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 -הישיבה נפתחה-

טוב ערב טוב, אני פותח את ישיבת מועצה, ישיבת מליאה מן המניין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 . 11, מדובר בישיבה מספר 12, נעשתה טעות ונכתב 11ישיבה מספר 

 3 הוספת נושא לסדר היום

לפני שנתחיל עם הנושאים לסדר היום הייתי מבקש להוסיף  המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש  4 

המנהל של העמותה לחינוך משלים בהר אדר.  דבוועשלכם חילופי גברא בין דודי לגבי, כחבר  בהסכמה 5 

כי התקנון של העמותה שאושר על ידי שר הפנים  ו זהאותנושא קצר, והסיבה שאני רוצה להוסיף  6 

. כאספה כללית ועד המנהל ואחר כך אישור שלנו ושל חברי המליאהושל ה צריך לעבור עוד פעם אישור 7 

 8 אז אם אין לכם התנגדות נוסיף את הנושא הזה לסדר היום. מי בעד להוסיף את זה לסדר היום?

 9 אבל בסוף סדר היום בבקשה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 10 העמותה התכנסה בכלל? מתי העמותה התכנסה? מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 11 מתי בפעם האחרונה? בפעם האחרונה זה היה בשיחת זום. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 אני לא זוכרת דבר כזה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 13 נכון אנחנו חיכינו לתקנון של העמותה שיאושר על ידי משרד הפנים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 14 כן? מההתחלה לפני שנתיים? י רחמים ]חברת מועצה[:מיר

 15 זה היה בזום. ,נדמה לי שאת לא היית חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 ,מנתיהוזאבל כנראה לא  ,אז זהו כי אני לא זוכרת את הישיבה בזום מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 17 לא זוכרת.

ני שאתה מתחיל. אחד, פרוטוקולים שלא חיים שתי בקשות לפרוטוקול לפ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

אין  ,עברה עוד מעט שנה ,שעוד לא יצא 2020קיימים אנחנו מבקשים לקבל. יש פרוטוקול מדצמבר  19 

 20 ,תחילת ישיבהיש לים לא ברור. והעיכוב בפרוטוק ,. דבר שני, מקווה שזה בפרוטוקוללזה שום הצדקה

ר למה. דבר שני, פרוצדוראלי כשמוציאים ולא ברו ,שלא היה ישיבת המשך בלי קוורום שלא קיים 21 

זימון מוסיפים ללוטה, לוט, מה המילה? את כל החומר הרלוונטי לישיבה, המלצות ההחלטה הן חלק  22 

תקן אותי היועמ"ש אם אני טועה. אני מבקש  ,והן צריכות להיות חלק ,הן חלק מהפרוטוקול ,מהזימון 23 

 24 זה חלק מהחומר. ,לצרף את ההחלטה לסדר היום ,שמוציאים זימון לישיבת מועצהכ

 25 ה?יאה אתה מדבר מהנגלה השני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא גם מהנגלה הראשונה לא צירפו. היא צריכה להיות מצורפת לחומר,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

ם. לצערנו זה התקנון תבדוק, תבקש. אתה מעלה פה הצעות שלקח לנו, לארבעה חודשים הגישו אות 27 

הוא  ,זה חלק מהעסק ,לקחת את הזמן עד שאתה מגיש אותה, תגיש אותה נכון זה חלק מהפרוטוקול 28 

אף אחד לא מבין מה זה הצעה לסדר. כמו שאתה כותב דברי הסבר על הדברים שאתה  ,לא מנותק 29 

 30 רוצה שם וכמו שאתה מצרף את החומר לדברים שאתה מצרף. גם את ההצעות של חברי המועצה ואת

 31 השאילתות יש לצרף כחלק מהזימון, תודה.

 32 אין לי בעיה לצרף. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 33 מעולה, אין בעיה בגלל זה אמרתי פרוצדורלי לפרוטוקול. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

היות וכל מי שמגיש שאילתה שולח את זה לכל חברי המועצה אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

 35 אין בעיה.  ,אבל אם אתה מבקש אני אצרף ורך,לא רואה בזה צ

אני מבקש, כחלק מהפרוטוקול, יחד עם הזימון לישיבה, עם כל מה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 36 

 37 שנשלח.

 38 .טוב אני רוצה להוסיף להצבעה את החלק של חילופי גברא בעמותה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 39 אבל בסוף סדר היום. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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נושא האין בעיה, מי בעד? אף אחד לא התנגד אז  ,בסוף סדר היום חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 .9 נוסף לסדר היום לסעיף מספר

 3 

 4 

 5 הצעה לסדר בנושא הסעות / עמיר אריהן

 6 .הסעותהצעה לסדר של עמיר בנושא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 

 7 אני אציג, כמה זמן יש לי? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8 אחר כך יש התייחסויות.את ההצעה, תציג  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 9 בסוף? התייחסויותואחרי זה יהיו לי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 10 כן. המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

היא מאוד פשוטה:  ,אני אקריא אותה ,אז ההצעה הולכת ככה .מצוין עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

על ידי בקשה חתומה  מצורפת בזאת ,לאור זאת כי כבר תקופה ארוכה לא התקיימה ישיבה מהמניין 12 

לכינוס ישיבה דחופה בנושא. אנו מבקשים לכנס ישיבה דחופה ובישיבה ה ועצהמיותר משליש מחברי  13 

סכומים לנושא ההסעות בהר אדר. וספו הזו יתקבלו החלטות המועצה כדלקמן: על פי סיכום התקציב  14 

אשר זכאים וסוגיות בנושא הסעות שאינן מקבלות טיפול אופטימלי: א. הסעות החינוך המיוחד  3יש  15 

 16 רישום,הלא זכאים, מי שלומד מחוץ לאזור ל צרכי הילדים. ב. הסעות שאינן תמיד מקיימות את 

הוא גם נדרש לפעול לבד מול חברות ההסעה על מנת לתפעל  ,שמעבר לכך שהוא משלם על ההסעות 17 

את הנושא. ג. תלמידי הר אדר לומדים במבשרת שם ההסעות אינן תמיד מסונכרנות עם שעות הסיום  18 

 19 ,חד מהשירותים הבסיסיים של הר אדר לתושביה בהיותה ישוב ספרשל בית הספר. ההסעות הינו א

את הדגש טעמנו לבו אין לנו מסגרות חטיבה, תיכון וכיוצא בזה. השירות הניתן עד כה אינו מייצג  20 

הר אדר. עקב כך המועצה מחליטה את הצעות  ילדיהניהולי הנדרש בנושא שהינו מלווה את רוב  21 

מטעם מליאת המועצה ובו יעודכן הציבור על ההחלטה ויקרא . יצא קול קורא 1החלטה הבאות:  22 

את דעתו בנושאים אלו. בוא נראה אם אנחנו צודקים לא צודקים, מה הבעיות, מה לא קיים. ביע לה 23 

