
 18.04.2021 מיום 06/21פרוטוקול מליאה מן המניין 
 
 
 
 

1 
 נוצר על ידי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 



 18.04.2021 מיום 06/21פרוטוקול מליאה מן המניין 
 
 
 
 

2 
 נוצר על ידי

 6/2021מס' מן המניין שאינה מליאה פרוטוקול ישיבת 

 תשפ"א  ו' באייר, 2021 באפריל 18, ראשוןמיום 
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 V חברת מועצה פנינה בן עמי איצקוביץ' 3

 V צהחבר מוע איתמר הראל 4

 V חבר מועצה עמיר אריהן 5

 V חבר מועצה אילן כליפה 6

 V חבר מועצה חן פיליפוביץ 7

 V חבר מועצה מיכה צוריאל 8

 V חברת מועצה נתלי שחף 9

 לא נכח/ה חברת מועצה מירי רחמים 10

 

 סגל מועצה: .2
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 אורחים: .3
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 נוצר על ידי

 -הישיבה נפתחה-

 1 כללי

 2 6ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר  2021תקציב המועצה לשנת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הישיבה מחולקת לשלושה חלקים, החלק הראשון אישור לפתיחת תב"רים לפי בקשת חבר  2021 3 

ישי זה אישור התקציב והצבעה מועצה, חלק ב' אישור הלוואה על החלפת טנדרים והחלק השל 4 

 5 , ירון בבקשה.2021לתקציב הרגיל בשנת 

 6 -אוקיי, בנוגע לתב"רים, ראשית אנחנו ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 7 ה אחת רק לפני כן הערה?יאפשר שני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8 כן. ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

מידי לפרוטוקולים, שמחנו לקבל פרוטוקולים חיים אנחנו מחכים יותר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

זה זמן לא סביר, במיוחד כשיש  .בני שלושה חודשים לפני שבוע, אני אומר את זה בכוונה לפרוטוקול 10 

חברה שמתמללת, אם החברה מתמללת ולא מסוגלת להביא את זה תוך יום יומיים, אני אומר את זה  11 

על הקרח, אין שום דבר  ןאנחנו מקבלים ישיבות והלא יכול להיות מצב ש .מולם, צריך להחליף אותם 12 

 13 ואחרי שלושה ארבעה חודשים יש עוד פרוטוקולים מדצמבר שלא קיבלנו.

 14 למה זה קורה? למה זה קורה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 15 .לא יודע, דודי חולה לצערי היום הוא לא הגיע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 אולי נשאל את הבחור הזה?  מועצה[: אילן כליפה ]חבר

 17 דודי היום הוא חולהלמרץ,  25-הפרוטוקול מה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תשמע, אין לי לתת לך תשובה, אני רק יכול להגיד לך שאנחנו לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

קיר, באופן עקרוני הייתה לנו תקלה, לא יודע ממה נבעה אני לא עשיתי תח .מעכבים את הפרוטוקולים 19 

שעות לפני ישיבת המליאה מן המניין הבאה. מאחר ולא היו ישיבות מן  48הפרוטוקול צריך להגיע עד  20 

 21 -המניין, כן

אני יכול להגיד שפרוטוקולים מדצמבר לא אנחנו עשינו, זה בכל  ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ 22 

ם שאנחנו עשינו במרץ לקח לנו קצת יותר אנחנו התחלנו לעבוד פה במרץ, פרוטוקולי .מקרה לא זה 23 

זמן לעשות אותם ממה שבדרך כלל, קצת יותר זמן זה אומר בערך שבועיים וזה בעיקר נובע בגלל איך  24 

הישיבות פה הן ישיבות לא פשוטות לתמלול בלשון המעטה,  .שאנחנו בסוף מנסים לזקק כמה שיותר 25 

ת זה ארבעה אנשים שונים ועוברים על זה ולכן אתם יכולים להבין רגע מה אנחנו עוברים, שומעים א 26 

 27 אנחנו מעדיפים להתעכב קצת אבל לשלוח בסוף את המקסימום שאפשר להוציא מתוך הישיבות.

 28 במרץ אתם שלחתם? 25-את ה אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 29 שלחנו את הכל, אנחנו שלחנו את כל הפרוטוקולים שאנחנו עשינו ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ

 30 .עד היום

 31 במרץ? 25-מתי נשלח ה אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 32 .לפני... שבוע שעבר ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ
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שהפרוטוקול  PDF-שאלה נוספת, אתם מביאים גם אישור שזה חתום ב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 הוא כפי ששמעתם אותו?

 3 הצהרת כשרות הכוונה?אנחנו שולחים, כן,  ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ

 4 .כן עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 .כן ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ

אז חיים אנחנו מצפים גם לקבל את הצהרת הכשרות עם הפרוטוקול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

PDF. 7 

 8 -מדוע לא עבר הפרוטוקול שמועבר אילן כליפה ]חבר מועצה[:

והם  PDFות אומר שהם מצהירים, הם שולחים קובץ הצהרת כשר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

אז נותן, זה מקל על כולנו באישור כי  PDF-מצהירים שהפרוטוקול הוא כפי שהם ראו אותו, את זה ה 10 

 11 ויכוח.ואין על זה 

 12 לא, האחרון לא קיבלנו אותו עדיין. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13 לפני שבוע אצלכם. הוא עכשיו אמר, זה כבר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

משהו שהו לגבי האחרון, שלחנו אותו ביום שלישי שעבר, היה איז ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ 14 

אני יודע שהבחורה שלי דיברה עם דודי על זה  .לגבי התב"רים בו, שלא הצלחנו לשמוע מספיק טוב 15 

שעד מחר לצורך העניין זה שאני מאמין  ,תיקון שהיה צריך לעשותשהו ועדי היום היא עשתה עוד איז 16 

 17 יוכל להישלח אליכם.

 18 טוב, שאלתי למה מתעכבים הפרוטוקולים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 .ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 20 .אוקיי, נושא הבא ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 21 רגע, הצעה על הסדר גם, מה קורה איתה? מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 22 זה ישיבה שלא מן המניין, מה קשור? ראש המועצה[:חיים מנדל שקד ]

 23 .אפשר לקבל הערות גם ש[:”דוד זיו ]יועמ

ועוד משפט אחד אחרון אם אפשר, להגיד תודה לירון שהיה זמין  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 24 

 25 .בהתראות די מהירות לשבת על הדברים, לא תמיד אנחנו מסכימים אבל בהחלט שירותי

 26 .בחפץ לב מועצה[:ירון ארנון ]גזבר ה

אם כבר דיברתי, אז אני רק אגיד שאם תוכלו לדבר, מי שמדבר  ל חברת התמלול[:”אשר קנינו ]מנכ 27 

 28 .אז זהו, זה יזרז ויקל על התהליך. לדבר בקול ולהוריד את המסכות, כמה שאפשר לא אחד בתוך השני

 29 

 30 
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 1 [ אישור פתיחת תב"רים1]

ה יה אליי פניתבת מועצה הקודמת על התקציב נעשאוקיי, לאחר ישי ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 2 

ישבנו  .לי, עם רשימה של דברים שהם ביקשו לדון בשינוייםתמשלושה חברי מועצה, איתמר, עמיר ונ 3 

ביחד ולאחר פגישה, לאחר שסיכמנו את הדברים וראינו שיש דברים בעצם שהם נכונים להביא אותם  4 

אז גם שנעלה אליכם בישיבה הזאת והחלק  .במסגרת תב"רים ולא שהם בתוך התקציב השוטף 5 

הראשון של הישיבה אישור פתיחת תב''רים שזה אותם תב"רים שאני תכף אציג ועוד שני תב''רים  6 

אישרנו את  .שהיו בעצם מהזימון לישיבת המליאה הקודמת בנושא התקציב שלא אושרו, שנותרו 7 

את הרשימה שאנחנו מבקשים לדון אז עכשיו אני אציג בעצם  .הרוב, את השניים האלה לא אישרנו 8 

כעת. התב"ר הראשון הוא בעצם תב"ר שגם הובא בפעם שעברה, אבל הוא לא אושר, זה הנושא של  9 

וזהו,  129,000₪החינוך סביבה, שלגביו יש כמו שאמרנו התחייבות של המשרד להגנת הסביבה של  10 

, אני לא כל כך מתמצא הסביבלהגנת ה דשרמה ישבה עם הואני יודע שיש על זה תכנית חינוכית שנאו 11 

תכנית שמשלבת גם את הגיל הרך וגם חינוך יסודי,  ועדת חינוך ישבו על זה. זובזה אבל אני מניח שו 12 

זהו, כן, אם יש למישהו משהו להגיד, מאחר ותב"רים צריך להצביע אחד אחד, אז אם יש מישהו...  13 

 14 .זה מספרי התב"רים בעצם 258

 15 .מהמשרד להגנת הסביבה 129, 130, 120ם ההתאמה שבעצ נתלי שחף ]חברת מועצה[:

זה תב"ר  222-כן, יוצאים ומהעודף, ה.. .המשרד להגנת הסביבה והשאר ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 16 

 17 .שלא

 18 .161,000₪בסך הכל , דרך המועצה 30,000₪ נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 19 .נכון ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 20 טוב, אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד לאשר את התב"ר? :חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[

 21 ., ככה צריך161,411₪, חינוך בנושא סביבה על סך 258מי בעד לאשר את תב"ר  ש[:”דוד זיו ]יועמ

 22 .זה בשביל הפרוטוקול ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 23 .לגמרי, גם בשביל משרד הפנים ש[:”דוד זיו ]יועמ

 24 טוב, הצבעתם? ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 

 25 פה אחד בעד. אושר ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 26 

כפי ששלחנו  .הנושא של החלפת שני טנדרים 261תב"ר הבא, תב''ר מספר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 27 

 28 טנדר .י ישניםיגם במסגרת הזימון הראנו לכם בעצם שלמועצה יש שלושה טנדרים בסך הכל, שהם ד

 החלטה
כפי שהוצג  חינוך בנושא סביבה 258תב"ר פתיחת מועצה מאשרת את מליאת ה
 במליאה:

 מקור תקציבי:
 ₪ 19,363-   2021ב רגיל תקצי

 ₪  12,918- 222עודפים בלתי מנוצלים תב"ר 
 ₪ 129,130-  משרד להגנת הסביבה

 ₪  161,411-   תב"רסך הכל 
 

 פה אחדאושר 
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של  במסגרת תקציב אחזקת מרכיבי ביטחוןאחד הוא טנדר שהוא בעצם בסל של משרד הביטחון  1 

משרד הביטחון, שזה הטנדר שבעצם נוסע עליו הרבש''צ והוא כבר בן מעל חמש שנים אבל הוא בעצם  2 

 3 .40,000₪-זה מגיע עם מענק, בדרך כלל כ וכשיאשרוממתין לאישור רענון של משרד הביטחון 

שני . אז אנחנו נצטרך לחכותשלהם היום היא שהחלפת הטנדר היא אחת לשבע שנים המדיניות  4 

הטנדרים הנוספים שאותם למעשה אנחנו רוצים לרענן, אחד זה הטנדר מה שאנחנו קוראים לו סיור  5 

, זה טנדר הביטחון שבעבר היה גם כן ממומן על ידי משרד הביטחון אבל הם הפסיקו כידוע לממן 2 6 

דרים, זה טנדר שהוא ביולי יהיה בן תשע. מן הסתם צריך כבר לרענן אותו, יש לו לנו את אחד הטנ 7 

 8 יותר ויותר תקלות ואי אפשר לצפות אחרת מטנדר בן תשע שעובד כל היום.

 9 מימוש שלהם?המה שווי  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

יה, אבל יוא שווה בשוק של יד שנ, זה מה שה40,000₪-30,000₪שלו בערך  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 10 

 11 .לחכות שהוא יקרוס וישבוק הוא גם יהיה שווה אפס וגם על הדרך אנחנו נשלם הרבה מוסכים

 12 הוא יוצא מחוץ להר אדר הטנדר הזה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

ות שלו הן פה, יורד כן, זה הוא נוסע גם בלילות בחוץ וזה, אבל רוב הנסיע ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 13 

 14 .לשילה

 15 .באזור נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 16 .כן ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 17 -מעבר לעלויות האחזקה המאוד גבוהות, כל יום שהרכב מושבת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 18 למה הוא מושבת? נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 19 .לא, כשהוא נכנס למוסך ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

הוא נכנס הרבה למוסך, גם רכב התפעול עוד יותר אפילו ואז יש  ים מנדל שקד ]ראש המועצה[:חי 20 

 21 -לנו בעיה עם הגזם וכולי, זאת אומרת

אני חושב שלא צריך להסביר למה רכב בן תשע, טנדר בן תשע, צריך כבר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 22 

 23 .להחליף

רכב אחד של הביטחון הוא כן מגיע ממרכיבי משרד  רגע, ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 24 

 25 .הביטחון

 26 .זה מה שנמצא אצל הרבש''צ Bהימני, בעמודה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

אפשר להחליט גם שהרכב של הביטחון הוא יעשה את  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 27 

 28 עצה מממנת?הנסיעות הכבדות כדי לשמר, כדי להפחית בבלאי של הרכב שהמו

 29 לא זה רכב מדוגם. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 30 למה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 31 -של הרבש''צ, יש לו שם מכשיר קשר  דוגםמכי זה רכב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 והוא לא שמיש ליתר...? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ
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יש לו ציוד, בעיקר קשר ומתקן וכזה, האלה של מג''ב וכל אלה, אז זה,  ה[:ירון ארנון ]גזבר המועצ 1 

זה סיור של התפעול, זה רכב שרכשנו לפני  3עכשיו סיור  .בעצם 2בכל מקרה, זה הסיפור של סיור  2 

מיצובישי  .שוביקרוב למעל ארבע שנים שהחלטנו שזה בעצם הרכב שאנחנו לוקחים להסתובב בי 3 

ף גזם וכאלה במשך היום, המסקנה, ההבנה שלנו אחרי כמה זמן, אחרי ארבע ושגורר את הנגרר ואוס 4 

 5 .מלא והוא לא מספיק חזק 4X4, זאת אומרת לא 2X4השנים האלה היא שבעצם הייתה טעות לרכוש 

בגלל שהוא לא מספיק חזק, יש לנו איתו הרבה תקלות, בעיות מצד אחד בגיר, בבלמים, בכל מיני  6 

, זה לא רק עניין של מה שאתה גורר כל היום, אתה עובד בשיפועים וצריך כאלה, השיפועים בהר אדר 7 

 4X4. 8-ללעבור אתה יודע 

 9 יש יומן תקלות? איך אתם מתנהלים עם התקלות? מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 10 .מה? יש יומן תקלות, אני מניח שהחבר'ה מנהלים יומן תקלות ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 11 אפשר לראות? צה[:מיכה צוריאל ]חבר מוע

 12 .את הרכב כאילו מנהלכן, תבוא תראה, כאילו הוא אצל מי ש ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

לגבי הטנדר האמצעי אין בעיה, באמת טנדר בן תשע, כבר זקן, לגבי  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 13 

 14 .ק''מ זה עדיין חדה 103,000הטנדר מיצובישי, מיצובישי זו חברה של רכב שלה שנוסע 

והרכב הזה נוסע כל  2X4זה לא עניין של קילומטרים, זה עניין שקנינו  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 15 

 16 ההמלצות,ולכן,  .היום עם נגרר, עם עוד דברים, ובעליות ובירידות של הר אדר זה כנראה כבד עליו

 2X4 17זה  ,הסוג הזהאמרו לנו את זה גם במוסך, תשמעו, אתם עושים עבודה שהיא קשה מדי בשביל 

, שהוא אגב יותר חזק. תקשיב, אנחנו בהצעה יושבים על קטע של 4X4-לא נכון, הוא לא נכון, צריך ל 18 

חשבנו ללכת על טויוטה כי טויוטה היה של מנהל הדרכים הממשלתי, זה הרבה יותר פשוט לנו ללכת  19 

גע יש כאילו היינו צריכים לבחון פתאום רכבים, אבל מה שקורה כרממשלתי. על מה שנקרא מכרז  20 

אני כבר התקדמתי עם זה, פניתי לטויוטה לקבל את ההצעה,  ,זכיין חדש, עכשיו זה מיצובישי טרייטון 21 

הם ענו לי סורי עכשיו זה מיצובישי הזכיין של מנהל הדרכים, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו  22 

 23 ., סוזוקי, טויוטההולכים עם מנהל הרכב או מחליטים, אפשר לבחור בכלל בין המרכזים, מיצובישי

