליאה

 ₪ 160,000-  סכום התב"ר

 משרד הפנים-  ציבימקור תק

 פה אחדאושר 
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 1 200-שנספיק וזה גם די מיישר לנו קו שאחר כך צריך להגיע ל. כן, בשנה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 2  .בשנה

 3 למה לא להביא מונים דיגיטליים? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

פי  פי ארבעה,הבעיה בניהול קריאה מרחוק זה שהם עולים בערך  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 4 

 5 ם. הבעיה היא אחרת גם.חמישה, קריאת המונים לוקחת לי חמישה ימי עבודה פעם בחודשיי

יש לנו מכשיר איתור נזילות של המועצה? שנותן פקודות מסוימות  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

 7 ומזהה נזילות.

אם תסתכל בתקציב שלך על צריכת המים אתה תראה שהוא מאוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 והוא קופץ בין השנים. בוהג

 10 .7-7.5%אנחנו חזרנו לפחת מים של  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

-80,000₪ ,זה נשמע לי לא סביראני הסתכלתי על הסכום הוצאות מים  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 .בשנתיים 180,000₪

שיהיה לך  ם לבשיהוצאה  80,000₪-לא אני אגיד לך מה, בשנה של ה ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 13 

לנו בעיה  היה לנו פחת מים, מה זה אומר? זה אומר שהייתהפחת מים מאוד גבוה, באותה שנה  14 

במוני המים של הגינון, כאילו לא חייבנו את עצמנו מספיק במים אז זה הציג פחת, זה הניחוש שלי  15 

 16 .למה זה היה

אתה יכול לשלוח לנו את ? 2016-אתה יכול להציג לנו את הנתונים מ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 זה?

מציג  , מכירת מים-כמובן, יש לכם את זה אגב בתקציב בגיליון קניה ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 19 

 20 7-7.5%אבל אנחנו בסך הכל מבחינת פחת המים ירדנו לרמה שהיא ברף הטוב סביב  .שם רב שנתי

 21 אפשר להצביע על התב"ר הזה? בהחלט תקין. זה פחת מים

 22 אושר פה אחד. 262תב"ר  יועמ"ש[:דוד זיו ]

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 החלטה

 שמטרתו החלפת מוני מים. 262מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר 

 ₪ 50,000-  סכום התב"ר

  קרן שיקום מים וביוב-  מקור תקציבי 

 פה אחדאושר 
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זה בעצם זה הסעיף האחרון על סדר היום,  263ובעצם התב"ר הבא  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

 2 ., זה לא היה בחוברת25,000₪שיפוץ מקווה נשים, ה

 3 . מימון משרד הדתות 100% ,00025,זה  :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[

 4 מי בעד? תב"ר לשיפוץ המקווה אושר פה אחד. דוד זיו ]יועמ"ש[:

 5 

 6 .תודה רבה אני נועל את הישיבה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 

 8 -הישיבה ננעלה-

 

 בברכה,

 

_____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ועצהראש המ

 ,דודי אשכנזי

 מנכ"ל המועצה

 

 

 החלטה

 שמטרתו שיפוץ מקווה נשים. 263מליאת המועצה מאשרת את תב"ר 

 ₪  25,000-  סכום התב"ר

 משרד שירותי דת-  ר תקציבימקו

 פה אחדאושר 