תוכנית לכל אחת כינו י ,אם תתרום זמנך אפשר להוסיף גם אותך המנכ"ל ,ראש המועצה/הגזבר 24 

החלטות הכוללות עלויות  תמליאת המועצה לקבלן בדיואותן ל ויביאולעיל וזכרו הות שעימהב 25 

להסעות  תוהתחייבויוהבאות: תכנון קווים מנחים  הנקודותתקציביות. התוכנית תכלול לפחות את  26 

או /אלו שאינם זכאים, אופן סנכרון מתוכנן ו לשכאים, מנגנון סיוע של המועצה לתמיכה בהסעות ז 27 

להורים החזר חודשי וצע ייש להתייחס גם לנקודה בה מנגנונים לשיפור השירות לתלמידים במבשרת.  28 

כרטיס הנסיעה אל מול דרכים אחרות להשגת  נושאלחופשי עם דגש על תיכון. כמו כן יש להתייחס  29 

מחודש אוקטובר ויתקבלו החלטות לא מאוחר אוחר ישליטה בהסעות. התוכנית תוגש למליאה לא  30 

-. המכתב יצא ב2022התקציב המתאים לשנת  עםוזאת על מנת שיהיה ניתן להעריך  ,מחודש דצמבר 31 

לאוקטובר לצערי, ועל פי התקנון היה צריך תוך שלושה ימי עסקים, תוך  18-לספטמבר, אנחנו ב 5 32 

שתיים שלוש בככה, אני אפרש  תכרגיל לא בוצע. ההצעה בגדול מדבר ,שבוע סליחה לכנס אותנו 33 

יש תחושה שיש בעיה בהסעות, שומרת ואחר כך אני אתייחס למכתב של נאוה. ההצעה א ,מילים 34 

קול קורא לציבור לצאת במבקשים  .במילים אחרות אינו ניתן בצורה אופטימליתהפירוט קיים פה, או  35 

עלו ישאלא הציבור הוא זה שמקבל. הנקודות  ,לא אף אחד אחר ,את דעתו, לא אניע בו הציבור יבי 36 

מנחים וכולל עלויות תקציביות נגזרות.  תוכנית מענה לנקודות אלו כולל קווים תלהצעמשמה יזכו  37 

 החלטה
 המועצה מאשרת הוספת סעיף לסדר היום על פי בקשת ראש המועצה.מליאת 

 פה אחדאושר 
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האם אנחנו מקבלים חלק חליט להו 2022-נוכל לדון בנושא במסגרת דיוני תקציב ל ,כתוצאה מזה 1 

 2 לק מהן וכדומה. הבהרות לגבי ההמלצות לפי שאני מתחיל?מההמלצות/חאחת  ףא /מההמלצות

כבר הגעת , 1/9-התחילה ב שנת הלימודיםלספטמבר?  05מתי יצא המכתב?  ירון ארנון ]גזבר[: 3 

 4 בסדר?ההסעות לא למסקנה ש

 5 מה הקשר? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 לא יודע, רק התחילה שנת הלימודים.  ירון ארנון ]גזבר[:

 7 אגיד לך מאיפה אני הגעתי למסקנה,אני לא הגעתי למסקנה, אני מיד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 8 אין בעיה. זו התוכנית הכי קלה נפלא,אם תקבל תשובה מהתושבים שהכל  ,אמרתי לך צוות קול קורא

 9 .שיש

 10 ?במערך ההסעות בתחילת שנת הלימודים הזו למה חל איזה שיפור אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 11 טרחת לעשות ישיבה לבדוק מה קורה בהסעות? ירון ארנון ]גזבר[:

 12 יותר מאחת. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 לא, רק להגיד שהוא לא בסדר אני לא יודע לאכול את זה. ]גזבר[:ירון ארנון 

אולי אם היה מצורף לך החומר אז היית קורא. אלף, אתה לא הקשבת,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 לטעמי אתה לא חי במקום ,אם אתה סבור שההסעות הן אופטימליות, כתבתי שזה לא אופטימלי

אבל אולי אני טועה וזה גם יכול להיות. ואולי בקול קורא  ,יבךכי אתה לא מזהה מה קורה מסב הנכון, 16 

מג'נון זה גם יכול מיר עשאתה תוציא לציבור אתה תגלה שהכל פה אופטימלי ונפלא ויפה וזה רק  17 

 18 להיות. אני לא מוציא את הקול הקורא זה המועצה מוציאה.

אני חושב שמה שנכון היה, יש מדיניות הסעות, היא לא השתנתה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

כהוא זה מהמדיניות שהייתה במועצה הקודמת ושינוי מדיניות כרוך כמובן בכסף. אם רוצים לשנות  20 

את אותה המדיניות, המדיניות אומרת שיש שתי הסעות לחטיבה ושתיים לתיכון, למרות שאנחנו  21 

ות לחטיבה כי מי שקובע את לוחות הזמנים של ההסעות לא הסע 3חורגים מזה, למשל עכשיו יש  22 

. המדיניות אומרת שאם יש המועצה. אני לא קובע את השעות. מי שקובע את השעות זה בית הספר. 23 

 24 לבתיילדים ומעלה אז יש הסעה ואם אין אז אין הסעה. המדיניות אומרת שאנחנו מסיעים רק  15

ספר  יוחמדת השקד ואנחנו לא מסיעים לבת מבשרת אזור הרישום, כלומרהספר הרשמיים שלנו,  25 

לא באזור הרישום. אפשר לבדוק כמה זה עולה מבחינת הכסף אין לי בעיה להביא הסעה לכל  םשה 26 

 27 -תלמיד

 28 קראת את ההצעה חיים? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 29 כן קראתי אותה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

דיוק את מה שאמרת, היא אומרת תפנה לציבור, תשמע מה היא אומרת ב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

תכין משמעויות תקציביות, ותביא לדיון תקציבי. המועצה תהיה  ,תקבע קווים מנחים ,מפריע לו 31 

או רוצים משהו, נהפוך הוא, כל המנדט לא שום דבר, רוצים הכל,  ,סבורנית להחליט, לא רוצים כלום 32 

 33 שלך חיים. 

 34 בסדר גמור.  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע

 35 בניגוד לקריאות שלך אף אחד לא עושה משחקים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני רק בשביל הפרוטוקול, היות שנאוה נמצאת ממש ברגעים אלו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 36 

 37 על שולחן הניתוחים, אנחנו מאחלים לה שהניתוח יצליח וגם רפואה שלמה.