 24 .אגב יש את הרכבים הגדולים גדולים איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 25 .לא, הם יקרים לנו ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

אני לא יודע בכמה הם יותר יקרים, האמת שאם היינו חברה זה היה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 26 

 27 .יותר קל

 28 אין לנו.המע''מ, אנחנו אין לנו את הקטע של  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 29 אפשר לעשות הצרחה בין שני הג'יפים? מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 30 זה דיזל? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 31 .כן, תמיד דיזל ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

? לשים את הדיגום על Dלג'יפ  Bירון, אפשר לעשות הצרחה בין ג'יפ  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 32 

 33 -שנוסע מהר וטוב מיצובישי הג'יפ ההוא

 34 .אה, אופרטיבית אחרי זה לעשות ביניהם, אני מניח שיהיה אפשר לעשות ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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 1 .אז למה לא נעשה את זה? ככה לא נבזבז כסף מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 2 .מה זאת אומרת? לא לא ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 3 .וא אומר לך במילים אחרות, אל תקנה עכשיו, תצליב ביניהםמה שה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זה התקן של משרד הביטחון, עכשיו  ,4X4לא, הרבש''צ צריך להיות עם  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 4 

 4X4. 5פה הוא צריך לנסוע על  חדש יותר, חדש פחות, לשחק על זה, אבל הוא זה אתה יכול לבחור

 6 .הגיון יש בזה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 .לא מתאים 2X4 חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 .רבש''צ צריך לנסוע על ארבע על ארבע, זה ממשרד הביטחון ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 9 .אם אתה אומר אני מאמין לך חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, 4X4יך לנסוע על , רבש"צ צר4X4יה שלהם לראות רכב יהציפ ומבחינתם ז ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 10 

להצריח ביניהם, כאילו הם לא זה, אבל הוא  4X4, אני יכול בין 2X4אז אני לא יכול לשים אותו על  11 

 12 ., זה אין אפשרות4X4צריך לנסוע על 

 4X4? 13איפה הרכב של התפעול נוסע שהוא צריך  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 14 -שלעניין , זה ה4X4העניין של לא זה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 15 .לסחוב את העגלה של הגזםהוא צריך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 .הוא לא מספיק חזק זה,אתה יודע כמה 2,500 ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 17 .ק''מ מיצובישי 103,000איך לא מספיק,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 18 .מד בעומסהוא הכי הרבה במוסך, הוא לא עו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 19 .אני הייתי רוצה לראות יומן טיפולים גם מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 20 אוקיי, עכשיו מה נעשה עם זה מיכה? ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 21 -טוב, אני מעלה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אנחנו צופים וחר אה, אני רק רוצה להגיד את הפרוצדורה, מיאוקיי, אז שני ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 22 

זה פחות או יותר, זה סדר הגודל של המחיר,  250,000₪-את ה... רכב כזה, טנדרים חדשים עולים כ 23 

אנחנו  400,000₪ואת היתרה  100,000₪-אנחנו צופים שמשני הרכבים ביחד, מכירה שלהם תניב כ 24 

שר את צריכים לקחת בהלוואה לתקופה של חמש שנים, זהו, במקביל אחרי זה אנחנו נצטרך לא 25 

 26 .261ההלוואה עצמה אבל זה כבר שלב ב', זהו, זו מהות התב''ר, תב''ר 

, מי 4X4י טנדרים נלהחלפת ש 261אני מעלה להצבעה את תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

 28 בעד לאשר את התב"ר?

 29 .500,000₪בסך של  ש[:”דוד זיו ]יועמ

מיכה  מי בעד לאשר את התב"ר? מי נגד? תב''ר, 500,000₪בסך של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

 31 נגד, כל השאר בעד.
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 1 

, אלה כבר, חמשת התב''רים הבאים 264יאללה, תב''ר הבא, תב''ר מספר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 2 

 3 .הם בעקבות הפגישה שלי עם איתמר, עמיר ונטלי

במייל לקבל את  בדיונים הקודמים ביקשתי ואחרי זה שבתי וביקשתי איתמר הראל ]חבר מועצה[: 4 

ישוב ואני חייב לומר שעוד לא קיבלתי יהאישור, את הסיכומים האדריכליים לגבי תכנון כלל מרכז ה 5 

 6 .עדיין

 7 מה ביקשת לקבל? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה טענת למעשה שהאדריכלית קיבלה משימה לא רק לתכנן את  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 8 

 9 .שוב כולל החלק המערבי שנמצא ליד אולם הספורטיכל מרכז הי מתחם האנדרטה, אלא לתכנן את

מכיוון שהיה לי ספק בעניין הזה ביקשתי לראות את המסמך שהועבר אליה שדורש ממנה או מאשר  10 

לה, או נותן לה תקציב, או מסמך סיכום עבודה איתה, ביקשתי שוב ושוב במייל וגם פנה אליי מר  11 

שוב מה אני רוצה וגורנישט מן גורנישט, התעלמות מוחלטת,  אשכנזי מנכ''ל המועצה והסברתי לו 12 

 13 .יכוחיםועכשיו זה מזכיר לי בדיוק מה שהיה לפני שנה כשהיו ו

הישיבה הבאה, ישיבת מועצה הבאה, תבוא , להתווכחאני לא רוצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 -א קיבלההאדריכלית תציג לכם גם את העבודה שהיא קיבלה לעשות, כמה כסף הי

 16 -אני רוצה איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 17 .אני הבנתי מה שאתה רוצה, אני אמרתי לך מה שיקרה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

בקיצור אתה שם פס על מה שאני מבקש ממך, למרות שאתה חייב לחשוף  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

 19 .מסמכים

בישיבת מועצה הבאה  שאילתהרוצה תגיש אני לא שם פס, אתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

 21 .מן המניין, זה לא על סדר היום

 22 .סליחה חיים, אני ביקשתי את זה בישיבה הקודמת איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 23 .זה לא על סדר היום, אני מצטער מאוד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 24 .םייאתה עכשיו מתחמק איתי מטעמים פרוצדורל איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 25 .אני לא מתחמק איתך חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 26 מדבר שהיית צריך לעשות ואתה מתחמק מלעשות אותו? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 27 .אני יודע מה אני צריך לעשות חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 החלטה
  –כפי שהוצג במליאה  להחלפת שני טנדרים 261המועצה מאשרת את תב"ר מליאת 

 מקור תקציבי:
 ₪ 400,000- שנים 5הלוואה לפיתוח לתקופה של 

 ₪  100,000-   מקור לא מפורט
  ₪ 500,000-   סך תקציב התב"ר

 ברוב קולותאושר 
 מיכה צוריאל -נגד
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פה אדם ישר אין לו מה להסתיר, למה אתה מסתיר את זה חיים? אי איתמר הראל ]חבר מועצה[: 1 

 2 האישור?

 3 -לזה אני עכשיו בישיבת תקציב, אין קשר בין מה שאתה אומר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 .וודאי שיש קשר איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 5 .אוקיי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כי אני אסביר לך את הקשר בצורה נורא פשוטה, כשאנחנו באים לאשר  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

פנינו והאם עכשיו המועצה הולכת לתכנן בצורה לחלק מהתב''רים עומדים לביצוע, תב''רים  עכשיו 7 

 8 -שוביישוב, את מרכז היימוסכמת את מרחב ה

אז אמרתי שהמועצה סיימה לתכנן, אתה, אני מדבר בעברית,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

כרה את אדריכלית רחל בילי והיא אמרתי את זה שלוש פעמים אני אומר את זה עוד הפעם, המועצה ש 10 

 11 -ישובינתנה לה הנחייה לתכנן את כל ה

 12 הנחיה בעל פה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 13 .אני לא רוצה לענות לך עכשיו, אני לא יודע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 14 אתה לא יודע אם נתת לה הנחיה בעל פה או הנחיה בכתב? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 15 .אני אישית נתתי לה בעל פה שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל 

 16 -שובחיים אנחנו חוזרים על העניינים של ההנחיות  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

יה אחת, תן לי, הבנתי את השיטה שלך, אני אומר עוד הפעם, ישנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 .ה הכלישוב שהיא תכננה, זיבישיבה הבאה היא תציג את העבודה על לב ה

חיים, כל השאלה היא איזה מנדט היא קיבלה לתכנן, אם היא קיבלה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 19 

 20 -לתכנן

אני אמרתי איזה מנדט היא קיבלה, אתה רוצה יש מבקר מועצה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

בוד ולרצות שיבדוק את כל הדברים, אני לא מתכוון להיות עבד של אף חבר מועצה כל שני וחמישי לע 22 

 23 .אותם, זה הכל

 24 עבד של חבר מועצה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 25 ]התפרצויות[

 26 .חיים, ההתחמקות שלך מעלה ריח לא טוב, מעלה ריח לא טוב איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ספרי המועצה פתוחים בפניך, תדבר עם מנכ''ל המועצה, תבקש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

אתה רוצה, מתי  .הכל פתוח בפניך, אני לא מסתיר כלום, זה הכל -תה רוצהלראות איזה מסמך שא 28 

ספרי המועצה פתוחים, כל ספרי המועצה פתוחים לעיון, אני לא שולח  16:00עד  08:00שאתה רוצה  29 

תראה מה , עבודהכלום במייל, אתה רוצה תבוא לפה לגזבר המועצה, תבקש לראות את הזמנת ה 30 

 31 .ד, זה הכלכתוב, תסיק את המסקנות לב

חיים, כל מי ששומע אותך מבין דבר אחד, אם היה לך אותו מיד היית  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 32 

 33 .שולח, מכיוון שאין לך אתה כנראה לא אומר את האמת
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 1 .אתה יכול להסיק איזה מסקנות שאתה רוצה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מבין שאתה לא מדבר אמת  ,אותך עכשיו מדבר לא רק אני, כל מי שרואה איתמר הראל ]חבר מועצה[: 2 

 3 .חיים, זה ברור, זה ברור כשמש בצהרי היום

 4 .לא היו דברים מעולם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 .לא היו דברים מעולם? ברור, לא הייתה אמת מעולם אתה מתכוון איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 6 .לא היו דברים מעולם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 -חיים איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 8 .אני לא מבין מה קשה לך כל כך לענות על מה שהוא שאל מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 9 .אני עניתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 .לא ענית מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ו לה אני עניתי במפורש, אני אמרתי שהאדריכלית קיבלה, אמר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

 12 -לבתעשי, את 

 13 .דברים כאלה נעשים בכתב, לא בעל פהאבל  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

שוב, היא גם אמרה כמה זה עולה יאני אמרתי תעשי ותתכנני את הי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 .והיא גם קיבלה כסף עבור העבודה שלה

 16 חיים איזה מנדט היא קיבלה? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

אז אני אמרתי לך איזה מנדט היא קיבלה, היא קיבלה מנדט לתכנן  מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים  17 

ישוב, אני אחזור על זה מאה פעם, היא קיבלה מנדט ממני אישית, פה בישיבה שהייתה פה, יאת לב ה 18 

הגישה חשבון, קיבלה כסף, לא יודע אפילו  היאנאמר במפורש, אמרנו לה שנאשר לה את הכסף בנפרד,  19 

 20 .זה הכל, אתם תחזרו על זה מאה פעם. כמה כסף

אתה רוצה לומר שאתה הולך לשלם לה הוצאות בלי שנתת לה הזמנת  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 21 

 22 עבודה מסודרת?

ישיבת תקציב  ואני לא רוצה אני אמרתי לך את זה גם עכשיו, ז חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 23 

 24 .יש ישיבת מליאה מן המניין, אתה רוצה העכשיו, זה לא ישיבה על ז

חיים זה מה שנקרא אתה במלכודת מתפלפל ולא מצליח לצאת ממנה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 25 

 26 .בקיצור

 27 .תודה רבה, תודה רבה על חוות הדעת שלך, הלאה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 .ת, מבישפשוט מביש לשבת ככה ולשמוע את הקשקושים האלה, באמ איתמר הראל ]חבר מועצה[:

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

טוב, כמו שאמרתי חמשת התב"רים הבאים הם בעקבות הפגישה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 30 

להקמת פינות ישיבה  264שקיימתי עם איתמר, עמיר ונטלי, להערות שלהם, נעבור עליהם, תב"ר  31 

 32 .מקרן הפיתוח 60,000₪שוב, על סך יברחבי הי
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 1 כמו הטיילתשוב, באזורי ימדובר על פינות ישיבה חופשית, ברחבי הי אריהן ]חבר מועצה[: עמיר

 2 .עדת שפ"י אני נמנה עם המלצותיהם ומתוקצבווכדומה, לפי ו

 3 .מצוין נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 4 .זהו, אפשר להצביע, נשמח ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

להקמת פינות ישיבה ברחבי הישוב  264עלה את תב"ר כן, טוב אני מ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 פה אחד בעד. , מי בעד?60,000₪מקרן הפיתוח 

 7 

 8 20,000₪להכנת תשתיות למכונות מזון על סך  265תב"ר הבא, תב''ר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 9 מקרן הפיתוח, עמיר אתה רוצה להסביר?

שוב, יונות לממכר שתייה וחטיפים לחברי היכן, מדובר על תשתיות מכ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

שקד, הדרך היחידה ה מבואהיום נוצר מצב שאם מישהו נמצא לצורך העניין בנוף הרים ולא כמוני גר ב 11 

 12 .שלו היא להזמין משלוחים מחוץ להר אדר או ללכת עד למכולת בשביל חטיף פשוט או בשביל פחית

ספקים להגיע, ספקים דורשים תשתית מינימלית  עשינו סקר לבדוק אם יש נכון לעכשיו היענות של 13 

של חשמל, מים ואולי מצלמות בחלק מהמקרים, הרעיון הוא לפזר את זה באזורים שבהם מתרכזים  14 

 15 .תושבים ובני נוער, לדוגמה במעברים בין נוף הרים לגיא

 16 .שצ''בים ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

ועדת שפ''י ודוגמה וכדומה, עוד הפעם אני אומר זה יעבור לשצ''בים ל עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

 18 .להמלצה

 19 בכמה מכונות מדובר? מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

המכונות הספק יביא. את הכסף הוא לא למכונות, הכסף הוא לתשתית,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 20 

 21 .בהתחלה חשבנו לרכוש את המכונות

 22 ?4, 15, 10ה מכונות? תשתיות לכמ מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ממה שאנחנו מבינים פה זה עוד הפעם, תלוי גם בתשתית המקומית, הרי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 23 

תאורה וחשמל תמצא שם תשתית שהיא זולה ואם תלך לאזור קשה יותר  600אם אתה תלך עכשיו עם  24 

כמה הוא מוכן לפזר, הם אז לכן אתה מתחיל, צריך לבדוק גם מול ספק  .אז התשתית היא יותר גדולה 25 

 26 .מכונות 50גם לא צריכים לשים פה 

אני רוצה להוסיף משהו אחד, זה נראה לי אחלה, שתעבירו  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 27 

 28 -לנו את

רגע פנינה עוד משפט אחד אחרון, הייתה מחשבה בעצם שאנחנו נרכוש  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

זיהינו שלפחות בתור התחלה  .ם למשל למלא את זה וניצור מזה מוקד רווחאת המכונות וניתן לצופי 30 

זו מחויבות גדולה מדי, ספק מנסה פה לא מצליח, פותח את המכונה, עובר למקום אחר, אנחנו ניתקע  31 

 החלטה
 ₪ 60,000להקמת פינות ישיבה על סך  264תב"ר פתיחת המועצה מאשרת את מליאת 

 מקרן הפיתוח, כפי שהוצג במליאה
 אושר פה אחד
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ו לא יודעים מה לעשות איתה ולכן בשלב זה אנחנו מדברים על הבאת ספק חיצוני נעם מכונה שאנח 1 

 2 .ן את האופציה לבני נוער ולצופים לתת לטפל בהםשיוכל גם לבוא לבחו

 3 ]התפרצויות[

 4 הקטנות, כמו משקר או... של המכונותאולי אם החברות  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 5 .לא, זה בדיוק מה שבדקנו ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 6 .ןהן משלמות לבעל הקרקע, אם זה בקניון הן משלמות לקניו מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 7 .יש פה טרייד אוף ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 8 זהיה, זה משתקף במחיר אבל יבמחיר, שנ ישתקףהן יכולות אבל זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

הוא משקף לך את זה במחיר  .טרייד אוף, אף אחד הוא לא פילנתרופ, אתה לוקח מהם דמי שכירות 9 

 10 .תשתית, בוא תדבר אם יש לךות של המוצר שהוא מוכר, אנחנו המטרה שלנו זה שיר

 11 אם זה יוזיל את מחיר המוצר אז... מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 12 .לא, זה לא יוזיל, זה כמו בבתי חולים ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

ליונים, החברות ששמות את יבבתי חולים משלמים לבית החולים מ מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 13 

 14 .בתי החולים הון תועפותהמכונות משלמות ב

 15 .אתה צודק מיכה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 16 .זו לא המטרה פה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

המחיר הוא באמת, סביר ממש, סדר גודל של שישה שקלים לפחית קולה  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 17 

עשות את זה במחיר או לא משנה מה, זה נראה לי סביר לחלוטין, זה לא מחיר מופקע, הוא מוכן ל 18 

 19 בהתאם.הזה, אבל צריך להכין לו את התשתיות 

זה יכול להיות נחמד, אני רק אומרת שמה שבטוח שצריך  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 20 

לקחת בחשבון שלצד התקנה של כל מכונה כזאת, כל מה שחייבים בצורה מאוד ברורה להתקין זה  21 

זה יושב בשצ''בים ומשפחות וילדים רצים ומוציאים תפוצ'יפס את הפחים, קמפיין הסברה, כי אם  22 

 23 .ובמבות ווופלים ולא משנה מה וזה הופך להיות זיהום סביבתי

 24 .זה חלק מהתשתית עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לכן, אני אומרת, לא זה לא חלק מהתשתית, זה קמפיין  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 25 

 26 .ו ויגדילו וזההסברה, זה פחים שיוצב

 27 .תקציב ונדבר על זהלפחים אנחנו עוד מעט נגיע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 28 .כי אחר כך אנחנו בבעיה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 29 .עדת מכרזיםואני מעריך שזה יעבור דרך ו מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 30 .המכרז עצמו כן עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 31 .חייב, ברור ]חברת מועצה[:’ י איצקוביץפנינה בן עמ
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אבל חשוב להגיד את זה לפרוטוקול, לאור שאלתך חשוב להגיד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

, ספק ייקח אחורהלפרוטוקול, המטרה היא לא יצירת מוקד רווח כי אז גם לא יהיה בזה שימוש וה 2 

אמור לתת לו סיכון מינימלי ועלות המטרה היא להביא ספק שנותן שירות ומקבל מאיתנו את כל מה ש 3 

 4 .מינימלית שהוא יכול לתת

להכנת תשתית  265טוב, אני מעלה להצבעה את תב"ר מספר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

 6 מקרן הפיתוח, מי בעד? פנינה גם? 20,000₪למכונות מזון, 

 7 .כן הצבעתי ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 8 פה אחד בעד. ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ

 9 

מקרן הפיתוח,  100,000₪להקמת מתקן נינג'ה,  266אוקיי, תב''ר מספר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 10 

 11 רוצים להסביר?

שוב, דרך אגב יהצעה של תושבת הי ונוער, זועדת חינוך ודובר עליו גם בו עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 12 

עות שהיא העלתה בהתחלה, חשוב לתת את שתי ההצעות הקודמות גם, מירב כהן מעורבת בהצ 13 

מדובר על מתקן רב תכליתי, אלה פחות או יותר המחירים כולל התקנות ואנחנו מתקצבים  .הקרדיט 14 

אותו על מנת לראות איפה אפשר לשים אותו במקום ריכוז של בני נוער על מנת לאפשר פעילות גופנית  15 

 16 .לא בשלב הזה ובהמשך אפשר לבחון גם להביא מדריך מקצועי, אבל זה

אז פה אני גם רוצה להוסיף שלבסוף לטובת אותו סיפור בואו נביא את כל  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 17 

של מתקני הנינג'ה וגם אופציות למקומות  ויש כמהההצעות שקיבלנו עד היום, חלקן נמצאות אצלי  18 

 19 -שגם

 20 .שם לכיוון מחיר בגלל זה נכנסנו איתםההצעות נרכז את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זהו, אז אני אעביר בכל מקרה, חיים שאתה יודע, דיברנו על זה, עשינו  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 21 

 22 .סיור, גם קובי היה, יש אופציות

להקמת מתקן נינג'ה,  266טוב, אני מעלה להצבעה את תב''ר מספר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 23 

 24 .פה אחד בעד מקרן הפיתוח. מי בעד? 100,000₪

 25 

 26 מה היקף הכספים בקרן הפיתוח? מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 27 .הצגנו את זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 .לא זוכר מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 החלטה
, הכנת תשתית למכונות מזון, על סך 265 תב"ר פתיחת המועצה מאשרת אתמליאת 

 מקרן הפיתוח, כפי שהוצג במליאה₪  20,000
 פה אחדאושר 

 החלטה
₪  100,000, הקמת מתקן נינג'ה, על סך 266תב"ר פתיחת המועצה מאשרת את מליאת 

 מקרן הפיתוח, כפי שהוצג במליאה
 פה אחדאושר 
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את ומשהו אלף שקל, הצגנו את זה בישיבה הקודמת  490כיום יש לה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

 2 .267אוקיי, תב''ר הבא, תב''ר מספר הפרטים. 

 3 .לא, הנה, אתה במיוט, היית במיוט, זהו, עכשיו בסדר ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

ה נוספים, על יהעתקת עצי השדרה לטובת מקומות חני 267אוקיי, תב"ר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 4 

 5 .מקרן הפיתוח 60,000₪סך 

פתור שתי ציפורים במכה אחת, הסבר, מדובר למעשה במהלך שנועד ל איתמר הראל ]חבר מועצה[: 6 

הראשונה זה המצב של עצי השדרה בשלב ב' שהם נראים כאילו רק אתמול שתלו אותם, הם נראים  7 

נורא מסכנים ברוב הרחובות בשלב ב', הרחובות הם לא ירוקים, וודאי לא בטח ברמה שדומה לשלב  8 

אה לאופן שבו שתלו אותם, חלקה קשורה לאופי העצים שנשתלו ובחלקה כנרבא' וזו בעיה אחת שהיא  9 

ה היא שבחלק מהמקומות העצים שתולים במקומות ימבחינת בור שתילה מספק וכדומה. הבעיה השני 10 

ים ולכן, מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה מהלך שהוא ייה פוטנציאליכאלה שהם אוכלים מקומות חנ 11 

נתית, סדר גודל של בוא מהלך מדורג של החלפת עצים בתכנית רב ש .יפתור שתי ציפורים במכה אחת 12 

החלפת העצים היכן שנדרש, כמובן בליווי אנשי מקצוע, החלפת העצים כך שיהיו  .נאמר עד חמש שנים 13 

עצי שדרה מצלים, שיעשו את השדרות ואת שלב ב' ירוקות, יאפשרו לילדים או למי שהולך ברגל ללכת  14 

יה. ולשם ינות את מקומות החנבשמש ובלי להזיע כשהוא עולה מלמטה למעלה או הפוך ומצד שני לפ 15 

 16 -כך

 17 כמה מקומות חניה זה מפנה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

לשם כך בעצם אנחנו עושים שני מהלכים, שני תקציבים, תקציב אחד  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 18 

לים שהוא תקציב שמופיע כאן בתב''ר והתקציב השני הוא מהתקציב השוטף, תקצוב של פועל מהפוע 19 

הפלסטינים למשימה הזאת למשך שנה, כמובן זה לא חייב להיות פועל יחיד למשך שנה, אבל הכוונה  20 

אפשר לרכז מאמץ ולעשות את המהלך הזה וככה אני מקווה לפתור את הבעיה הזאת  .היא משרה 21 

לאורך זמן. לשאלתך, נשב עכשיו, ברגע שיהיה תקציב נעשה את התכנון, אני חייב להגיד שלא מעט  22 

רתם לדבר הזה, לתכנן, להגיד מה צריך לעשות, איפה להוריד, יעדת שפ''י רצו להואדריכלי נוף בתוך ו 23 

 24 .אבל כל עוד לא היה תקציב אז חבל לי לבזבז את הזמן שלי

 25 .לא, אבל הערכה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 26 -המהלךלך, אנחנו נעשה את  לזרוקאני לא רוצה  איתמר הראל ]חבר מועצה[:

ועדת שפ''י תקבע, נעשה ולפי סדרי העדיפויות ש 50,000₪ נשקיע חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

 28 .תכנית ואם אחרי זה יגמר כסף נצטרך לאשר עוד, בינתיים הקופה תתמלא

בטל בשישים אז יש משהו באלמנט  זהאני רק אומרת שאם  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 29 

 30 .שוב ירוקיצים, של הירוק, כישל פינות, של ע

 31 .את שמעת חצי ממה שהוא אמר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 32 למה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

לא המטרה העיקרית, המטרה העיקרית  וז, התוצר המשניכי החניות זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 33 

את זה לירוק ולא כמו היום שיש עץ  להפוך, ליישובזה לפנות, להחליף את זה לעצים שמתאימים  34 
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שהוא דיי זרזיר ולא עושה צל, תסתכלי להבדיל משלב א' שבו הכל ירוק וקיים, זה למול זן העצים  1 

 2 .ואל מול תנאי הרוח והאקלים שקיים פה

 3 ]התפרצויות[

 4 -שיועצת של קק''ל העבירה לפנילגבי זה  של דבריםיש רשימה  נתלי שחף ]חברת מועצה[:

המטרה היא, תראו אני לא נכנס האם משתלם לעשות העתקה או עקירה,  ]חבר מועצה[: איתמר הראל 5 

העתקה תהיה מאוד יקרה כדי להוציא אותו עם השורש, הפתרון היותר פשוט הוא הלדעתי, עלות  6 

פשוט להוריד אותו עד גובה האדמה, להנמיך את המדרכה או לסדר אותה כך שיהיה אפשר לחנות  7 

ון לחנות ואם אתה רוצה לשתול אז תשתול ימינה שמאלה, עדיף מאשר לנסות איפה שאתה אומר שנכ 8 

 9 .עכשיו להשקיע אנרגיה בלשתול. את זה אני אומר

 10 -אם אני לא טועה ש[:”דוד זיו ]יועמ

 11 ]התפרצויות[

 12 .כל עקירה ו/או העתקה, דורשת אישור של קמ''ט חקלאות ש[:”דוד זיו ]יועמ

יר, אני בסיפור הזה התייעצתי עם אנשים ברשויות מקבילות מכיר, מכ איתמר הראל ]חבר מועצה[: 13 

שנה  20שעשו ]...[, מכיר את הסיפור הזה, שלב ב' הוא לדעתי כבר כמה? שש שבע שנים ואני ציני,  14 

 15 .לפחות והעצים נראים כאילו שתלו אותם לפני כמה שנים

קת עצי שדרה ובין להעת 267טוב, אני מעלה לאישור את תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 פה אחד בעד. מקרן הפיתוח. מי בעד? 60,000₪ה נוספים, יהשאר ליצירת מקומות חני

 18 

ירוק,  יישובלאב ה, ששמו אחרי תכנית 268תב"ר הבא, תב"ר מספר  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 19 

 20 -מקרן הפיתוח, האמת אתה יכול להציג את זה יותר טוב ממני 50,000₪

כן, מדובר על בחינה של יכולת של פריסה של אנטנות זעירות בכל רחבי  ועצה[:עמיר אריהן ]חבר מ 21 

ישוב, אנטנות זעירות נותנות הספקים שמקבילים לטלפון הסלולרי, פריסה של אנטנות כאלה לכל יה 22 

, 21-חברי הישוב תתן קליטה מקסימלית עם מוכנות לכל הדורות ומביא אותנו עמוק לתוך המאה ה 23 

מן הסתם יש לזה עלויות, יש לזה גם  .יטבית בקרינה שואפת לאפס או מינימליתעם יכולת קליטה מ 24 

לא מעט קרנות שתומכות, יש לנו במקרה הזה יתרון לקוטר, אז זה גם יכול לסדר, לא לסדר, למנף  25 

שוב ללא קרינה ולמקד את הר אדר כמקום נכון וככה אנחנו ישוב ירוק, ייישוב בריא, ייאת הר אדר כ 26 

 27 .תכנית שחובה עלינו לבחון ולראות איך אנחנו מממשים לזה תקציבסבורים שזו 

 28 .חשוב ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

שוב ירוק, יהכנת תכנית אב לי 268טוב, אני מעלה לאישור את תב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 29 

 30 פה אחד בעד. מקרן הפיתוח. מי בעד? 50,000₪

 החלטה
תקת עצי שדרה ויצירת מקומות , הע267תב"ר פתיחת המועצה מאשרת את מליאת 

 מקרן הפיתוח, כפי שהוצג במליאה₪  60,000חנייה נוספים, על סך 
 פה אחדאושר 
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 1 

 2 מה הסך של קרן הפיתוח בכלל? על כמה היא עומדת? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 3 .א' היא מתמלאת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 .500,000₪אבל בערך  ,ברור נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 5 

 6 2021[ אישור התקציב הרגיל לשנת 2]

הבאה כי הבנקים  אוקיי, טוב, חלק ב' האמת כרגע שנדחה אותו לישיבה ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 7 

בגלל הקטע של יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ראשון שהם לא עובדים, אז לא כולם שלחו הצעות  8 

לגבי תנאי ההלוואות וחבל לי שלא למצות את המהלך כדי לקבל תנאים טובים יותר, אז בסדר? אז  9 

טובה. חלק את זה אנחנו נאשר בישיבה הבאה, אחרי שנשלים את המהלך לקבל את ההצעה הכי  10 

שלישי, אנחנו מגיעים לתקציב הרגיל, אוקיי? הופץ לכם חומר, את האקסל המלא של הצעת התקציב  11 

ו שינויים, הצעת התקציב המקורית סנסעיפי התקציב שבהם הכנ 33העדכנית אבל גם בעצם לו''ז של  12 

להערות  שהוגשה בפברואר ומה שנקרא טבלת התקציב המעודכנת בעקבות השינויים, כמובן מתאימה 13 

הסעיפים, עכשיו אנחנו מדברים על בעצם אותם שינויים שבעצם הכנו  33אלה  בה יצאה המקורית. 14 

לישיבה היום, לקראת הישיבה היום בעקבות הפגישה שלי עם עמיר, איתמר ונטלי, שכמובן סעיפי  15 

הן בצד  להגיש תקציב מאוזן, נדרשיםהשינויים האלה הם בסופו של דבר כל השינויים ששם הם עדיין  16 

הבלתי מותנה וגם בחלק המותנה, כך ששני החלקים מאוזנים. זהו, אני לא רואה צורך להתחיל לעבור  17 

 18 .צו כבר לפני למעלה מעשרה ימים, אם לכם יש מה להעירפסעיפים, כי הם הו 33עכשיו על 

, 62פרק , 62טוב, סעיף ארגוניות ויעוץ, סעיף  כן, לי יש, דבר ראשון, עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

, אנחנו ביקשנו תקציב להורדה או הזזה של התורן 1620000580, 580-גזברות, פעולות מסתיים ב 20 

פעולות נדרשות נוספות, הם נדרשו לאפשר להם איזה שהוא לשכולל בעצם תקציב לרדיוטק, לתמיכה ו 21 

ה לאור סל שהם יוכלו למשא ומתן, היות וזה נמצא תחת קבלניות אני מבקש עכשיו לשנות את ההער 22 

קבלת הצעת חברי המליאה, אני רוצה שהסעיף התקציבי ישקף במדויק את מה שהתכוונו אליו, אז  23 

 24 -הוא בעצם נטמע בסעיף אחר, אין לי בעיה לכתוב את זה ואז

 25 רשום בהערות אה... זה. איתמר הראל ]חבר מועצה[:

רי מליאה והוא יצטרף לא, עוד הפעם, כתוב הערה, כתוב קבלת הערת חב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

 27 -לסעיף

 28 7.4ה, יש לו עוד עמודה שם, יש עמודה הערות סעיפי שינויים ילא לא, שני ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

אני חתכתי את זה ככה, באקסל יש  PDF-, באקסל, בPDF-מצד שמאל שלו יש עוד הערה, אה, לא ב 29 

 30 את זה.