 38 .רפואה שלמה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

בכל אופן בישיבה הקודמת היא גם לא יכלה להגיע, אבל היא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 39 

ביקשה, היא כתבה לי את ההתייחסות והיא היות והיא לא פה והיא אחראית על ההסעות, אני כן  40 
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ה רוצה להקריא את ההתייחסות שלה. היא אומרת חיים שלום קראתי מספר פעמים את הבקשה. קש 1 

, כל תלמידי החינוך המיוחד 1לי להתייחס לדברים שנכתבים באופן כללי ולא ברור, כך למשל בסעיף  2 

הזכאים להסעה מקבלים אותה ולא ידוע לנו על בעיה עם תלמיד שלא מקבל את המגיע לו. כמו כן, כל  3 

 4 .1סעיף  , זה לגבימשרד החינוך דיווחילבהתאם  ,מי שזכאי להחזר נסיעות מקבל אותו באופן שוטף

הסעות מתפעלים לגבי תפעול הסעות לילדים שאינם זכאים להסעות בכלל, אנחנו  ,2בנוגע לסעיף  5 

כלומר הילדים שלומדים באזור הרישום שלנו. לתיכון הראל וחטיבת היובל, והסעות חינוך מיוחד  6 

משרה מלאה רק רושה פיההחלטה להעביר את התפעול של כלל ההסעות תלמידים לרכזת ההסעות  7 

. זה לגבי ההתייחסות שאנחנו נארגן את ההסעות גם אם ההורים משלמים גבייהלהסעות וכמו כן גם  8 

אחרים. בנוגע לשעת האיסוף ממבשרת, שאינן מסוכרנות עם שעות הסיום של הילדים, רישום  ילאזור 9 

למידים. לכל השעות נקבעות בתיאום עם הנהלת בית הספר בתיכון בהתאם לרישום אישי של כל הת 10 

 11 ,תלמיד יש מערכת שונה. ובחטיבה על ידי הנהלת בית הספר שמחליטה מתי להזמין את האוטובוסים

ילדים  10-15התלמידים. אם רוצים להוסיף אוטובוסים גם למספר תלמידים קטן  כמותלבהתאם  12 

ל המסיימים בשעות שונות יש לכך משמעות כלכלית. מדיניות ההסעות של המועצה הובהרה לכל 13 

ורים, אתי מטפלת בכל השירות שניתן לה לעההורים והתלמידים לפני תחילת השנה. לגבי הטענות  14 

לכל פניה בצורה יסודית. אם יש  ועונה תמיד 24/7בעיה בהתאם להנחיות משרד החינוך. היא זמינה  15 

מח בעיה עם פניה ספציפית אני בדרך כלל יודעת עליה. אם יפרטו אלו בעיות רוצים לתת מענה, אש 16 

, זו הצעה שהועלתה בוועדת חינוך שאתי הלכה עהסההלהתייחס בצורה יותר ממוקדת. לגבי כרטיס  17 

ובדקה את יעילותה גם ברשויות אחרות, יכול להיות עוד הצעות, אם יש הצעה אחרת אשמח לבחון  18 

 19 אותה, את יעילותה ואת עלותה. כמו שאני אומר, מדיניות המועצה נקבעת פה, אם רוצים לשנות את

אלף שקל שהולך  370-להחליט שמחר את כל ה . גם אין לי שום בעיההמדיניות, אין לי שום בעיה 20 

בית הספר להעביר להסעות, אני חושב שזו טעות. אני חושב שהסעה זה לא חינוך. זה לא יתרום תל"ן ל 21 

שום דבר לתוספת חינוך לילד. אני חושב שהכסף היום, ואתם מכירים את התקציב, הוא מחולק  22 

אם חברי המועצה  תל"ן בית ספר.ול לתת לחינוך לא פורמלי. ,צורה נכונה. במעט שיש לנו משחקב 23 

יחליטו בניגוד לדעתי, על סדרי עדיפויות אחרים, אני כמובן אבצע את החלטות המליאה. לכן, אין לי  24 

ים בעיה להוציא קול קורא לתושבים, כדי לקבל בצורה רוחבית אם יש בעיות שאנחנו לא יודעשום  25 

אחרי  4-עליהן. אבל אני כבר אומר, אנשים רוצים שיהיה לילד שלהם הסעה, גם אם הוא מסיים ב 26 

הצהריים ואין אוטובוס לבד שייקחו אותו במונית הביתה. אז אם זה הכוונה לתת פתרון, אז המועצה  27 

שה את במצב הנוכחי אין סיכוי שהיא יכולה לעמוד בזה. אבל בוא נתחיל בקול קורא. אני מציע שנע 28 

 29 זה בשלבים ולא לקבוע עכשיו מה יהיו התוצאות וכולי וכולי.

זו אמירה שהיא נכונה גם אליך. אתה כרגע קבעת מה תוצאות הקול  אילן כליפא ]חבר מועצה[: 30 

כי המועצה בעצם לא יכולה לספק שירות והסדר עדיפויות הוא כזה וכזה, אז נעלת בעצם את  ,הקורא 31 

נוציא קול קורא, ושאתם לא תסגרו את הדברים, אבל צריך לפתוח,  יה. אבל בכל זאת אנחנויהסוג 32 

 33 יה.יקול קורא מטרתו לפתוח את הסוג

על התקציב, שהיא לא מבינה על מה הריב פה אמרה גם הממונה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

אנחנו כולנו מכירים את התקציב. אין תקציב שיבוא  ,השמיכה היא קצרה ואין מאיפה לקחתכי  35 

אלף  70אלף שקל בנוער,  70אלף שקל בצופים,  70יש  ,מהשמיים, כולנו יודעים איפה, אפשר לקחת 36 

זה הכספים שאפשר אלף שקל במועדון בראדר,  20פלוס,  50אלף שקל במועדון  40 ,שקל לגיל הרך 37 

לשחק איתם אין מאיפה לקחת. יש תב"רים ייעודיים מכספי מפעל הפיס שלא נותנים להסעות. כל  38 

 39 ר אנחנו עושים לפי חוק, המשרות הן סטטוטוריות, המינימום אנחנו הכי ממוצע בארץ.השא
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אפשר בניהול נכון לשלוח את מנכ"ל למשל מרוב חוק שוכחים את הנשמה,  אילן כליפא ]חבר מועצה[: 1 

למצוא את הבעיות שיש לנו כאן  ,עם מנהלת התיכון ,המועצה, לשבת עם אגף החינוך במבשרת ציון 2 

תיכון מתנהלת בצורה שהתיכון מנהל אותה בניגוד ליכולת בת עמק השווה. כרגע המערכת ולמצוא א 3 

זה צריך להתייחס, לנהל ולעשות  שבילב .לנהל הסעות כמו שצריך. האם אפשר להשפיע על זה? אפשר 4 

 5 עבודה.

אתה יוצא מנקודה שלא עושים את זה, אני אומר לך שעושים את  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

 7 -סימוםהמק

אני מעורה קצת. זה לא  אני יודע שלא עושים את המקסימום, אני יודע. אילן כליפא ]חבר מועצה[: 8 

 9 שאני... סוגרים מראש תזה.