 31 -ת חלופותכתוב פה יועץ לבדיק חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 .אני מבקש לנסח את זה בהתאם, אני לא רואה את זה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 החלטה
, הכנת תכנית אב ליישוב ירוק, על סך 268תב"ר פתיחת המועצה מאשרת את מליאת 

 מקרן הפיתוח, כפי שהוצג במליאה₪  50,000
 פה אחדאושר 
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 1 -לכלכתוב הנה, יועץ לבדיקת חלופות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 .40,000₪-, הגדלנו אותו ל25,000₪ הספתחזה מעבר לזה,  חיים איתמר הראל ]חבר מועצה[:

הוא סעיף כללי, יכול להיות יועץ לבדיקת חלופות מיקום הסעיף הזה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

לך ליועץ ביטוח יי 44,000₪-ו 1,000₪אנטנה, שא' זה לא מה שאנחנו מחפשים זה יותר רחב מזה, יהיה  4 

 5 -אלמנטרי ויועץ לביטוח פנסיוני, זה לא מה שביקשנו, עכשיו אני מבין את הצורך שלך לבקש

 6 .20,000₪פה בהערות תוספת  תרשום חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

להורדת/הזזת התורן וכולל תקציב  תהמיועד 20,000₪תוספת של  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

 8 לרדיוטק ליישום החלופות וסל תקציבי לעלויות נלוות, זה הכל, זה היה ברור או לחזור על זה? מאושר?

 9 .כנס פה להערהיבסדר, שום בעיה בהערות מה צריך לה ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

אני ביקשתי בנוסח הזה, ירון זה מה שאני ביקשתי, אתה רוצה להעלות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 .את זה להצבעה, אפשר

 12 .אין מניעה, בסדר נו, הלאה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13 בסדר? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 14 .אין מניעה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מיועד להורדת התורן וכולל תקציב לרדיוטק ליישום  20,000₪ תקצוב בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח 15 

 16 החלופות וסל תקציבי לעלויות נלוות, בסדר?

 17 הלאה, יש עוד? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן, הסעיף השני, התכתבתי איתך כמה וכמה פעמים, אמרת לי אין בעיה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 .ת זה עדיין פהאבל אני לא רואה א

 20 .זה מספק אותה כאילו 12,000₪-אני, שכאילו המה שאמרת,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

ואני לא  20,000₪אז אותה זה מספק, אותי זה לא, כי ההתקנה עולה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 21 

 22 רים.שמוריד מהסל של ההולתקציב  משרהכנית עבודה שנעשית לאורך שנים תצא עם ורואה סיבה שת

 23 שמורידלא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 24 כן.זה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לא לא, כסף לניהול עצמי, כמה אנחנו נותנים לניהול עצמי? בית  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 25 

 26 -הספר מתנהל בצורה

מהסל  אני אראה לך אפילו את הצעת התקציב שלכם, נאמר שם שזה יצא עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 27 

 28 משלמים.שהורים 

 29 .מה פתאום, מה פתאום חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

עזבו, אני לא רוצה, אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו לדיון? אני ביקשתי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

, אמרתי לך את זה כבר לפני שבוע וחצי, אמרת לי לא אמורה להיות בעיה 20,000₪-להעלות את זה ל 31 

 32 -20,000₪-י מבקש שזה יעלה ל, אנ8,000₪-ל
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יה אחת, עמיר עם כל הכבוד, יש מנהלת בית ספר שהיא יה שנישני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

לשלם על ניהול עצמי, היה לה עוד פחות  370,000₪בית ספר בניהול עצמי, היא מקבלת פה הצעה  2 

, אז למה אתה עכשיו 12,000₪הוצאות השנה בגלל הקורונה, היא אמרה שהיא לא צריכה, מספיק לה  3 

 4 ?20,000₪בא ואומר אני רוצה 

 5 -כי אני קיבלתי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ה, מערכת היחסים שלנו עם בית הספר, אני לא לוקח לה ירגע, שני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

דברים, קיץ על חשבונה וכל ההכסף למרות שבניהול העצמי כל הגינון הוא על חשבונה וכל שיפוצי  7 

אנחנו עושים את זה עם עובדי המועצה, לא מתחשבנים איתה, עושים על חשבון המועצה עוד המון  8 

מתוך תקציב של  12,000₪כנס היום על ידברים שאמורים להיות בניהול העצמי, אז אני חושב שלה 9 

 10 .אני חושב שזה לא נכון, 400,000₪

יה ימפה, זה לא ממנהלת בית הספר, הפנאז אני אומר לך שזה לא בא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 -הגיעה מהנהגת ההורים, שמדובר

 13 .שהתנדבה לשלם את זה מה פתאום אמרה שהיאהנהגת ההורים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ההנהגה לא התנדבה לשלם את זה וההנהגה גם דיברה עם נאווה וההסבר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

ולכן אנחנו בדיוני תקציב, אמרתי חברים כבר  .ן לא ניתן להקצותשניתן להם זה שאין תקציב ולכ 15 

במקום  12,000₪בתחילת השבוע טעות סופר שלי אני מתנצל, עשיתי טעות סופר, קורה, לקחתי  16 

 17 -שאלתי את ירון מההתחלה, חבל שנפתח את זה עכשיו לדיון, חשבתי שהסעיף הזה סגור, 20,000₪

אני מתחייב  12,000₪-אני אומר, אם המנהלת תרצה את הלא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 .כראש המועצה למצוא את זה מתוך התקציב השוטף ולתת את זה

ואם המנהלת תשתמש  20,000₪אז אני אעשה את זה הפוך, אתה תציע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 20 

-ר לך לבזבז את העודפים להעביר לסעיף אחר, אף אחד לא אמ 8,000₪יש לנו פה עוד  12,000₪-רק ב 21 

האלה, לך תעשה משא ומתן מול מנהלת בית הספר ומה שתסגור מנהלת בית הספר מקובל  20,000₪ 22 

פוט שאני קיבלתי ועכשיו נכי זה מה שאני מכיר וזה האי 20,000₪-עליי, אני רוצה לתקצב את זה ב 23 

היות ואני דיברתי דקות, אין לי דרך ללכת לבדוק את מה שאתה אומר לי עכשיו ו 21:18כשאני בשעה  24 

ועד עכשיו לא נתתם את ההסבר, גם בסמסים, גם בטלפונים, גם בעל פה, עבר שבוע  איתכםכל השבוע  25 

ומשהו מאז שדיברתי על זה, את כל התשובות האלה יכולתם לתת לי מראש, לא נתתם אותן, מבחינתי  26 

 27 .הן לא רלוונטיות כרגע

 28 15,000₪הצעת התקציב המעודכנת, במקום  0093016133בסעיף תקציבי  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 29 , בסדר?22,000₪יהיה  14,000₪במקום  1813200570ובסעיף תקציבי  7,000₪תהיה רק 

 30 .מאה אחוז, הלאה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 31 אוקיי, יש עוד משהו לרשימת השינויים שהוצעו? ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 32 השינויים אתה רוצה לעבור עליהם זריז? שאר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 33 לכולם.לא, השאלה אם אתם רוצים, הם נשלחו כאילו  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 34 .אני לא חושב שהם נשלחו לכל חברי המליאה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 .מה זאת אומרת? המצגת עם השינויים? בטח, על זה הזימון לדיון ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 2 -במסגרת הזימון לדיון מופיעים הסעיפים ללא הסברים, אם אתם רוצים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 3 .לא לא, היו הסברים, למה? יש את כל ההסברים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, אין את ההסברים, רשום, אה עוד הפעם, אתה אומר באקסל, סליחה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

 5 ., סליחהPDF-אני עובד עם ה

 6 איזשהו עניין.מיכה העלה פה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אנחנו עוברים על זה, סבבה,  אז בוא נחליט רגע על מה אנחנו עוברים.שניה,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 7 

 8 +?50אנחנו מדברים על סעיפים שקשורים למועדון 

 9 חכה רגע, שיציג אותו. מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ים, אז אני רק אגש ילא, בסדר, אני רוצה לפתוח שנגיע לסעיפים הרלוונט ארנון ]גזבר המועצה[:ירון  10 

 11 .כן, מיכה, התמקדתי על הסעיפים האלה פשוט ם.יעל המסך לסעיפים הרלוונטי

 12 .כן מיכה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חברי המועצה היא לשנות שלי, אני דיברתי כבר עם מרבית  ההצעהטוב,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 13 

שוב י+ הוא למעשה היום המקום הקהילתי הבולט ביותר בי50+, מועדון 50את התקציב של מועדון  14 

עם הכי הרבה משתתפים להבדיל מפעילות הנוער שמפאת הגילאים הולכת ומצטמצמת הפעילות של  15 

 16 .+ עולה ומספר חברי המועדון50מועדון 

 17 .המספר הוא אותו מספר אין ירידה מספרית בבני הנוער. ה[:]חברת מועצ’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 18 .ילדים פחות בבית הספר 50למה? יש כיתות בית ספר פחות,  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

, אז כבר בבית הספר היסודי 300במועדון יש  350יש יותר ילדים, יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

 20 .400יש יותר ילדים, בתיכון יש עוד 

כן, אבל בני נוער, בצופים, מספר הילדים יורד באופן אבולוציוני מספר  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 21 

יכוח, זה לא משנה. המועדון הזה פעיל במשך כל השנה, ועולה, אבל לא על זה הוביישוב הקשישים  22 

שה מספר המקומות קטן מהביקוש בדרך כלל, הבק היא ערה,כמעט בכל ימות השבוע, ההשתתפות בו  23 

 24 35,000₪-ל 24,000₪-+ מ50-שלי היא להעלות את ההשתתפות של העמותה בפעילות מועדון ה

 25 .15,000₪-ל 30,000₪-ולצמצם את המותנה מ

 26 .אני גם רוצה להתייחס חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מפעילות  40,000₪-השתתפנו ב אנחנובעצם  2018קודם כל נסתכל, בשנת  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 27 

כבר תקצבנו בפועל  2020מפעילות המועדון. בשנת  45,000₪-הגענו כבר כמעט ל 2019המועדון. בשנת  28 

, אנחנו 2021זה כי מן הסתם היו הרבה פחות פעילויות בגלל שנת הקורונה. בשנה  27,000₪-זה הגיע ל 29 

 30 24,000₪לאחזקת המבנה שם, חשמל, תקשורת וכל מיני דברים כאלה, עוד  5,000₪בעצם מתקצבים 

 31 .59,000₪-מותנה, ביחד אנחנו מגיעים ל 30,000₪הוצאות לפעילויות ועוד 

 32 ממתי התחלנו לתקצב את המועדון? נתלי שחף ]חברת מועצה[:
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-35,000₪אני לא זוכר, אפשר ללכת אחורה לראות, אבל זה היה סביבות  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 1 

י אומר, להניח את דעתך לנושא של המותנה, בסוף , אנחנו גדלים, לכן אנ2016-2017בשנים  40,000₪ 2 

 3 שונות.הקטע של המותנה הוא לצורך העיתוי במשך השנה, כי מן הסתם גם המועדון יש לו פעילויות 

אני מעולם לא עצרתי את ברכה בסופו של דבר מלבצע כי המותנה אצלנו הוא בגלל המענקים שמשרד  4 

אז זה תואם גם את התגלגלות הפעילויות, אף פעם  בשליש האחרון של השנהשהו הפנים מגיעים איפ 5 

 6 קרה אקטיבית.לא עצרנו שום דבר זה לא 

אני כבר אומר, אני כן רוצה להעלות פה, מיכה אמר, ברכה ביקשה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 .לסיים את התפקיד בסוף השנה

 9 להגדיל את התקציב. זו גם סיבה מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

ה, אז א' אני גם מדבר על תקציב לשנה הבאה, שנה יה, שניישני ל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנד 10 

הבאה אנחנו נצטרך לעשות חושבים מה עושים, בכל מקרה היא מסיימת בסוף השנה וכרגע אין לה  11 

מחליף, אבל כנראה שברכה יש רק אחת ולא יהיה מישהו שיעשה, ברכה היא גם מתעסקת בתכנים,  12 

היא גם מתעסקת בתכנים אבל היא גם מתעסקת מעבר לקשר האישי עם כל אחד  ,ניףהיא גם יו''ר הס 13 

מהתושבים היא גם מתעסקת בכל הצדדים האדמיניסטרטיביים של הזימון, של הזמנת המרצה, של  14 

עד ו. יכול להיות ואני כבר אומר, שאחד הפתרונות, ישבתי עם הו'התשלום, של איסוף הכספים וכו 15 

ת כמו שנעשה במקומות אחרים, שנצטרך להקצות חצי משרה, יכול להיות המנהל, שאחד הפתרונו 16 

שמישהו בנוסף לתפקידו במועצה, לא חשוב כרגע, נצטרך להקצות חצי משרה מתוך עובדי המועצה  17 

שהוא יתעסק, יוריד מיו''ר המועדון הבא, בשנה הבאה, יוריד את כל הצדדים האדמיניסטרטיביים  18 

ונשאיר ליו''ר  'וף את הכספים, לגבות את התשלומים, החוגים וכובשביל להזמין את המרצה, לאס 19 

כאשר הביצוע יהיה עזר  .כניתוהבא רק את הצד של הניהול העליון ושל התכנים ולקבוע מה יהיה בת 20 

למועצה ואז נצטרך לתקצב את זה אחרת, נצטרך אולי כנראה להוסיף כסף, אבל אני לא רוצה להקדים  21 

 22 .אותה

 23 .דבר ראשון זה בדצמבר, זה לקראת התקציב הבא מועצה[:מיכה צוריאל ]חבר 

בתקציב,  25%נכון, בגלל זה אני אומר, היות והשנה יש גידול של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 24 

כרגע יש לי גידול בפועל כי ירון הציג אותו כרגע, אני פשוט המספרים שלך הם לא מדויקים מה שהצגת  25 

 26 .אותם

מה שמיכה כתב פה ואפילו הקטין אם אני מסתכל על ה, ילא, דרך אגב שני :עמיר אריהן ]חבר מועצה[ 27 

את התקציב, אם אני במקומו הייתי אומר לו אל תקטין, אבל הוא ביקש להעביר חלק מהמותנה  28 

דאי, שניה ירון אני מבין שאתה אומר שבכל מקרה ניתן להעביר ועכשיו אם זה תקציב ו .לתקציב רגיל 29 

דאי יותר גדול, אני רוצה להיות בטוח, יש לנו ור לך מיכה, אני רוצה תקציב ודאי, אבל היות ואומוו 30 

 31 בעיה להעביר משהו אחר ממה שהוא הציע את זה כתקציב מותנה?

 32 .לא, אני עכשיו צריך לעשות שינויים בלהקטין מותנה, להעביר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 33 -ן לךאני אתן לך, היות והוא נת עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 34 ]התפרצויות[
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הייתי באמצע משפט, אנחנו אחרי זה, אז אני אמשיך. לכן, היות ועל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

הנושא השני בכלל דיברנו עליו פעם כשישבנו אצלך, זה שלוקחים הלוואות לרכב ובכלל שעוד לא  2 

, אפשר לפרוס את העלית כרגע את הפריסה, לוקחים הלוואות לרכב, לא חייבים את הכל לשלם השנה 3 

, תיקח 11,000₪. מיכה מדבר על 45,000₪זה גם לארבע שנים קדימה, יש שם אם אני זוכר נכון  4 

, אם בכל 34,000₪משם אתה אפילו לא צריך, נתתי לך גם את התקציב בקיצוץ, תעשה שם  11,000₪ 5 

ההלוואה על ההלוואה ואם לא תקבל אז את  אז זה לא ישפיע לךמקרה אתה בטוח שתקבל על זה  6 

האלה אפשר לפרוס לארבע שנים פחות ירגישו את זה. אבל פה במועדון, אומר  11,000₪-הזו, את ה 7 

 8 .לך מיכה שהם מרגישים את זה, נשמע לי סביר לחלוטין

 9 ]התפרצויות[

 10 -המועצה עד היום חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מה התקציב כרגע לטובת  רגע תגידחיים, חיים, ירון  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 11 

 12 המועדון?

 13 .59,000₪ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 14 .לא, לא מותנה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 -העיתוי הזה של המותנה וזהאבל  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 16 ה, לא מותנה, כמה זה בלי מותנה?יתעשה את זה שני ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 17 .29,000₪ ן ]גזבר המועצה[:ירון ארנו

 18 .6,000₪אז הפער הוא  29,000₪יופי, אז אם זה  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 19 .לא, מיכה מתייחס רק לחלק השני עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 20 ]התפרצויות[

 21 .מיכה מבקש להקטין את התקציב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

על ההשתתפות העמותה בפעילות מועדון  דיברלא, מיכה  מועצה[: ]חברת’ פנינה בן עמי איצקוביץ 22 

 23 35,000₪-ל 29,000₪שזה למעשה  24+ כשהוא חילק את זה לשניים, מיכה תרשה לי, שינוי נספח 50

בלבד ואני אומרת שהטענה  6,000₪מה שאומר שהפער פה של ההשתתפות לא המותנית הוא פער של  24 

זה סכום  6,000₪-ת ושיש צרכים נוספים, אז אני חושבת שישוב מתבגריה בישל מיכה שהאוכלוסי 25 

 26 שהוא בטל בשישים.

 27 ]התפרצויות[

 28 -את המותנה הוא ביקש להקטין, תקרא, כתוב ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 29 -וודאיהוא ביקש להקטין את המותנה ולהגדיל את ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 30 ]התפרצויות[

 31 
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אז א', אל תתפוס אותו במילה תמיד, אני כבר אגיד לך שמיכה מתחרט  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

 2 ?וב' אנחנו שואלים עוד הפעם, מה הבעיה להעביר את התקציב

 3 -חבר'ס ,לא ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 4 ?לא, אבל ירון, עוד הפעם, מה הבעיה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

ה, רגע, מיכה אתה הגשת את ההצעה. קודם כל ישני אבל ]חברת מועצה[: ’פנינה בן עמי איצקוביץ 5 

. מה שהם אומרים זה שהמותנה, זה שמיכה יגיד, אני 29,000₪זה  24,000₪הייתה לך טעות כי זה לא  6 

ה יאני חושבת שיש שתי אוכלוסיות שמאוד חשוב לתמוך בהן, זה הצעירים והאוכלוסי .תומכת בעניין 7 

 8 ץהמבוגרת

 9 -המותנה הראשון שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל

 10 -שמיכה יגיד ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 11 בסך הכל? של המותנהה, אני מנסה להסביר, כמה כסף ירגע, שני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 .כי בסוף זה החישוב של מיכה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 13 .היה שניישני [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה

 14 .571,000₪, הנההמותנים, כמה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 15 .מותנה 571,000₪יש סך הכל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 מה זה קשור? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

הראשונים, הרי מה זה מותנה? במה זה  15,000₪תקשיבי רגע,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 ותנה?מ

 19 .בתקציבים שאתה תקבל, בסדר ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 20 .לא, יש חלקם נתונים שהם ספציפיים מותנים ויש מותנים כלליים ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 21 -זה קשור לתקציב ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 22 .ה אבלזה לא קשור לתקציב מדינ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 23 -שישבכלל לא תקציב מדינה, תקציבים ש ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

הראשונים שיכנסו מותנה, ילכו למועדון  15,000₪לא, אז אני אומר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 24 

 25 .+, אין בעיה כזו50

 26 אתה מתחייב? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

קרה +, אני אומר את זה לפרוטוקול, לא י50לא יקרה מצב שמועדון  ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ 27 

 28 .+ לא יהיה לו פעילות בגלל שיש תקציב מותנה50מצב שמועדון 

 29 .אתה מקבל את זהאם בסדר,  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

אישור לראשון לעשות את זה הרי בשבוע הבא אני כבר מקבל אפשר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

 31 .המותנה
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 1 .תשנה את זה וזהו מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 2 -לקחת מאיפה אבל אני צריך חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 3 -אבל הוא הציע לך חיים איפה, אמרנו לך, לקחת את הסעיף של הרכב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 4 .לא אני לא מוכן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 למה לא? חבר מועצה[:עמיר אריהן ]

 6 .הריבית היום היא אפסית מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 7 זה מה שישנה את ההלוואה על הרכב? 500,000₪-ב 11,000₪למה לא?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

+ 50כנית של מועדון ועמיר, יש הבדל בין מותנה כשאתה עושה את הת חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 8 

ש לה עוגן והתקציב הוא ברור והיא יכולה לפעול ולתכנן את כל השנה, את כל מאשר שברכה עושה, שי 9 

 10 .הפעילויות. כשמותנה, היא יודעת שזה לא בטוח

 11 .לא היה אף פעם מצב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

את הדברים, אנחנו יודעים, אבל אני  מסדראבל לא היה כי בסוף ירון  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 12 

ך אם זה סכום כזה קטן, למצוא את זה שיהיה להם עוגן, שיוכלו לעבוד. מיכה אני באמת חושב שצרי 13 

סליחה, אני אומר את זה ברמה, מיכה, צריך לתת גם לצעירים וגם למבוגרים, זה לא סותר , ברמה הכי 14 

 15 .כלום ואפשר להסתדר

נחנו בחודש אפריל, , אנשאראני רק רוצה להגיד, שבתקציב הקיים, מה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 16 

+ שהצריכו הוצאה כספית, אנחנו 50שלושה חודשים ראשונים לא היה כמעט פעילויות מועדון  17 

שזו הייתה שנה  2019מדברים על פעילות של תשעה חודשים, אוקיי? שאנחנו מגדילים תקציב לעומת  18 

 19 .בעצם תשעה חודשים 59,000₪, אנחנו מתוקצבים 45,000₪מלאה, הוצאנו 

 20 ?אתה מתווכח כי אתה נהנה להתווכח ביץ ]חבר מועצה[:חן פיליפו

כנס ולעדן את זה ולעדן את זה, הדברים ילא, אתה אומר עכשיו שצריך לה ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 21 

 22 -+ ואין שום בעיה ובאמת50שאני לא חושב, אני חושב שבאמת יש מענה למועדון 

מקובל עליך מכל התקציב הראשון שהוא  מיכה, יהיה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 23 

מתקציבים מותנים שיכנסו למועצה, למרות שאתה יכול לעשות את זה, תקציב מותנה הוא מותנה  24 

 25 -בסעיף תקציבי

, הם אחד מול השני ויש את המענק נגיד תקהילתיהתנייה לא, יש פה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 26 

 27 ה סעיפים, הוא עם כל מיני סעיפים מותנים, אוקיי?שהוא כללי, הוא הרב 170,000₪בטחוני שהוא 

 28 אז מה התקציב שהוא מותנה שהוא לא מותנה? ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 29 .אז זה בדיוק הסעיפים כאן, כל הסעיפים המותנים ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 30 .לא, המותנה שהוא לא מותנה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 31 ., אני לא זוכר, שלושת הסעיפים הראשונים330,000₪אז אני אומר, בערך  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:
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מה הסיכוי שיכנס נניח  330,000₪-ית מתוך הרותוהסתב ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 1 

 2 ?330,000₪-מה 50%

ם כי אותם משרד הפנים מחלק דאייוהראשונים, הם ו 10,000₪קודם כל,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 3 

 4 -את המענק בין שני

מעביר את זה ישירות,  שהואהבנת מיכה הוא אומראתה אז  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 5 

 6 .אם זה מקובל עלייך

 7 .לא, לא מקובל מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 8 חבל.ילו על משהו שבאמת אבל זה כא ,בסדר, בוא נשב עכשיו נעשה שינוי ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 9 .סתם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כאילו באמת אני אומר אני יכול עכשיו לחפש איזה שינויים נעשה כאן  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 10 

 11 .וכאן, זה הרבה טכניקה, אבל אני אומר לך מיכה באמת אין בעיה תקציבית

 12 -לא מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 13 -לא, נשב עכשיו, אני עכשיו אמור לשבת המועצה[:ירון ארנון ]גזבר 

 14 .ירון 6,000₪אבל זה  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 15 .בסדר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 16 .זה מה שהוא אמר 6,000₪זה  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 17 .בסדר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

-ל 29,000₪-, מ35,000₪כי התקרה שהוא מציג זה  ת מועצה[:]חבר’ פנינה בן עמי איצקוביץ 18 

 19 .6,000₪זה , 35,000₪

ביחס לסעיפי השינויים ששובצו בזימון הישיבה, השינוי שנבצע זה שסעיף  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 20 

וסעיף השתתפות בהוצאות הרגיל,  24,000₪-ל 30,000₪-+ הופחת מ50הוצאות מותנות של מועדון  21 

ובשני סעיפים נוספים חלו שינויים, סעיף אחזקה... סעיף  30,000₪-ל 24,000₪-, הוגדל מהלא מותנה 22 

ההוצאה  6,000₪-, קרי הוקטן ב34,000₪-ל 40,000₪-תחזוקה שוטפת מתנ"ס הופחת מ 1824000430 23 

וכך  6,000₪-, ב11,000₪-ל 5,000₪-רכישת ציוד למתנ"ס סעיף מותנה, הוגדל מ 1824001930וסעיף  24 

 25 .ם הסעיפים המותנים וגם הלא מותנים. זהוהוזלו ג

 26 אפשר לברך על המוגמר. מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 27 אפשר לברך על המוגמר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 .כן מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 29 -נעבוריאללה  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 30 ועצה?כמה זה תקציב המ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מתוכו מה שאמרנו המותנה הוא  28,964,443₪רגע אני אמצא עכשיו, רגע,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 31 

571,450₪. 32 
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 1 .אוקיי, התייחסויות, חן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ככה, קודם כל אני חושב שבאמת ירון נגיד לירון כרגיל תודה, או שאתה  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 2 

אני לא יודע מה, אבל מה שאתה ברגישות ביצוע ואני מכיר את היכולות שלך אז אני מצד קוסם או ש 3 

אחד אגיד לך באמת תודה, ואני מעלה תמיהה איך אתה מצליח לסדר את זה בלי להציג את המקורות  4 

הנגדיים, אבל זה דיון אחר, זה לא מעניין פה. מצד שני אני חושב שהצעת התקציב היא גרועה, אני  5 

כמעט  2,000,000₪-שהתקציב הוא פחות שירותי מהתקציבים הקודמים, עובדתית הוא קטן בחושב  6 

קיון ישוב, אם זה בניאנחנו רואים את זה בירידה בשירותים באופן כללי בי .מהתקציבים הקודמים 7 

ישוב יאו שזה אולי נובע גם מחוסר מקצועיות, אבל שוב כמו שאמרת חיים בישיבה הקודמת שה 8 

עם אחת אמרת שבעל המקצוע חולה, אבל זה לא משהו נקודתי, זה משהו שחוזר על מלוכלך, אז פ 9 

ישוב יעבוד והמועצה הזאת תתקדם ותעשה כמה היאני חושב שתפקידנו כמועצה זה לעבוד ש .עצמו 10 

אם אני אזכיר עכשיו השיחה המבודחת לכאורה שהייתה על  .שיותר דברים לטובת באמת הציבור 11 

לו לא יודע מה קורה בהסעות וזה נורא, זה פשוט נורא שאתה לא מכיר את ההסעות, גם בזה אתה אפי 12 

אז בסוף ההורים ופה אנחנו רואים מדגם, שלוקחים את  .ההסעות, שאתה לא מכיר את הצרכים 13 

ההסעות בידיים שלהם ואחר כך אין מספיק ילדים בהסעות, אז חושבים אחר כך המתכננים ואז זה  14 

תמשים אז פחות צריך לתקצב, ככה זה עובד ואנחנו רואים את זה. נופל אצל ירון שאומר פחות מש 15 

לא קיבלתי, למרות שדודי לא פה וחבל, אני מאחל לו בריאות, לא קיבלתי נתונים מספיק מדויקים או  16 

שכזכור אז הצבור  2018שהוספו בשנת  1,000,000₪-מספיק מתומצתים לגבי צמצום הגירעון הצבור ב 17 

עקב הליך משפטי שנגמר,  300,000₪אז נכנסנו  3,000,000₪-א כבר יותר מוהיום הו 1,460,000₪היה  18 

יש עוד הליכים משפטיים שאנחנו יודעים שהם לא יניבו שום דבר, ככה שאפשר היה לציין את זה יותר  19 

בבירור בגירעון הצבור. אחד הדברים שהכי מטרידים ואנחנו יושבים עליו כבר כל הישיבות האחרונות  20 

ה, אמרתי ואפילו התבדחנו לכאורה, שהאנטנה כאילו בערך כל היושבים פה עשו את זה נושא האנטנ 21 

אני לא רואה משהו אופרטיבי  .שוביזה ואנחנו יודעים שזה רק אתה חיים הבאת את האנטנה הזו לי 22 

בהורדת האנטנה, בטח לא בכספים, חברי המועצה פה עושים עבודה מעולה ביחד למצוא פתרון ירוק  23 

יתר את האנטנה הזו ישוב הירוק מיבתב''ר הקודם כדי שנגמור את האנטנה. אגב, הי והצבענו על זה 24 

בכלל, ככה שאפשר בכלל להוריד אותה לדעתי, האולי לא מקצועית, אבל המבינה. לא מובנים לי  25 

, אם אני מסתכל נכון בתקציב 300,000₪דברים, אני צולל לרמה הפרקטית, איך ירד הביטחון בכמעט  26 

ד מאשרים טנדרים חדשים, עושים את כל מה שמצופה מחברי מועצה לעשות, בפועל אנחנו מצד אח 27 

אנחנו רואים ירידה מאוד דרמטית בנושא של ביטחון למשל, איך ולמה? לא יודע, אני חושב שההכנסה  28 

רגע, אוקיי, אני מוכן גם להסביר בדיוק, אני חושב . מקנסות שיוטלו על הציבור היא יומרנית מדי 29 

ה, הן מקנסות בכלל, אני בעד סדר באכיפה, אבל יסות היא יומרנית מדי, הן מקנסות חנישהכנסה מקנ 30 

אני נגד הסכומים הדמיוניים האלה, שירון, אני לא יודע מי קיבל הערכה כזאת אבל לקבל הערכה של  31 

אני  .ה, וואלה אני מבין שכל מי שיחנה פה יחטוף ואז יתחילו באמת סערותירק מקנסות חני 50,000₪ 32 

שוב רוצה ובטח אתה חיים לא רוצה. אני מאוד מוטרד מהאנטנה הזו, אני יא חושב שזה מה שהיל 33 

אומר את זה ברמה מקצועית, נכון שאי אפשר לקשור את האנטנה לתקציב, אבל היא בהחלט קשורה  34 

לתקציב, היא קשורה לכך שצריך להסיר אותה, היא קשורה לכך שהיה צריך לתקצב את זה בצורה  35 

ללכת סחור סחור ולריב עם חברי המועצה כולם, כל פעם מישהו אחר נבחר פה לחטוף  ברורה ולא 36 

ולהציג בסוף תקציב. אז בדיוק יש לנו את הקונטרסט הבלתי מובן הזה בין איש מקצוע שעושה את  37 

העבודה כבר כל כך הרבה זמן ומציג תקציב מאוזן בסופו של דבר והוא עושה את העבודה ובין מדיניות  38 
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לא יודעת מה קורה בהסעות, לא מורידה את האנטנה ומציגה את התקציב, אני לא מתחבר שאפילו  1 

 2 לזה ואני מאחל לנו בהצלחה.

 3 .אוקיי, מיכה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני מטיל ספק בהכנסות הארנונה, הנוסחאות שאתה מעלה הן אחלה  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 4 

 5 300,000₪ציאות מראה לנו משהו אחר ויש לנו כאן פער של בין והן בסדר והן נוסחאות נהדרות, המ

, כשאתה מתעקש להראות אותם בנוסחה אבל במציאות זה לא עובד, זה כבר כמה שנים 500,000₪-ל 6 

 7 לא עובד ולכן אני חושב שכל התקציב הזה מבוסס על תשתית לא נכונה.

 8 הכנסות כאילו?האומדן  [:אילן כליפה]חבר מועצה

 9 ההכנסות, בסעיף ההכנסות. מלבד הדברים האלה יש את מה שכמובן ]חבר מועצה[: מיכה צוריאל

 10 את מה שאמר חן.