זה לא שבהחלטת המליאה שעכשיו יעשו את זה יותר טוב, לא, לא,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11 ,של מנכ"ל המועצה ,זה לא עובד ככה. זו התערבות בוטה. אלף בניהול השוטף של מנהל מחלקת חינוך

 12 של ראש המועצה.

 13 אנחנו מתערבים בצורה בוטה, כי היה כבר אישור וזה תפקידנו להתערב. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 14 אני מזכיר שביקשתי להתייחס בסוף. הן ]חבר מועצה[:עמיר ארי

אני רוצה לשאול, איך למשל, אנחנו היישוב היחיד, ואני יודעת שהנושא  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 15 

 16 ?הזה עלה רבות. אבל איך אנחנו בעצם היישוב היחיד שלא מממן באופן מלא את ההסעות למרחבים

אני מנהלת את ההסעות למרחבים של השכבה של הילד שלי. התקשרתי  ,לדוגמא, אני לקחתי על עצמי 17 

עם נהג מונית והוא מסיע את הילדים כל פעם, למה? כי המועצה אמרה שהיא לא משתתפת בזה.  18 

 19 -ואנחנו צריכים עוד להוסיף עוד כסף מלבד

 20 המועצה כן משתתפת. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 21 שנאמר לנו.זה מה  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 22 בהתאם לכללים של משרד החינוך. משתתפתהמועצה  ירון ארנון ]גזבר[:

 23 -מה? יפה, בהתאם למשרד הכוונה היא, אני שואלת מירי רחמים ]חברת מועצה[:

שקלים לנסיעה. הוא לא נותן  10הוא נותן , פר קפיטה ההשתתפות היא לנסיעה ירון ארנון ]גזבר[: 24 

 25 למונית.

אמרה לי האחראית, המזכירה של מרחבים שמטפלת בהסעות שכל  מועצה[:מירי רחמים ]חברת  26 

היישובים, כולל נטף כולל מעלה החמישה, שפה צמודים אלינו. והיא אומרת הר אדר הם תמיד היישוב  27 

 28 היחיד שיש איתו בעיות בהסעות.

כי בהר אדר יש ילדים לכל ילד.  מוניתלא שולח מהם אף אחד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 29 

למטה יהודה יש אוטובוס  .מוניתבמה שאת אומרת שאני צריך להסיע כל ילד הלוך חזור בודדים.  30 

 31 שלם שאסף ולוקח.

רגע, פניתם אולי למזכירות מטה יהודה כמה יעלה שהם יעשו רגע סיבוב  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 32 

 33 ?לאסוף ילדים שלנו ממעלה החמישה להר אדר

 34 לא מוכנים. ]גזבר[:ירון ארנון 

הם לא מוכנים, ניסינו לעשות את זה. אפילו ניסינו עשינו את זה ו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 35 

 36 גםוירושלים שלנו ללעשות שכבר מטה יהודה, שמגיע אוטובוס ממעלה החמישה וייקח את הילדים 

מוכנים. כי יש זמן שהוא צריך את זה הם לא מוכנים. כשהוא נוסע לאותו בית ספר וגם את זה הם לא  37 

לאסוף  להגיע לבית הספר והוא לא יכול לאחר לשמה. הוא לא מתכוון להיכנס להר אדר ולעשות סיבוב 38 

 39 .ילדים מהר אדר
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בגלל משהו נקודתי אני מציע לא למהר לשנות מדיניות. שינוי מדיניות לא עושים  גבי אברג'ל ]מנכ"ל[: 1 

האם יש בעיה רוחבית או בעיה גדולה יותר,  ,קול קורא הזה. יש מקום לבחון, באמצעות הספורדי. 2 

ואם ככל שיש, נעשה לזה תכנית נראה את המשמעויות ואם תהיה החלטה לשנות, זו דעתי. כרגע, אני  3 

יש נציגה, יש לא חושב שצריך לשנות. אנחנו לא מכירים בעיה. ואנחנו סנסור כאילו יש לנו מוקד,  4 

דבר כזה. אז אם אתם מכירים משהו כזה מהרבה  יםולא מכירנשים ואנחנו בקשר עם אמנהלת חינוך  5 

 6 -אנשים

נושא ההסעות כל שנה עולה על הפרק וההורים פשוט מרוב ייאוש כבר  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 7 

 8 באמת אני אומרת לך בכנות. ביאים את זה למועצה,לא מ

, אני "שמענו ,יש"מה מדובר. לא כשאני עובד אני חייב לדעת בדיוק ב ,תראי גבי אברג'ל ]מנכ"ל[: 9 

לראות אם זה מקרה בודד, לראות אם הוא משקף  ,להביא אותו לדבר איתו ,צריך לדעת מי, מה 10 

צריך לדעת נתונים מדויקים, אז אם כדי אני אחרים, אני רוצה להיות יסודי אבל בשביל להיות יסודי  11 

 12 לקבל נתונים מדויקים אנחנו נצא לקול קורא, מצוין.

 13 בוועדת החינוך כמה פעמים הנושא הזה עלה בשנתיים האחרונות? מים ]חברת מועצה[:מירי רח

 14 מדברים ביחד

גם באוטובוס שהם משלמים  ,אתי ניסתה לעזור באמת להורים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

למחירי מכרז, וההצעה שההורים קיבלו לבד יותר טובה מההצעה נעול בעצמם. בסוף מה יצא? אני  16 

שקיבלנו אנחנו. ולכן המועצה לא יכולה לפנות לחברות אחרות כדי לעשות תחרות, ולכן מה שההורים  17 

 18 ,היא יכולה לצאת למכרז ,. אין למועצה את הכלים האלויכולה לעשות יכולים לעשות, המועצה לא

, היא לא יכולה לעשות את זה. ולכן ההורים בסוף כולם הסתדרו כי הם קיבלו הצעות יותר טובות 19 

האוטובוס המיוחד, של אותה החברה שהוא במקרה פנוי בשעה הזו, הוא מוכן לתת לך גם חצי  למה? 20 

אני לא אסור לי, טו. -מכרז סהזכתה בש, אני יכול רק לפנות לחברה .האוטובוסלנצל את  מחיר כדי  21 

שלכם לנהל משא ומתן עם חברות, אין לי. כמועצה אסור לי לעשות את זה, מה  אני לא יכול ,יכול 22 

ההורים מותר לעשות. ולכן אני מסונדל במקרה הזה, כדי להחליף את ההורים ולהביא להם הסעה  23 

ולקחת מהם כסף. אני יכול לצאת למכרז, מכרז שלנו, והוא יקר מאוד. זה לא נכון לעשות, אבל אם  24 

 25 זה מה שרוצים, אין בעיה לעשות את זה.