 11 .אני לא מכיר את זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

יה של ישוב שיש גבייה ב.. תראה, אנחנו לא ייתסתכל מה הייתה הגב מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 12 

, בפועל, היא 100%-ה שלנו היא קרובה לייה, הגבייגבשאתה יכול להגיד אני אעלה את אחוז ה 70% 13 

 14 .פחות ממה שמוצג כאן בתקציב 500,000₪עד  300,000₪-ב

 15 לפי מה אתה אומר את זה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 -בדיוק על הדבר הזהאנחנו קיימנו על זה דיון  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 17 ]התפרצויות[

שנה חריגה, אבל עד היום לא גבית את הסכומים גלל הקורונה הייתה ב מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 18 

 19 , מאיפה תביא? השטחים יגדלו, התושבים יתנדפו?100%-האלה, אתה נמצא ב

, עלינו על זה, קיימנו על זה דיון וירון 1,500,000₪יש גידול הכנסות של  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 20 

נראה לו בסופו של דבר שהאומדן  ם עם מיכה, שהוא לאהסביר, רק למרות זאת אומר מיכה ואני מסכי 21 

 22 .הזה נכון

 23 -ירון ענה לו והואאבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני מבין את החישובים שלוקחים שטחים, מכפילים במחיר הארנונה  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 24 

 25 .ומקבלים מספר, אבל עובדתית זה לא עובד שנים

, מאז זה 2015-עובדתית זה עובד שנים, שנה אחת זה לא עבד, ב צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע 26 

 27 .עובד קבוע

 28 ?2018-מה היה ב אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 29 מה היה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 30 מאיפה יגיע הכסף? אילן כליפה ]חבר מועצה[:

? גמרנו עם 2019-עודף, מה היה ב 200,000₪גמרנו את השנה עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 31 

? גמרנו עם עודף, אז מה? עובדתית מאז שאני ראש מועצה כל שנה גומרים עם 2020-עודף, מה היה ב 32 

 33 .עודף, מקטינים את הגירעון הצבור, אז איך אתה אומר עובדתית? זה לא נכון
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 1 .אבל הסעיף של הארנונה לא נכון אילן כליפה ]חבר מועצה[:

בזה, דיברנו על זה עוד במהלך השנה, בתקציב היה , לא 2020-בלא,  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 2 

משהו כזה, פחות  2%יהיו נמוכים בהערכתי  2020-ה מהשוטף בימילואים וכל זה, שאמרנו אחוזי הגבי 3 

, מה שאנחנו 2020-ול 2019-, מהאומדנים, אבל זה נכון ל300,000₪או יותר זה גם מה שהיה שזה  4 

ה ועל פי זה גם הסברתי בפעם הקודמת את הגיליון המפורש שנמצא יביגנראה את הרואים היום אנחנו  5 

יה מכל דבר והאומדנים יפה, שהוא אחד לאחד כאילו בנוי על בסיס פירוט השטחים ואחוזי הגב 6 

חובות וזה המספר ואני עומד מאחוריו, אני עומד מאחורי המספר הזה היה גם מצבר יהמפורטים לגב 7 

 8 .מיכה

 9 הוא הקובע.אבל  ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ

 10 .לא, התוצאה היא הקובעת אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 11 -ואל ישכח שגם עדכון של אחוז ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 12 .2015הייתה טעות בהכנסות ומזכיר לך את תגובתך בשנת  2015-גם ב אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 13 ות?הייתה הטע וניתחת איפה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 14 .בוודאי איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 15 איפה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 -למשל? הטעות של מועד סיום 2015-ב אילן כליפה ]חבר מועצה[:

נכון, הוא לא בודק פה על מועד סיום, הוא לא בונה על הכנסות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

לא יכנס השנה, מרכז מסחרי לא יכנס ארנונה  אז, הוא אומר אני שבנוארנונה ממרכז מסחרי כמו  18 

 19 -ש השנה, אין בתים חדשים, הוא לא בונה על זה, אז הייתה הערכה

 20 זה לא..., זה מארנונות של התושבים 1,500,000₪ אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 21 .בסדר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 22 .א הקנסותאני רוצה להעיר עוד הערה בנוש חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 23 .14,000,000₪על  1,500,000₪הרבה כסף  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 24 על מה אתה מדבר? 1,500,000₪איזה תוספת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 25 זה הגידול שאז... אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 26 -2015-מ ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 27 .הדוגמה נתתי את 2015, 2015לא  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

זה לא ארנונה או זה, זה  2015לגירעון של  גורמים שנכנסוהיה מלא  2015 ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 28 

מכלול שלם של גורמים הן מצד ההוצאות והן מצד ההכנסות, אני לא חושב שעכשיו זה הנושא לדיון,  29 

הארנונה פה התעסק  אבל מה שמיכה העלה ודנו עליו בהרחבה בבעיות קודמות, בניית אומדן הכנסות 30 

 31 -שהוהיא לא איז ,בצורה מאוד מפורטת ושהוצגה פה



 18.04.2021 מיום 06/21פרוטוקול מליאה מן המניין 
 
 
 
 

29 
 נוצר על ידי

 1 13,653,000₪מתוכנן  היה 2020-ב 1,500,000₪ אני רואהלא, אבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 -היה

 3 .פחות מהצפי 358,000₪היה  ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 4 נכון, בגלל הקורונה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 אז איך אתה מצפה שיהיה יותר? מר הראל ]חבר מועצה[:אית

 6 .בגלל הקורונה 350,000₪ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 מאיפה יהיה יותר? איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 8 .כי נגמר הקורונה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 -קודם כל, בל נשכח ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

 10 .ו טפו, זה לא משפט שאומרים ככהטפ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

מיכה אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור עוד הפעם לגיליון האקסל של  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 11 

 12 -הארנונה, שהוא מאוד מפורט

יש דבר אחד שאני רוצה להעיר, אני בעד הקנסות ואני באמת חושב  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 13 

חודש, בוא ל 10,000₪זה אומר שזה בסביבות  100,000₪מאידך  שוב הזה צריך לעשות סדר,ישבי 14 

 15 ?10,000₪? איפה יגיעו 250₪יה, כמה הוא? ינאמר קנס חנ

 16 .קנסות 100,000₪אני? אתה שואל אותי? לא יהיה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 .לא יהיה, אבל יש פה הוצאה מותנית מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

יהיה קנסות נוכל להוציא, אם לא  ויש פה הוצאה מותנית, אם יהי מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה 18 

 19 אותו. עדת תחבורה קבעהולא יהיה, אני לא קבעתי את היעד הזה, ואז 

אנחנו כולנו כאן יושבים בחדר הזה, לא רק חושבים שלא יהיה  מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 20 

 21 10,000₪-לצבור ל 250₪כי  100,000₪ל להיות , זה גם לא יכו100,000₪מקווים שלא יהיה , 100,000₪

 22 -בחודש

 23 .אני מסכים איתך חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אבל מיכה, מבחינה תקציבית, זה קבוצה סגורה, מה שיכנס, יופנה לסיפור  ירון ארנון ]גזבר המועצה[: 24 

 25 -היהזה של פתרונות חני

 26 ]התפרצויות[

הוא אמר לגמרי, עמיר אתה שומע את העניין הזה?  עמיר, אני איתך מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 27 

 28 .היה, אז לא יהיה חניילחני ויהיהקנסות 

 29 .לא, חוץ מהתב"ר ירון ארנון ]גזבר המועצה[:

אני אענה על זה, מדובר פה על תקציב סגור ולא משנה, הוא תקציב נוסף,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

נסות יהיו אפס, כי אני לא מחפש את זה כיעד, למה אני לחצתי שהקנסות יענו, אני מקווה מאוד שהק 31 

שמתי את זה כתקציב סגור? בשביל שהקנסות לא יהפוך למטרה, אבל אם בטעות כבר יגבו כנסות  32 



 18.04.2021 מיום 06/21פרוטוקול מליאה מן המניין 
 
 
 
 

30 
 נוצר על ידי

והתושבים יעשו עברות מסכנות חיים, אז לפחות שזה ילך ויפתור לכולנו את בעיות התחבורה. למה  1 

, ניתנו פה ושם כמה התראות, לא השתנה 2019ה ביוני יעד יותר גדול? כי עד עכשיו קיבלנו את ההחלט 2 

שום דבר במתאר, כלום, שום דבר, כל החניות אותו הדבר, עכשיו השבוע התחילה סוף כל סוף אכיפה  3 

בהתראות, בואו נראה, עכשיו אם תושבים יבינו ויזיזו ויפסיקו לעשות עברות מסכנות חיים, אני  4 

י, אנחנו לא יכולים להיות רק תלויים בטוב לב של אנשים הראשון שישמח שלא יהיו קנסות. מצד שנ 5 

ואנחנו חייבים גם אמצעי מרתיע. אני מאוד מאוד מקווה שלא נצטרך להשתמש באמצעי הזה, אני  6 

מאוד, בוא נגיד, אם חיים יבוא ויציג לי בסוף השנה שהיה פקח כל יום, עשה סיורים וכולם מתנהלים  7 

יה ילה. לעומת זאת אם נגיע בסוף שנה ונהיה באפס אבל נראה חנוהשדה אפס, אני הראשון שיגיד מעו 8 

 9 .כמו שהיא נמצאת היום, זה קטסטרופה

 10 .כולנו מסכימים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כמה דברים אני רוצה להתייחס ברשותכם, קודם כל ברמה החיובית אני  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 11 

 12 .דברים אכן תוקנו כים שהעלו חברי המועצה וכמהסיון להקשיב לצרישמח לראות שיש, שהיה נ

אחת  וישוב מחדש, בעצם שהוחלט כאן שזיבעיקרם הייתי אומר שאני מאוד שמח על התכנון של לב ה 13 

זה בצד החיובי, בצד  .המטרות הכי משמעותיות של כולנו כחברי מועצה שאנחנו מאמינים בזה 14 

זה או אחר של התקציב, אני מוטרד מבעיית הבעייתי של התקציב, אני נורא מוטרד פחות מסעיף כ 15 

ארנונה, ההניהול הכללי של המועצה הזאת, א' כמו שמיכה אמר, בקטנה, יש את העניין הזה של אומדן  16 

מטריד, אבל אני מאמין לירון, הסביר כל כך יפה, נבחן אותו בסוף השנה אם הוא עומד באומדן הזה  17 

אבל יש כאן שורה של סעיפים והכל בעצם בניהול זה בצד אחד,  .כמו שהוא צפה בעצם כמו שצריך 18 

היא עלתה,  10%-הזה, א' הארנונה קפצה בצורה דרמטית, אנחנו עלינו על זה שהיא כבר באזור ה 19 

ויש עוד אחוז שגלום בעצם אוטומטי שאמור לעלות לשנה  8.8%-בשנתיים האחרונות היא עלתה ב 20 

 21 .תקופת הכהונה שלךב 10%ה לשנה, של הבאה, אנחנו נהיה בעצם, והכל זה ריבית דריבית משנ

 22 .הכי זולים בארץעדיין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 23 -בסדר, הכי זולים בארץ אבל אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 24 -לא, צריך להגיד את זה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ישוב יהשירותים בעכשיו זכות הדיבור שלי, הארנונה עלתה דרמטית ורמת  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 25 

שוב הזה מטונף, הסיפור של מתקן יכלומר, אין כמעט תחום, הניקיון זוועתי, הי .הזה צנחה פלאים 26 

הסליקה, בעצם היינו שם בסיור ונחרדנו איך שהדברים מתנהלים ומנהל התפעול אין לו בושה בכלל  27 

לומר שמישהו אחר יעשה לבוא ולהגיד, כלומר עוד לפני שדנו בכלל בדברים, תוציאו את זה החוצה, כ 28 

 29 .את הדברים האלה

 30 .אמרת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 31 .מעבר לזה שגם אין פה תיעוד של שום דבר נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 32 .אמרתזה גם את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

, מטורף, בסדר, זכותי להגיד את זה. ג' הנושא של הוצאות כח אדם בניהול אילן כליפה ]חבר מועצה[: 33 

כלומר, אני לא מבין עד היום ואנחנו רואים את זה ביום יום, מאוד אוהבים כולנו כאן את האנושיות  34 

של דודי כמנכ''ל המועצה, אבל ברמת התפקיד, ההגדרה, אני לא מבין את הצורך בעצם של מנכ"ל  35 
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ום יום, המועצה חוץ מרל"ש אולי מהזיכרון הצבאי שלך שככה גם מרגיש שהוא מתפקד בעצם בי 1 

אני הייתי נותן לו למשל, הייתי מבטל את משרת מנהל התפעול  .בעצם, אין לו שום תפקיד משמעותי 2 

למשל ונותן לדודי את תפקיד מנכ''ל המועצה יחד עם מנהל התפעול, או אין לי עניין דווקא במנהל  3 

 4 שוב.יאחת מנקודות התורפה נכון להיום של הי והתפעול אבל ז

אין גידול בתקציב המועצה, בתקציב ההוצאות של המועצה כמו  המועצה[: חיים מנדל שקד ]ראש 5 

 6 .שהתחייבתי, עוד מעט נציג את זה כתוצאה מענייני המנכ''ל, אנחנו רוצים לדאוג להם

 7 -בסדר, זה רק אומר שיש פחות יעילות, כלומר אילן כליפה ]חבר מועצה[:

בנו, ירון שמע מה שאמרנו, שאנחנו לא, זה אומר שמה שהתחיי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 באותו תקציב 

 10 אבל באיזה מחיר זה?כן,  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 11 .לא השתנה התקציב 2012-מ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 -כן אבל המחיר הוא אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 13 ]התפרצויות[

 14 -שלאזה בניגוד להתחייבות שלך  אילן כליפה ]חבר מועצה[:

לא בניגוד ההתחייבות, לא בניגוד ההתחייבות אני אציג לכם את  מנדל שקד ]ראש המועצה[:חיים  15 

 16 .זה

 17 .הייתה לך התחייבות שמשכורות לא יעלו אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 18 -המשכורות לא עלו, ירון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 19 .וןרגע, אבל אני באמצע דבריי, א' זה לא נכ אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 20 -אני אציג את זה עוד מעט, תגמור לדבר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

א' זה לא נכון ותכף נראה את המספרים כמו שאתה אומר, ב' אבל לאן  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 21 

 22 -נו תקציבטהדברים הולכים? איזה מחיר יש? הס

 23 .נו כלוםטלא הס חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 24 .אתה אומרמי אומר?  עצה[:אילן כליפה ]חבר מו

נו, היה מזכיר למועצה מיום הקמתה במשרה מלאה, היום טלא הס חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 25 

קוראים לזה מנכ''ל, המזכיר הזה יצא והיה פה מנהל משאבי אנוש במשרה מלאה, עד שהוא בגלל  26 

ת בשנה האחרונה לא יה אחת, פעם אחירגע שנ .2017הטרדה מינית נאלץ למצות את התפקיד בסוף  27 

 28 .היה, היה פה מנהל במשרה מלאה, תחזרו על זה מאה פעמים, תחזרו מאה פעמים על אותו דבר

 29 .זכות הדיבור היא שלי כרגע אילן כליפה ]חבר מועצה[:

לא, רגע, אז אני עונה לך עוד הפעם, אם תחזרו על שקרים זה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

הוצאות, ההיפך, ההיפך, אז אני אומר אני  ןאות ופה, לא השתנה כלום, הייהפוך להיות אמת, היה  31 

 32 .צמצמתי ועוד מעט אנחנו נראה את המספרים
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לא צמצמת, נכון, לא צמצמת, אתה לקחת תפקיד, משקיע בעצם  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 1 

ו אני לא נכנס ויתרת, עכשי .מהארנונה שלנו כתושבים, סכום אדיר על מנכ''ל מועצה שהוא לא נחוץ 2 

בדיוק לסעיפים התקציביים, ויתרת לחלוטין על מנכ''ל מרכז הספורט בעצם, אין דבר כזה היום  3 

הנושא של אירועי  .כלומר, צמצמת בעצם את אחד התפקידים הכי משמעותיים .ספורט בהר אדר 4 

ן שום יוזמה, ס, אי'קיון דיברנו כבר בעצם בתכליס, על הנ'לפעמים יש מורדות, בתכל יש עליותתרבות  5 

, גני ותקיון של הגנים הציבוריים, כלומר ההכנה בעצם לקיץ, לאביב, של הגינות הציבורייהנ .בעצם 6 

ישוב ואני רואה, ישעשועים, הכל כזה נראה... אני עדיין פחות הולך, אבל אני עדיין מטייל לא מעט ב 7 

מתוחזק בגלל עמיר, כי  זוועה, כלומר הדברים לא מתוחזקים. אז הסברת לנו שכולם הלכו שזה לא 8 

 9 .עמיר ביקש אותם לבר אדר בעצם, להשקיע בבר אדר

 10 .לא היו דברים מעולם לא נכון, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 .טוב, נאמרלדעתי אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 12 .מקרה ספציפי ביום אחד? נו באמת בגלל חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 13 .שוביקשה בעצם של הי תחזוקתית ו בבעיהאנחנ אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 14 .אני חולק עליך, אבל בסדר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

פעולה יפה, אבל  והנושא של הנוער, אני שמח שסוף סוף נפתח החדר שז אילן כליפה ]חבר מועצה[: 15 

כן אושר נינג'ה הזה אהאני שמח שמתקן . בגדול, כלומר, יש פחות ופחות פעילויות שמושקעות בנוער 16 

ושיא השיאים של ההתנהלות שלך, זה הקמת האנטנה הנוראית הזו  .ואני מקווה שהוא גם יתממש 17 

והיא חייבת לרדת ואני עד היום הזה לא בטוח, אני מסתכל לך בעיניים ואני לא בטוח שאתה הולך  18 

 19 .לפעול בהתאם להחלטות המועצה עליה, אני חרד בעצם

כול לחזור מאה פעם, אתה יכול לחזור מאה פעם ולסגור את אתה י חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

כל בנייני הציבור, לא הייתה החלטת מליאה להוריד את האנטנה נקודה. אתה יכול לחזור על זה מאה  21 

 22 -פעם

 23 סליחה? רגע, רגע, רגע. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 24 -תקרא את ההחלטת מליאה שהייתה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 25 .איך אני יכול? לא שלחת פרוטוקול הן ]חבר מועצה[:עמיר ארי

 26 .לא, לא הייתה החלטת מליאה כזאת חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 27 .בטח שהייתה, הייתה, אולי בגלל זה אתה לא שולח פרוטוקולים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 28 .לא הייתה החלטת מליאה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הייתה החלטה בדיוק אחת לאחת כאשר היועמ"ש אמר אי אפשר להגיד  צה[:עמיר אריהן ]חבר מוע 29 

נוריד אז אנחנו אמרנו שהמליאה מעוניינת בהורדת התורן ותיקנו את זה בשביל שלא נגיד שאנחנו  30 

אבל המועצה אמרה בפה מלא ומי שלא ברור לו אפשר  .מורידים כי אי אפשר להוריד לפני שהוא ירד 31 

 32 .פנינה אני טועה? רגע .עוד הפעם בפה מלאלהגיד את זה עכשיו פה 

 33 .נכון ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ
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 1 מה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 .הנה גם פנינה זוכרת את זה, חיים אתה היחיד שלא זוכר את זה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 3 .הייתה החלטה לפנות לחברת פלאפון חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 .לא רק, לא מיר אריהן ]חבר מועצה[:ע

 5 -הייתה החלטה ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

 6 .חיים אל תשכתב את הדברים עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 אתה יכול לשחזר את ההחלטה? אילן כליפה ]חבר מועצה[:

טוב בעולם, אבל אני לא יכול לשחזר את ההחלטה כי הזיכרון שלי לא תמיד הכי  ש[:”דוד זיו ]יועמ 8 

אני רוצה לומר לכם שההחלטה הכילה שלושה סעיפים וככל שאני זוכר אף לא אחת מההחלטות הללו  9 

משלוש  תדיברה על פעילות, דיברה על חתירה, אין את המילה הסרה בכל אח .דיברה על הסרה 10 

 11 ההחלטות האלה אפילו לא בפרוטוקול.