מועצה אמורה לכאורה הזה שהשירותים שחיים, בסוף מה שיוצא  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 26 

 27 -כי אני יכולה לבחור בין ?לספק, עוברים לאחריות ההורים. למה

זה לא בתוך הסל. חן תרשה  ,אין-זה לא נכון. השירותים האלו זה לא בילד עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 28 

וא היה צריך לנסוע שהכגם כן מוכשר מאוד, והוא , מודיעין גדולה מהר אדר, נכון. הבן שלילי, הבן שלי 29 

לאזור מרחבים ההורים התארגנו, ההורים עשו הסעות בעצמם או שכרו נהג מונית. לא עיריית מודיעין  30 

 31 -הגדולה, כי הם לא סבסדו את זה ולא מימנו את זה, זה גם לא

אני רוצה להגיד לך, שמשרד החינוך, כמשרד מסבסד ומארגן את זה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 32 

 33 -אמיןוקשה לי לה

 34 את טועה. ,הוא לא מסבסד עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 35 ש"ח ליום. 14-15הוא נותן לנו לילד למרחבים,  ירון ארנון ]גזבר[:

-ש"ח האלו את מקבלת, אי אפשר לקחת עכשיו מונית ב 14-ואת ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 36 

הילד שלך אני צריך לסבסד את ש"ח, ליום, ולסבסד את הילד שלך. אם אני צריך לסבסד את  100 37 

 38 -כולם

שאחרים לא לעצמי אני לא הייתי רוצה משהו בוודאי, בוודאי, קודם כל  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 39 

 40 מקבלים.
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אנחנו ואת זה מיליון שקל,  2צריך למצוא כדי לסבסד את כולם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

מונית או לו שמסיע את כל ילדי הר אדר, לארגן  ראשוןלהיות יודעים שאין לנו. אני הייתי שמח  2 

 3 מיניבוס שייקחו אותו להר אדר.

אני הייתי שמחה שהדברים היו בהר אדר, והילדים לא היו צריכים  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 4 

 5 לצאת החוצה. שהשירותים היו ניתנים פה.

לרשום את הילד לבית אבל ההחלטה לרשום את הילד לליד"ה, או  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 6 

תה מדיניות שנקבעה עוד י. הייםההורהיא של  ,, או לרשום את הילד לבית ספר תבללאומנויותספר  7 

לפני, יש חזון חינוכי של הר אדר שאומר שנאפשר לכל ילד למצות את כישוריו ללמוד איפה שהוא  8 

רוצה. אנחנו לפי ההנחיות של משרד החינוך, לא אמורים לשלם את האגרה של תלמידי חוץ, של  9 

שלומד בתיכון הראל  תלמידים בתבל למשל. ולמרות זה, המועצה, ולא שיניתי, אמרנו שאם היה ילד 10 

הייתי משלם לו את האגרה. ולכן אנחנו משלמים גם לתבל, ולא אומרים להורים שלמו אתם, למרות  11 

שהם נרשמו לתבל שזה יהיה על חשבונם ולא על חשבון המועצה. ואנחנו משלמים כשהם חתמו על זה  12 

 13 -מסוגלת מרגע ש היום את כל הלימודי חוץ לכל בתי הספר בירושלים. ההסעות המועצה פשוט לא

רק להעמיד דברים על דיוקם, זה לא שאתה משלם אתה מעביר את הכסף  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

 15 שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך במקום בית ספר א' לבית ספר ב'.

 16 איזה כסף אני מקבל ממשרד החינוך? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 17 ?ץלטובת תלמידי חו עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 18 אנחנו לא מקבלים ממשרד החינוך. ירון ארנון ]גזבר[:

זה כסף שאתה יכול לשמור לעצמך בקופה? אתה מעביר אותו לבית הספר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

 20 אתה לא שומר אותו בקופה. ביסודי, מי שלא לומד ביסודי אתה מעביר את הכסף לבית הספר.

ך רגע עמיר. דווקא ביסודי ילד שבוחר לצורך העניין, ללמוד דווקא, אני אעצור אות ירון ארנון ]גזבר[: 21 

 22 בבית ספר אחר, אנחנו לא משלמים אגרת תלמידי חוץ.או בניסויי 

 23 -צריך לשלם אגרת תלמידי חוץ כי אתה מעביר עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 24 -אנחנו לא משלמים עליו אגרת תלמידי חוץ. כי המדיניות היא לטפח ירון ארנון ]גזבר[:

 25 -אבל זה לא המצב, אין לך לא חטיבה ולא תיכון עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

לאגרת תלמידי חוץ, לא מקבלים אגורה ממשרד החינוך על תלמידי חטיבה ותיכון  ירון ארנון ]גזבר[: 26 

 27 , לא מכספי משרד החינוך.סיהיזה מקופתה של המועצה וממ

תן לך לדבר, ונעלה את זה להצבעה ונמשיך אני מציע שעמיר בוא ני חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 28 

 29 לנושא הבא.

שלא קראתם את ור בסאלף, לאור חלק גדול מהתגובות פה, אני די  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 30 

מאוד מסודרים וברורים, שהם באים ואומרים קול קורא כי -ההצעה. ההצעה מדברת על דברים מאוד 31 

זה , אתה עושה קווים מנחיםשאחרי זה אומרים ובעיות, לי שאין אין את הידע. ואז אתם מספרים  32 

. אתה , זה תפקידךלא שאנחנו מנהלים אותך, אלא המועצה מכתיבה מדיניות, ואתה מיישם אותה 33 

אתה כבר מראש אומר לי מה הן ההחלטות  ,אנחנו מקבלים החלטות תקציביות ,מעביר משמעויות 34 

רך קצת מעוותת לעשות תכניות עבודה. אני רוצה התקציביות, עוד לפני שבנית את אבני הדרך, זו ד 35 

להתייחס לטענה הראשונה, כי גם קראתי את המכתב של נאוה בעיון. מעבר לזה שאני רוצה להגיד פה  36 

זה משהו שלא אמור  ,במכתב רשמי שיוצא ,במפורש, שזה שמציינים שמות של הורים, ספציפית 37 

פה אין אולי אולי אני טועה אולי,  ,ת דעתםלהיעשות. פניתי היום בבוקר למספר הורים. לשמוע א 38 

בעיות. אלף, אחת התגובות שאני מקבל באופן נורא מפתיע מהרבה אנשים כאן בהר אדר, זה שמכירים  39 

מעניין תנחש, את כל הבעיות אבל הם פוחדים לדבר. פחד זו מילת מפתח, שעוברת פה בקרב התושבים.  40 
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ותם בעילום שם. אבל, כדי שלא יגידו שאני ממציא, למה. אבל בוא, יש את אלו שלא פחדו ונשמור א 1 

אני מוכן להראות ליועמ"ש ובאישורם. "היי עמיר, מעדכנת שנושא , יש אסמכתאות, אם צריך 2 

תי ממשיכה להתעמר בילדים. תלמידים מאחרים לבית הספר אההסעות לא נפתר ואף החמיר.  3 

יתה הרשמה של כל שכבת יא' להסעה, ומתעכבים בחזרה הביתה. בשבוע שעבר, ביום אחד, למרות שהי 4 

לא הייתה הסעת חזור. הנהגים פועלים באלימות מילולית כלפי התלמידים בכל מה שנוגע לכרטיסי  5 

ההסעות והמסכות. תלמיד שלא הביא כרטיס לא רשאי לעלות להסעה, תוך כדי צעקות והשפלות. כבר  6 

כל נושא המסכות, שיצא  ןוכהם כרטיס ביום הראשון ללימודים תלמידים לא עלו להסעה, כי לא היה ל 7 

מסיכה למרות לו תה ימכלל הגיון והוביל לאיחור היום. במקרה היום האשים הנהג את בני שלא הי 8 

מנע ממנו ומאתי לצעוק לא שהייתה לו מסיכה כל הזמן. רק אחרי שראה בווידאו שאכן כך היה, אשר  9 

בנוסף הנהגים לא מבצעים את המסלולים ולהשפיל את הילד מול כל התלמידים ביום שיש לו מבחן.  10 

מסיבה לא ברורה, זהו המסלול. תפקיד לון אההקבועים מראש באופן קבוע, ומעדיפים לדלג על רחוב  11 

המועצה להסיע ולהחזיר את התלמידים בבטחה, וכיום אנחנו מתעסקים במה שקרה היום בהסעה,  12 

שרוב המקרים מתרחשים לפני הגעה  בעיקרזה מהיום. מאשר בלימודים עצמם וזה מצב שלא מקובל.  13 

ללימודים, במקום להיות מרוכזים בלימודים התלמידים מרוכזים במה שהיה בהסעה. שוחחתי  14 

מכיוון שפעם היה  ,אתמול עם נאווה, שטענה שצריך סדר ושכרטיס ההסעות נועד בשביל שיהיה סדר 15 

ירוץ שהכרטיס בגלל מצב שבו אין מקום בהסעות. דבר שלא שמעתי עליו מעולם. קודם היה ת 16 

גן ולא סדר. מעבר לכך, שכל שיטת הטיפול בתלמידים איוצר בל ,הקורונה, לסיכום הכרטיס לא עובד 17 

. היא לא שוטרת, לא מורה, לא גורם מחנך. כמו כן, (והחוק)יצאה מגבולות ההיגיון  ]...[ על ידי גברת 18 

נאוה טענה שאתי בדקה איך עובד הנושא ברשויות אחרות, האם היא מצאה שהדרך היא עיכוב  19 

תלמידים, ענישה קולקטיבית צעקות והשפלות? אין לה שום זכות לדרוש שמישהו יזדהה בפניה, אין  20 

ן הפרטי שלה ללא רשותם. היא בסך הכל אחראית לה שום זכות לצעוק ולצלם תלמידים על ידי הטלפו 21 

הסעות, ואמורה לדאוג לכך שהסעות יסיעו את התלמידים לבית הספר ויחזרו בזמן. לא מסובך,  22 

טענות "שנה. מעניין שבשנתיים האחרונות זה קרס." הלאה, מישהי אחרת:  35ומתבצע בהר אדר כבר  23 

ש מלא כבוד והערכה לעבודה שהיא עושה. אבל שלי לגבי ההסעות, קודם כל ועם כל הכבוד לאתי, וי 24 

שמה  מההואשאי אפשר יותר שכל פעם שעולה טענה, בקשה, שאלה, היא קודם כל מצטדקת כאילו  25 

איזה שהוא דיון מתגונן במקום דיון בונה ומקדם. אנחנו ההורים תפתח מ עד היוםבהאשמות חמורות.  26 

כנים לשלם על כך. כל בקשה שיש, ניסיון בסך הכל רוצים תחבורה יעילה עבור הילדים שלנו ומו 27 

לחשיבה יצירתית נפסלת על הסף ללא הסברים. לדוגמא, למה לחזור מהתיכון לאומנויות לא מוציאים  28 

וחצי כשאין עוד פקקים. במקום זה כולם כולל תלמידי החינוך  2הסעות חזור להר אדר?, בשעה  2 29 

לא מפרסמים את המחירים שזכו במכרז . למה 20המיוחד, מחכים שתלמידה אחת תסיים בארבע ו 30 

להסעות? ככה תהיה שקיפות וגם אנחנו נחליט אם מתאים לנו לשלם יותר או פחות, ונדע גם להציע  31 

בבוקר, ההסעה מתחילה מוקדם מהשעה היעודה ומעבר לזה שזה מלחיץ את הבוקר, הלאה, . "הצעות 32 

ה נוסעת. הדבר גורם להמתנה הגישה שם היא שאם התלמיד לא במקום, אפילו פחות מדקה ההסע 33 

בחוץ מיותרת וחוסר יכולת לתכנן, קשה לכולם במיוחד לילדי החינוך המיוחד להתחיל ככה את היום.  34 

הסעות מאחר ויש גם הסעה של חינוך מיוחד וגם חינוך רגיל. אז יש  2ההסעה חזור, במקום להוציא  35 

בגלל הצופים(, שנה שעברה שכנעו ה כנראהסעה אחת לפיה אם מסיימים מאוחר יותר רק ליום שלישי ) 36 

את מערך החינוך המיוחד לעשות שיעורי תגבור גם כשלא צריך", זה אישי אז אני עוצר, "והיה צריך  37 

חלקם גם שלחכות שעתיים. כמובן שנאוה מיודעת להכל, וגם אתה חיים. יצוין כי ההורים שחתמו  38 

אך הגישה היא שהתלמידים זו בעיה התכתבו איתך. יצוין כי השנה אכן הדברים יותר מסודרים.  39 

שלהם או של ההורים. כך גם בחינוך המיוחד. הגישה לטעמי צריכה להיות הפוכה, בניית תכנית  40 
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ונתינת מענה כולל יכול לשנות את הגישה. אין טענות לאתי שעושה את עבודתה וזמינה בכל  מתאימה 1 

תלמידים גם של החינוך המיוחד. ייאמר עת. אך, עדיין אלו אמצעים מוגבלים וחיסכון כספי על חשבון  2 

שמי שזכאי להסעות של חינוך מיוחד, זכאי לשימוש כשהוא מסיים את בית הספר ולא שיכריחו את  3 

בית הספר להמציא שעות תגבור כדי לחסוך. בנימה כללית יותר, אני רואה בבוקר המון תלמידי תיכון  4 

ים שמספרים לי שההסעות באות מלאות או ילד 40-תלמידות וראיתי עוד כ 3בתחנות, היום אספתי  5 