 12 -אינה מעוניינת בתורן הזה, אתה אמרתאמרנו שמליאת המועצה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 -הייתה החלטה לבחור את החלופות במטרה להעביר את האנטנה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 14 בעיהאין שום בעיה, נצביע על זה שוב, חיים, במידה ולא הייתה, אין שום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 .להעלות את זה שוב לדיון

 16 .לא היינו ברורים מספיק, אז בואו נצביע על זה עוד הפעם אם נתלי שחף ]חברת מועצה[:

נכון, הצעה דחופה לסדר היום תגיע אלייך היום בערב, לקבלת החלטה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 17 

באופן שלא תשקף, זה בדיוק הבעיה בזה שאין פרוטוקולים, זה בדיוק הבעיה בזה חיים, שלוקח בין  18 

שהזיכרון הסלקטיבי שלך לא מאפיין את מה שכל חברי  .טוקולארבעה חודשים לחצי שנה לקבל פרו 19 

עכשיו, אני לא מבין, מה יותר מייצג את דעת המליאה,  .המליאה פה, הנה הסגנית שלך, אומרת לך 20 

 21 מה שהמליאה כולה עכשיו אומרת לך? מה מייצג אותה? מה שאתה אומר?

 22 .פה אחד אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 23 .לא הייתה החלטת מליאה צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע

 24 איזה קשקשן. .קשקשן עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

כמו שהוא אומר שאין עליה  .אין פרוטוקולכי יכול להגיד את זה אבל  הוא אילן כליפה ]חבר מועצה[: 25 

 26 במשרות ורואים פה.

 27 .הצעה דחופה לסדר היום עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 28 -קטן שכאילו לכאורה דבר ועוד דבר אילן כליפה ]חבר מועצה[:

אני דרך אגב מצהיר לפרוטוקול שאני רוצה ופועל ככל יכולתי להסרת  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

 30 התורן, גם אתה אילן מצהיר לפרוטוקול?

 31 .אני מצהיר גם כן אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 32 חן אתה מצהיר לפרוטוקול? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 .אני לגמרי ה[:חן פיליפוביץ ]חבר מועצ

 2 מיכה אתה מצהיר לפרוטוקול? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 3 .בוודאי מיכה צוריאל ]חבר מועצה[:

 4 איתמר אתה מצהיר לפרוטוקול? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 .כן איתמר הראל ]חבר מועצה[:

 6 לי את מצהירה לפרוטוקול?תנ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 .מצהירה נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 8 פנינה את מצהירה לפרוטוקול? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 9 .כן  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ

חיים, כרגע קיבלת, אין את מירי, אז חוץ ממך וממירי, כולם הצהירו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

החלטת  לפרוטוקול שהם מעוניינים בהסרת התורן, עכשיו אתה לא יכול להתחכם ולהגיד שזו לא 11 

אני מכיר אותך, אבל אתה מתחכם ואתה משחק משחקים כשאתה מתעלם מרצון הציבור  .מועצה 12 

לא צורה ולא לכבודך ולא לכבודנו  וואתה משחק באחיזות עיניים חיים וז.ומרצון חברי המליאה  13 

 14 .ההתנהלות הזו

 15 .זה מביש אילן כליפה ]חבר מועצה[:

 16 .מש מבישממש מביש, ממש מ עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אמר היועץ המשפטי, אמר לנו חברי המועצה, אתם לא יכולים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 .לקבל החלטה להוריד את התורן נקודה

תודה רבה, אי אפשר  .תודה רבה, אני הולך, אין לנו מה לעשות כאן באמת מיכה צוריאל ]חבר מועצה[: 19 

 20 .ר, אי אפשר להאמין למילה, אני הולךלהאמין למילה שאתה אומר חיים, אני נורא מצטע

 21 מיכה צוריאל יוצא מהמליאה

אני רוצה לומר כמה דברים בעניין התקציב. אני לא אמשיך לומר בעניין  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 22 

שוב העני ביותר בארץ יהתורן. אני רוצה להגיד ארבעה דברים לפי ארבעה נושאים. הראשון, לגבי הי 23 

השלישי לגבי תכנית עבודה ודבר  .השני, איך מצמצמים את העוני .תה אומרשנקרא הר אדר, כמו שא 24 

כשהתחלנו לשבת  .שוב הענייאחרון אני רוצה לסיים באופטימיות מסוימת. אני אתחיל בסיפור של הי 25 

על התקציב, הטענה שלך הייתה שלא ניתן כמעט לעשות שום דבר בתקציב השוטף, אי אפשר להכניס  26 

 27 -כנית שאושרה פה היוםו, אין שום משחק, בפועל כמו שרואים בתשום דבר, זה די סגור

 28 .שתאושר, היא עוד לא אושרה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שתאושר, גם בנושא התקציב השוטף וגם בנושא התב"ר, יש לא מעט  איתמר הראל ]חבר מועצה[: 29 

עדת איכות ות חינוך, ועדוועדות השונות שבהן דנו קרי ווסעיפים שנכנסו, שעלו כרצון הציבור הן ב 30 

סקר שעשינו מול התושבים לבקשות שונות שעלו פה, כמו ן בעדות נוספות והועדת שפ''י, ווהסביבה, ו 31 

ה, ענייני העצים, ענייני פחי הזבל ועניינים נוספים שעולים כרצון מצד התושבים ואני יענייני החני 32 

ה הראשונה. הדבר השני יהסוגי וז .מקווה מאוד שפה נוכל לתת להם את המענה במסגרת התקציב 33 
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אז פה הצגנו  .שוב עני, מתייחס לסיפור של אין מקורות תקציבייםישאני רוצה לומר בנושא הזה של י 1 

לא מעט מקורות תקציביים לירון, שבזכותם התאפשר להכניס את אותם סעיפים שביקשנו שנכנסנו  2 

זאת אומרת אם זה היה תלוי בי, ואני חייב לומר שאני לא מרוצה עדיין מהתקציב,  .לתוך התקציב 3 

וגם  תגירעונוהייתי מביא להתייעלות משמעותית נוספת פה בתקציב שהייתה מאפשרת גם לצמצם  4 

שוב יעשה את מה שהוא צריך להפסיק להיות עני, כלומר ילאפשר לייצר מקורות נוספים שאיתם הי 5 

היות עניים? חושבים גם איך לייצר לעצמו עוד מקורות הכנסה. וזה הסעיף השלישי, איך מפסיקים ל 6 

מייצרים מקורות הכנסה נוספים שלצערי הדבר הזה גם הוא לא נמצא בכלל בסקאלה פה, גם לא נראה  7 

ישוב עני אין לו תקציב ומצאנו פה ואני אומר יבאופק הקרוב, אבל אין ספק שאם אומרים כל הזמן ה 8 

בשנה, יש פה משרות  300,000₪יש עוד מה לעשות במסגרת שעות נוספות, שזה לבד כרגע כמעט  9 

פיקוח הכמו לדוגמה, דיברנו על זה, על פעילות של רכזת  .שאפשר לצמצם אותן כי הפעילות שלהן ירדה 10 

, יש מקורות נוספים, אני לא אגע בהם כרגע. אז בהחלט 'ישוב וכויעל הבינוי, שאין כמעט בינוי פה ב 11 

ם אילן לגבי תקציב מנכ''ל המועצה, אני יש מקום שבו יש עוד מקום להתייעלות ולהשתפר. נגע קוד 12 

חייב לומר מנקודת המבט שלי, אני אמנם נכנסתי להיות חבר מועצה אחרי שאושר תפקיד מנכ''ל,  13 

ואני חייב  .ערך מוסף שהגיע ממשרת המנכ''לשהו אבל בעיניים שלי, לא רואים בעבודת המועצה איז 14 

פונקציה של מה  ואבל אני לא רואה ובסוף ז לומר בנימה האישית, אני מאוד מעריך ואוהב את דודי, 15 

אני לא רואה את הערך המוסף  .אנחנו מכווינים אותו מלמעלה, הוא בסוף כפיף לדרג הממונה מעליו 16 

מהצד השני הדבר הזה ולבוא ולטעון שההוצאות  .כן ברור לי מה היא שילמה .שהמועצה הזאת קיבלה 17 

בתקציב וראינו שיש גידול בהוצאות כח אדם, אז אני  לא גדלו, עשינו על זה את אחד הדיונים הגדולים 18 

לא יודע איך האמירות האלה מתיישבות ובכל מקרה נגיד שלא, אז היינו יכולים לחסוך פה לא מעט  19 

לי קורונה, כי יש הרבה מועצות  תעלוכסף כי את התועלת לא ראינו מהצד השני במועצה. עכשיו, אל  20 

דווקא כדי להרוויח הרבה עבודות שכדאי לעשות אותן דווקא והרבה גופים שניצלו את שנת הקורונה  21 

שוב עני ואיך יאז עד כאן זה שני הסעיפים הראשונים, י .שוב יורדיעקב זה שהווליום הפנימי בתוך הי 22 

מצמצמים את העוני. הסעיף השלישי, לגבי תכנית עבודה, בדיון תקציב שנה שעברה, הערתי שתי  23 

 24 .כנית העבודה שהצגתם פה ומעקב שוטףוה לראות התייחסות לתה שדרשיהערות. אני אתייחס לשני

ולצערי  ,אתה קפצת מיד אמרת מה פתאום, אני לא אציג לכם תכנית עבודה ולא אציג לכם מעקב 25 

לא נעשה שום דבר, לא נעשה כמעט כלום במהלך השנה  .רואים את זה במהלך השנה האחרונה 26 

את האופרציה הזאת שנקראת מועצה וערך מוסף  האחרונה, כלומר התושבים שילמו כסף על להחזיק 27 

כניות עבודה מפורטות, נתמכות בתקציב ולצערי לא כל כך ראו. חבל, אני מאוד מאמין בבניית ת 28 

שלהן מגיע, ואם לא מתכננים, שום דבר לא קורה. ופה לצערי אני לא רואה לא  שורהאיולראות את  29 

אגב, מה שהתחלתי פה את הדיון  .רת וסיכומיםאת התכנון, בטח לא אסמכתאות לתכנון, בטח לא ניי 30 

ישוב. יבתחילת היום, לגבי תכנית מסודרת שניתנה עם הוראות למתכננת, אדריכלית נוף למרכז ה 31 

בסעיף האחרון שאני מקווה שהוא יהיה אופטימי, אני אומר כך, אם ניישם את הדברים ששמנו פה  32 

תקיים, למה אני אומר אם? כי לצערי בעבר בתקציב אז חלק ניכר מהדברים שהתושבים פה צריכים י 33 

אמרת, לא רק לי, אני יכול כראש מועצה אתם יכולים לשים לי בתקציב, אני יכול להחליט מה אני  34 

שוב פה יעושה, אני מאוד מקווה שאתה תיישם חלק ניכר מהדברים ששמנו פה, כי בסוף זה לטובת הי 35 

נחנו כולנו עושים את זה בהתנדבות, אני ובסוף אתה כראש מועצה צריך לפנות לטובתם, כמו שא 36 

 37 מקווה שגם אתה תעשה. עד כאן.
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טוב אני קם ויוצא כאקט של מחאה, כיבדתי את איתמר בדבריו, על  אילן כליפה ]חבר מועצה[: 1 

 2 -ההתנהלות השערורייתית בנושא האנטנה

 3 אילן כליפה יוצא מהמליאה

 4 .עמיר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רוצה להתחיל במעט היסטוריה, אתה כל פעם קטעת אותי אז הפעם  מועצה[:עמיר אריהן ]חבר  5 

לפרוטוקול, תקציב המועצה אמור להיות מאושר במליאה מתחילת נובמבר,  .זה יצא לטובה 6 

כשהתמודדנו למועצה התמודדנו איתך ועם מספר שתיים שלך בסיעה, דיברנו על תקציב אחר, דיברנו  7 

א נשבור את כל האקסיומות ונבנה תקציב מאפס. תכלס, קיבלנו בפברואר, על זה שבוא נעשה תכנון, בו 8 

אחרי אינספור ובאיחור מאוד גדול, שלושה חודשים, למעלה משלושה חודשים אחרי שתקציב צריך  9 

באפריל אני חבר מועצה כבר שמונה שנים, שבע  18קיבלנו את התקציב פעם ראשונה,  .להיות מאושר 10 

חלק גדול מהנושא נובע  .הצבעות תקציב המועצה באפריל, טירוף מוחלטומשהו, מעולם לא הגעתי ל 11 

מזה שמידע בסיסי שביקשנו היה צריך להילחם בשביל לקבל אותו, תוך התחכמויות כפי שאתה עושה  12 

תפקיד חבר מועצה כפי שאני רואה אותו צריך להשפיע על  .עכשיו בנושא האנטנה, על ימין ועל שמאל 13 

מועצה הוא ליישם את סדרי העדיפויות שהמליאה קובעת, כמו שאני רואה סדרי עדיפויות, תפקיד  14 

אותו, כמו שאני מרגיש שאתה רואה אותו, מבחינתך המליאה היא חותמת גומי לראש המועצה וראש  15 

תקציב רע, הגשנו בו הוא המועצה יודע הכי טוב מה צריך לעשות. התקציב הזה הוא לא תקציב טוב,  16 

שאני כהטוב ביותר אולי שהיה אפשר להוציא ממה שקיים.  קיבלנוקן בו, עוד כמה דברים שאפשר לת 17 

באפריל נדרש להצביע על תקציב, יש לי כבר הוצאות שיצאו ארבעה חודשים, בנובמבר  18-באפריל, ב 18 

אני יכול להשפיע, באפריל אתה מעמיד אותי עם שוקת שבורה, אתה מוציא תקציב פרסום על הדפסות  19 

ם לחלוטין ממה שדודי ענה לנו במייל, כי זה נורא נורא חשוב למליאה באותו של פליירים שהם שוני 20 

כנית העבודה, וואתה מונע ממני את היכולת להשפיע על סדרי העדיפויות. התקציב הזה לא דן בת .זמן 21 

אין תכנית עבודה מתוקצבת, יש נפנופי ידיים ואת העמוד הראשון של דודי אנחנו נפעל ונפעל ונפעל,  22 