מקדימות וכו' והם נותרים ללא מענה. ממש קיוו שניתן לעשות משהו כדי לשנות את זה, אבל הם  6 

תלמידים כמעט מדי יום  40-חסרי תקווה. הטענה היא שלא נרשמים, למרות שאם הדבר קורה, אם כ 7 

דבר, לא תקין שהילדים פה ביישוב,  ביומו מחכים, בעיני הדבר אומר שמשהו לא עובד. בסופו של 8 

בכמויות מתכוננים לטרמפים בבוקר. יתרה מכך ובנימה אחרת, צורת ניהול ההסעות אינה מטיבה עם  9 

בל זה נושא אהשילוב הרצוי של תלמידי החינוך המיוחד. שילוב שמשרד החינוך עובד עליו קשה מאוד.  10 

נאוה מדהימה )ההסעות מספר פעמים בעבר. אחר ונפרד שחבל שהמועצה לא מטפלת בו. פניתי בנושא  11 

. פניתי גם לראש המועצה וישירות, לא קיבלתי מראש (ומקצועית אך האמצעים שבידיה מוגבלים 12 

מדי יום, נשמח אם  ,המועצה מענה. רק אמירה כללית שהדברים בטיפול. יש ביישוב תלונות רבות מדי 13 

. כרטיס תלמיד "פתרוןלו לקח ולי גם ימצא תלונות אלו יקבלו יחס כלשהו. לא יבוטלו מעיקרם, ואו 14 

שקלים, בעיני זה גזל. במידה ותלמיד איבד/שכח  10מיותר ואינו הכרחי, על אף שהכרטיס עולה  15 

, בזעם כלפי ילדינו. מגרשים את (בהוראת אתי)כרטיס נהגי האוטובוס מתנהגים בבריונות, בסוגריים  16 

ילדנו במהלך הנסיעה ומסרבים להמשיך בנסיעה עד שהתלמיד ירד. רישום להסעות תיכון בלבד:  17 

גיל )תלמידי תיכון נדרשים להירשם להסעות. הם אינם נרשמים מסיבות לא ידועות, בסוגריים  18 

ידים אין הסעה. הדבר מכביד תלמ 5, ולכן אין הסעות לתיכון כלל. בנוסף, גם אם נרשמו (ההתבגרות 19 

על התחבורה הציבורית, הדעה הרווחת בקרב תלמידי התיכון היא שעדיף שיוותרו על ההסעות  20 

. לו"ז (בהוראת אתי)ושיטעינו להם את הרב קו. נהגים משפילים תלמידים ורודים בהם, בסוגריים  21 

, אם בכלל 10:00-צאת בההסעה יו 14:00ההסעות אינו תואם לשעות בית הספר. אם יש בגרות בשעה  22 

. תיכון, אם ידוע ששכבה מסוימת יוצאת לטיול או ניגשת (לרוב אין, כי שוב לא נרשמו)יש הסעה,  23 

לבחינת בגרות על המועצה לדאוג להסעות. לרוב אין הסעות, שוב כי לא נרשמו, הרי ידוע שיש טיול  24 

לות, בסוגריים ליד"ה יתה ללא עיאו בגרות למה להירשם? בעבר הסעות לתלמידים מחוננים ה 25 

מרחבים. כיום המועצה מסרבת לממן. בתקופת אבירם וחן הסעיפים האלו לא היו וההסעות תפקדו  26 

מצוין. משרד החינוך מממן את ההסעות, היום המועצה עושה קופה על חשבון רווחת ילדינו." הלאה.  27 

סעה לחינוך המיוחד "אגב, __ )לא אומר את שם הילד בכוונה( נאלץ לחכות מעל שעתיים שתצא הה 28 

ולאומנויות. ההמתנה לבד בכיתה בלי תלמידים נוספים רק איש צוות, מאוד מתסכלת את __. שגם  29 

מנהל אגף ההסעות  בני,ככה סובל מהפרעות קשב וריכוז וחרדות משיחה שהייתה לי עם שמעון א 30 

א בוצע למרות במשרד החינוך, עלה כי המועצה יכולה להגיש בקשה להסעה נוספת, משום מה הדבר ל 31 

הורים שרשמו לי. מדגימה מקרית, של אנשים שפנו אלי  4. יש לי פה עוד החוזרות ונשנות הבקשות 32 

במהלך החודשים האחרונים. אני לא מצליח להבין איפה קיימת האטימות הזו, לבוא ולהגיד הכל  33 

וצה אפשר גם תקין, הכל טוב, אנחנו יודעים שהכל מעולה. אתה רוצה יש פה עוד הורים שאם אתה ר 34 

להעלות אותם לזום הם מוכנים לבוא לדבר. וזה הכל מסבב שיחות קצר מאוד שאני עשיתי. בלי קול  35 

קורא, בלי רעש, בלי צלצולים, בלי שום דבר. ההצעת החלטה הזו, היא הצעת החלטה של מדיניות  36 

 37 גרידא. היא גם לוקחת לך כלום מהסמכויות. 

 38 בעיה עם ההצעה, אני אמרתי שאני נגד ההצעה? אין לי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא סיימתי את הדברים שלי. היא לא נוגעת לך בסמכויות, אתה צריך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 39 

לקחת את ההצעה איך שהיא. להגיד תודה שהצעתם לאמץ אותה כלשונה. לא להוציא מכתבים  40 
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לא לספר שהכל נפלא, לא לרתום את שמכפישים אנשים באופן אישי, לדאוג שנאווה תחתום עליהם.  1 

שאתה בכלל לא יודע מה אתה צריך לעשות. כמיליון  2העגלה לפני הסוסים ולספר שזה יעלה  2 

הרצון להגיד שאין בעיות, כי אנחנו  ,הסימפטום של הבת יענה, במקרה הטוב, או במקרה הרע 3 

להצביע על ההצעה מסתירים אותם. הוא סימפטום גרוע שלא מוביל לשיפור שירות. אני מבקש  4 

 5 כלשונה.