אנחנו  .לא מה, לא איך עומדים ביעדים או מי עומד ביעדים, שום דבר, גורנישט מן גורנישטלא איך,  23 

מנהל כללי, אמנם סוג של מינוי אישי, אבל הוא לא עוזר,  -לא מנהלים גן ילדים, מנכ''ל כשמו כן הוא 24 

לצערי תסתכל על כל מנכ''ל מסביבך, אמור לעבוד בעצמאות מלאה, אמור להניע וליזום תהליכים, פה  25 

זו לא ההתרשמות, אני לא יודע להגיד לו מאיפה, אני מאוד אוהב את דודי, הוא בחור מאוד חביב,  26 

פה טאץ' של מנכ''ל, סוג של מנהל פרויקטים. חבל מאוד שאנחנו  ביאממאוד נעים לדבר איתו, הוא לא  27 

שש שעות  כשיועמוציאים כל כך הרבה כסף על מנהל פרויקטים, יש בזבוז אדיר בכח האדם, קיבלנו  28 

שעות  .אותו תעדפיםנוספות, מטורף. ללא שום פרופורציות, שום דיון איך מתנהלים איתו, איך מ 29 

ב של מדיניות שלא יודעת לעבוד, יש מקומות שזה באמת מוגדר כתוספת תקציבית -נוספות זה א 30 

שנה, מעידות חבל ויש מקומות ששעות נוספות בסדר גודל כזה בקביעות שנה אחרי  -בשכר, אם זה ככה 31 

על חוסר ניהול ולדעתי זה המצב פה. אנחנו לקחנו את התקציב כמו שהוא, בפברואר, ולמרות  32 

שהתקציב קשיח ולא ניתן לעשות, הצלחנו להוציא מהיקב ומהגורן דברים שבסופו של דבר אני מקווה  33 

תחליט  אבל זה לא תלוי בנו, המליאה מחליטה, היא .שישפכו אור חדש על ההתנהלות של המועצה 34 

אם לאשר או לא לאשר את התקציב, זה תלוי בך ובצוות הניהולי שלך ואם תהיה עסוק כל היום  35 

בלהתנהג, בהתחכמויות, בלהרים טלפונים להורים ולמלא את זמנך בשטויות, ככה גם תיראה השנה  36 

 37 ואחרי זה יהיו תירוצים. אם תקדיש את זמנך לעבודה, דברים יכולים להיראות אחרת, אני מצפה

בתקציב של שנה הבאה לראות תכנית עבודה מתוקצבת, לראות איך ביצעתם את התקציב שהמועצה  38 
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התפקיד לא מחייב אותך, חבל שסטנדרטים של ניהול עדיין לא  .עשתה, אתה חייב? לא אתה לא חייב 1 

קיימים ברשות מקומית. מצד שני, הציפייה שלי היא בהחלט כזאת, החלטה שלך אם לעשות את זה.  2 

עדת הנהלה וושי אדיר לקבל פה מסמכים, דבר לא סביר בצורה קיצונית, גם כשהייתי חבר בויש ק 3 

אנחנו עובדים בהתנדבות  .היה קשה לי, לבוא ולהגיד לי שאני צריך לבוא לפה, כנראה התבלבלת חיים 4 

מלאה, אנחנו מקדישים את זמננו בהתנדבות מלאה, שקל אנחנו לא מקבלים ולא מבקשים, שקל אין  5 

בארנונה, שום הטבה, והמינימום שהמועצה צריכה לעשות זה לעשות את הכל בשביל שאנחנו נוכל לך  6 

לעשות את התפקיד שלנו יותר טוב. מה שקורה זה שאנחנו עובדים בפול גז בניוטרל המון זמן  7 

הדברים משפיעים  .משאבים בשל ההתנהלות שלך ושל המועצה שאתה עומד בראשה ומבזבזים המון 8 

יש פה  .על תקציב. בכל נושא האנטנה, ההתחכמות שלך בסופ"ש שעבר מסכמת את הכל באופן ישיר 9 

אישיו שהוא בלבד הקונצנזוס, כולם אומרים לך לא רוצים ומה אנחנו שומעים מהבוקר עד הערב?  10 

חיים אם היית יוצא בקול ברור ואומר הבנו, עשינו, אולי יש  .התחכמויות, כן הגשנו, לא הגשנו 11 

ני עכשיו נלחם לא בתיאוריות, במעשים, אני פונה לפלאפון, אני מוציא מכתב אלטרנטיבות, א 12 

לפלאפון, אני רוצה להסיר את האנטנה וכדומה, אולי דברים היו זזים, כמו שעושים ראשי רשויות  13 

אחרים. אבל, לצערי אני חושש שאנחנו נמצאים פה בקרבות אגו, נמצא פה מישהו שאמר במפורש  14 

הזה, חזר על זה יותר מפעם אחת, מבזבז ימים  דברותר שעשיתי להר אדר הזאת ההחלטה הטובה בי 15 

מועצה ולציבור במאבק שהוא לגיטימי במקום להשקיע  ילחבר הלגיטימצי-דהכלילות בשביל לעשות  16 

את אותן אנרגיות בשביל למצוא פתרון. חיים, תשקיע את המרץ ואת הזמן במקום הנכון, אולי זה  17 

ן תקציב, וזה לכאורה לא קשור לתקציב אבל זה ועוד איך קשור לתקציב, זה יזוז. היות ואנחנו בדיו 18 

במרץ ואין לי פה אפילו פרוטוקול החלטות, ביזיון, ביזיון.  25-שאני מגיע לישיבה על דיון תקציב ב 19 

דיון בשבוע, לא  לעשותחמישה ימי פסח באמצע, איפה נשמע הדבר הזה? לא מצליח  וחודש! נכון הי 20 

כנס לישיבות מן המניין, יהלות? זה מנהל תקין שהתהדרת בו? חוקי, כן, מותר לך, אל תסביר, זו התנ 21 

לא תהיה חייב. זה בדיוק ההבדל בין חוקי לבין תקין, אני חושש שלצערי רוב הפעמים המנהל פה לא  22 

שהדברים חוקיים. אני שמח על השינויים שנכנסו, אני מתאר לעצמי שהם נכנסו בגלל  על אףתקין,  23 

לאישור התקציב, בגלל שהם היו שינויים לגיטימיים, אבל לא אכפת לי למה, העיקר שהם קרו,  הלחץ 24 

אני בהחלט מצפה לראות שהם באמת קורים ולא רק מופיעים כנייר ואחרי זה לא קרה שום דבר.  25 

 26 .תודה

אני חושבת שהרוב נאמר, אין טעם לחזור על מה שעמיר ואיתמר אמרו.  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 27 

אוד עצוב לי שזו דרך ההתנהלות פה, החלטות שאנחנו מקבלים באופן חד משמעי מבחינתך מפורשות מ 28 

האנטנה זו לא הדוגמה היחידה, וגם ההתנהלות הזו של  .כלא החלטתם ולא נאמר, זה לא הפעם 29 

להתחיל דיונים תקציביים באמצע פברואר, על תקציב שהיה אמור להיות מאושר בדצמבר, לא מקלה  30 

אני חושבת שדיברנו על זה יותר מפעם, להתחיל את דיוני  .את העבודה כשהכל נעשה בלחץעלינו  31 

התקציב עוד באוקטובר או ספטמבר בשביל להגיע בזמן לינואר בלי לחץ ושיהיה לנו מספיק זמן לבחון  32 

 33 את כל האפשרויות וזה לא קרה. כנ''ל לגבי תכנית עבודה אל מול ביצוע שביקשנו כבר לפני שנה לקבל

 34 .ועדיין לא קיבלנו. הייתי מאוד שמחה שהדברים האלה ישתנו

 35 מה המשפט האחרון? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 36 מה? נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 37 מה המשפט האחרון? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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שביקשנו לקבל תכנית עבודה אל מול ביצוע כבר לפני שנה ועדיין לא  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 1 

 2 איפה דברים עומדים.וגם זה מקשה עלינו את ההתנהלות כי אנחנו לא יודעים  .קיבלנו

, וזה שלי בהנדסה דבריםהסעיף הראשון היה האנטנה וראית את ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 3 

 4 בוצע.

 5 מה? נתלי שחף ]חברת מועצה[:

זה בוצע, לפחות דבר אחד תכנית העבודה הופיעה הקמת האנטנה וב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 .בוצע

הקמת אנטנה, אתה מבצע ולא עדכנת אותנו, זה שאתה טוען שאתה  אז נתלי שחף ]חברת מועצה[: 8 

 9 .עדכנת אותנו, אף אחד לא יודע

 10 .מטר 33עמוד תאורה בגובה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 .זאת הכוונה להקמת אנטנה נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 12 .טוב מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה

מ',  2.80הלוואי יכולתי לעשות חריגות כאלה בבית, יכולת תקרה במקום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 13 

 14 מטר? 33

של נטלי, אני חושבת סייפא אני מתחברת מאוד באמת ל ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 15 

אמת מתוך רצון לסייע שכל מי שיושב פה בבסיס הכי, כאילו נמצאים פה כולנו פה בהתנדבות, ב 16 

זה מה שמניע אותי,  .ישוב עם איכות חיים יותר טובים ולרווחת התושביםיישוב הזה ליולהפוך את ה 17 

אני בטוחה שזה מה שמניע כל אחד ממי שיושב פה. לי עצוב, קודם כל המציאות שהמועצה נמצאת  18 

לעבוד ביחד. אני חושבת בה שהיא באמת מן סוג של הייתי אומרת משבר אמון, בקושי אמיתי לתפקד ו 19 

שאם רוצים להניע תהליכים אז המפתח להנעת התהליכים זה עבודת צוות, זה בכל דבר, צוות שהוא  20 

חדור מטרה ושהוא עובד ביחד והדברים שקופים ויש, זה בסדר להתווכח, זה לחלוטין לגיטימי שיהיו  21 

ים ביחד, בלי צוות זה לא יקרה. מחלוקות בדרך, אפילו לפעמים חזון, אבל בסופו של דבר, ספינה משיט 22 

, אני חושבת שגם אמרתי את זה כמה פעמים, בדיונים הקרובים, זה אחד הדברים שבאמת הז 23 

מעציבים מאוד אותי, זה עצוב, אמרתי לחיים את זה גם באופן אישי, אמרתי את זה גם פה במועצה  24 

תיקון, זה באמת לנסות להביא שהו ואני חושבת שקודם כל הדבר הכי בסיסי שאולי יכול לייצר פה איז 25 

אני חושבת שזה היה מונע הרבה מאוד  .כמה שיותר שקיפות בתוך תהליכים והחלטות שמגיעות לכאן 26 

מהמחלוקות ואולי מהשבר שאנחנו נמצאים בו, אני חושבת ששנת הקורונה הזו לא הייתה פשוטה,  27 

יתמר, אני גם חושבת אבל שבעניין שוב עני אימצד שני אני יודעת להסתכל גם אחורה, זה נכון שאנחנו י 28 

הזה כן יאמר לזכותו של חיים לפחות, בשנתיים שלפני, שהוא כן הצליח להביא תקציבים ממקורות  29 

אני חושבת שהמועדון נוער וכן  .חיצוניים, שזה בהחלט דבר מאוד מבורך למועצה שהיא מועצה ענייה 30 

ער, יש פה מועצת נוער שנבחרה, אני חושבת אני חושבת שיש פעולות לנוער, אני חושבת שיש פה מרכז נו 31 

שנעשו בהיבט הזה כמה פעולות מאוד חשובות שאני מברכת עליהן כמובן באופן אישי. יש תמיד  32 

להוסיף והמון לשנות אבל אני באמת חושבת שהדבר הכי משמעותי זה לנסות לראות איך אנחנו, איך  33 

יפות יותר משמעותית, שמאפשרת בכל זמן אנחנו מייצרים רצינות שדברים לא מפריעים, שיש פה שק 34 

נתון ביקורת בונה, ביקורת חיובית, התייחסות, פשוט זה היה הרבה יותר מהמצב שבו אנחנו נמצאים  35 

 36 כרגע.
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טוב, אני לא אתייחס לכל הסעיפים, אני לא רוצה להלאות אתכם,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

ה שלמה שנעשתה לגבי הוצאות כח אדם, אני לא רוצה כנס לפרטים, אבל יש עבודיאני גם לא רוצה לה 2 

ועד היום, אני אומר לכם  2012-לפתוח את זה עכשיו מחדש, אבל עשינו בדק בית ובדקנו את עצמנו, מ 3 

ולא  שורקהוצאות יותר גדולות על כח אדם ואחר כך אחרי עמיחי החליף אותו שמוליק  והי 2012-ב 4 

פגיעה בשירות, אני בטוח שיש פגיעה בשירות, הירידה  אני לא חושב שהייתה .דובר על תפקידים 5 

זה כסף של ההורים שהם לא משלמים למועצה עבור הגיל הרך ולכן אין  2,000,000₪-בתקציב ב 6 

, ההיפך, יש 2,000,000₪אין ירידה בתקציב של  .הירידה היחידה שיש בתקציב והוצאה לגיל הרך, ז 7 

שר להסתכל על המספרים ולראות שאין פגישה בשירות, שנים קודמות. לכן, אפל ביחס גידול בתקציב 8 

ניקיון ויש לנו כמובן מה לשפר, אני לא הח אדם פלסטינאים שנותנים את שירותי ויש אפילו גידול בכ 9 

היה גידול בהוצאות ראיתם את זה, שבע רצון ותמיד יש מה לשפר. אין ירידה בביטחון, לא יודע איפה  10 

, גם במאבטח שם במכולת שעלה המון כסף וגם בהוצאות שקיבלנו בגלל הקורונה 2019ביטחון בשנת  11 

-אבל רכישת ציוד לקורונה וכולי, גם ה .תקציבים לזה, לרכישת ציוד, הכל נכנס תחת הביטחון 12 

של בית הספר זה נכנס לאותו תקציב ביטחון, כל התקציבים האלה נכנסו לאותו מאגר  80,000₪ 13 

אני יכול להגיד פה  בטח במצב הבטחון.לתושבים ואין פגיעה שנמצא. אין ירידה בהוצאות פר ביטחון  14 

שאני חושב שמעולם מצב הביטחון לא היה כל כך טוב כמו שהיום בהר אדר, גם הביטחון האישי, גם  15 

הפח"ע וגם המוכנות לחירום. אני שמח על השינויים, אני בהחלט הולך לבצע את השינויים שסוכמו  16 

אני שמח על השינויים, . חלטות המליאה ואת זה אני אבצע אותםעליהם, התפקיד שלי זה לבצע את ה 17 

אני חושב שהשינויים, למרות שהם היו מינוי, הם היו שינויים חשובים בתקציב השוטף, אבל רוב  18 

אני שמח שגם לזה, זה לא חלק מהתקציב השוטף בכלל וכשאני דיברתי  .השינויים זה היה בתב"רים 19 

לתב"רים בטוח שיש  .יברתי על התקציב השוטף ליד התב"ריםעל היכולת לעשות שינויים, אני ד 20 

השפעה על חברי המליאה, לדעתי אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. זהו, אני לא רוצה עוד הפעם  21 

כנס לכל אחד מהסעיפים, חבל על הזמן של כולנו, אני מעלה להצבעה את תקציב המועצה לשנת ילה 22 

מותנה. אני מעלה את התקציב להצבעה, מי בעד  571,450₪מתוכו  28,964,443₪, על סך 2021 23 

חיים מנדל שקד, פנינה בן  -בעד התקציב? אני מעלה את אישור התקציב להצבעה, מי בעד התקציב? 24 

 25 איתמר הראל, נתלי שחף, עמיר אריהן. -חן פיליפוביץ. נמנע -עמי איצקוביץ'. נגד

  26 



 18.04.2021 מיום 06/21פרוטוקול מליאה מן המניין 
 
 
 
 

40 
 נוצר על ידי

 1 

 2 

 3 .יים נגד אחד, תודה רבההתקציב עבר ברוב של שנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני רוצה להגיד באמת משהו אחד, כאילו זה היה ברור  ]חברת מועצה[:’ פנינה בן עמי איצקוביץ 4 

צריך שזה יהיה מאוד  עתיד תקציבי.מועצה שאין לה ל מגיעים פהשאם התקציב לא עובר אז אנחנו  5 

 6 .ברור לפרוטוקול

 -הישיבה ננעלה-
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_____________ _____________ 

 ,חיים מנדל שקד

 ראש המועצה

 ,דודי אשכנזי

 מנכ"ל המועצה
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