תראו, אני שמח וגם דוד, עם כל הכבוד. אני רוצה בקצרה להתייחס.  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 6 

שאתה אומר שמדיניות המועצה לא השתנתה בנושא ההסעות. אבל זה ממש לא מה שקורה בפועל.  7 

אני אגיד את זה בקצרה ולעניין. נושא ההסעות הוא מורכב. תמיד יהיה חסר כסף בהסעות אנחנו  8 

ד החינוך יודעים. תמיד יש איזה שהיא דלתא, שזו עבדותו של ירון, לעשות את החיבור אל מול משר 9 

שירותים. עצם זה שאנשים צריכים לדאוג ת טהפרמול מדיניות המועצה. אבל בפועל אני חושב שאתה  10 

מסתתר מאחורי האמירה הם יקבלו הצעות טובות יותר ולהסעות בשביל הילדים שלהם ואתה אומר,  11 

א מכיר, היינו שם. האבסורד הוא שיש לך תוספת כוח אדם, ולכן אני קורא לך שאתה חדש ועוד ל - 12 

אז אני אומר לך שהקול קורא הזה רק יעזור לך. עצם האמירה שלך אתה לא מכיר, אתה סנסור, אז  13 

אני אין לי סבלנות  ,תעשה לו כיול ואתה תמצא דברים שאני ,סליחה לא. קח את הסנסור, תאפס אותו 14 

 15 4-יתם בקח את האנשים דבר א ;להתחיל להקריא מה שאני קיבלתי. אבל כן יש לי סבלנות להגיד

עיניים תשמע, תסנן גם. מי מגזים במרכאות עם הדרישות בבקשות שלו. ומי באמת רוצה לעשות כמו  16 

שהיה פעם. עכשיו יש פה צוות, ואתה אחד מהם היום. צוות מעולה, שדרך אגב הצוות גדול יותר ממה  17 

נאווה. מה  שהיה בעבר. יש את ירון, שיודע לשים את המנגנון הכספי, יש היום אותך את אתי את 18 

הבעיה? הסעות זה דבר מורכב נכון. תנו שירות לציבור, אל תתנו לציבור לנהל את ההסעות של עצמו,  19 

זה הכל. אני חושב שהצעת ההחלטה הזו, תאמין לי שאני עשיתי את זה בעצמי וירון בעצמו לא היה  20 

 21 -לו אותך

ם פרקטיים שאפשר לטפל בהם שמפריע לי, לדוגמא, יש דבריקטן דבר אחד יש  גבי אברג'ל ]מנכ"ל[: 22 

 23 -מיד. לדוגמא התנהגות נהגים

אני אגיד לך למה. אני מדבר על  ,לדיון עקרים רנגראנחנו  ,רגע, רגע חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 24 

 25 להתעסק עם הסעות. תושבים לא יצטרכושמדיניות, קח תוביל את המדיניות שאנשים, 

ולא עולה שקל א', ב', ג' ד', נהגים צריכים להתנהג תחת אמות מידה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

אתה מפרסם את המדיניות, כשאתה בונה קווים מנחים ואתה בונה תכנית עבודה היא גם , למועצה 27 

 28 קורת.

אני לא סיימתי את הרעיון, אני בכוונה לא נגרר לעניינים שיכולים לקרות  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 29 

ל נהג יש לו מצב רוח גרוע ואולי גם ילד יש לו מצב רוח גרוע. אני מדבר על מדיניות פרסונלים, ש 30 

זה קורה. כשזה לא  ,שמועצה אומרת להורים, בואו נבנה את הקו על החינוך המיוחד וניתן שירות 31 

אני חושב קורה אתם לא יודעים מה קורה. אני מבקש, אני מציע גם, אני מתחבר להצעת ההחלטה ו 32 

 33 ות את זה כמה שיותר מהר, זה הכל.צריך לעשש

בסדר גמור. אני רק רוצה להגיד כמה דברים. אחד, בשלוש שנים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

האחרונות, המועצה הוציאה מכספה שלוש מאות עשרים אלף שקל לשנה בממוצע עבור הסעות חינוך  35 

 36 -עצה יצאזה מכספי משרד החינוך ומתקציב המו שזה לא,מיוחד. זאת אומרת 

 37 אתה מחויב לזה על פי החוק, זה לא שאתה נתת מטוב ליבך.  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 38 שניה אני רק אומר עובדתית.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

וגם זה דרך אגב, נשבר לי הלב לשמוע לראשונה את הדברים החשובים  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 39 

 40 המיוחד נאלצים לסבול. שעמיר הקריא, שילדים של החינוך
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אלף  320אז אני אומר לך, שהמועצה הוציאה על החינוך המיוחד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

בגלל שיש יותר  בגלל שיש כסף, אלא שקל. השנה כנראה הולכים להכפיל את ההוצאה. למה? לא 2 

וכל אחד צריך   התלמידים בהסעה אחתתלמידים של החינוך המיוחד ובגלל שאי אפשר לשלב את כל  3 

ילדים  8מלווים. כשיש לי בהסעה אחת בבעיקר הבעיה לא ההסעה. היא בעיקר הבעיה ונית וכו'. מנ 4 

 5 -שקל ליום? 80 , כמה?אנחנו מקבלים עליו ,אני צריך מלווה אחד. מלווה

 6 -חיים אתה עוד הפעם עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 .לא הפרעתי לך אניעמיר רגע, שניה,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 סליחה אני מתנצל. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 9 008שקל לחודש ואנחנו מקבלים עליו בערך  7,000עולה לנו מלווה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 שקל.  880שקל.  

נו בחייך, זה תמיד היה. אתה מכניס אותנו לנבכי הקביעות של משרד  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 11 

אלף שקל בשנה. נורא.  80אלף שקל ילד מוסע אחד לא? הוא עזב לא?  80החינוך. נו אז מה? היה לנו  12 

 13 אבל זה החוק.

אז הנה אנחנו מכירים את החוק ואנחנו עושים. עכשיו דיברתם פה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

אלינו, כולל אפילו היום  ותמגיעהן בדוק אותם, כל הזמן יש תקלות, ל צריךות תפעוליות על תקל 15 

קנס, מה אתם רוצים קבל מ הנהגובבוקר שהמשטרה בכלל עלתה לאוטובוס והילדים היו בלי מסכות.  16 

שהנהג יקבל את הקנס, על זה שהוא הסיע ילדים בלי מסיכות? והוא לא יעיר לילדים על מסיכות כי  17 

, זה אחד. שתיים אני מקבל את הטלפון מההורים, שהילדים שלא יעירו להם על מסיכות אמרה האמא 18 

ההקפדה על הכרטיס, ואז הילדים מהחטיבה היו  כי לא הייתה של התיכון עלו לאוטובוס של החטיבה 19 

הכרטיס נועד שכל אחד ייסע בהסעה  ךאוטובוס שלהם לא היה מקום. לככי בצריכים לעבור אוטובוס,  20 

על  קודם אז הם הולכים לחטיבה ועולים לאוטובוס שלהם הו, ולא כי עכשיו בתיכון סיימו שעשל 21 

. והדבר השלישי, זה תושבי מבשרת. שבאים לחברים שלהם בהר אדר. אין בעיה חשבון ילדי החטיבה 22 

על בסיס מקום פנוי להעלות אותם, אבל הם עולים להסעה ותופסים מקום וילדי הר אדר אין להם  23 

ואז אם אין כרטיס תלמיד, ומה לעשות לנהג יש הנחיה שאם אין כרטיס תלמיד, הוא לא נותן.  מקום. 24 

אלא אם הוא רוצה, יש לו חבר, הוא אומר לו זה חבר שלי רואים שיש מקום על בסיס מקום פנוי והוא  25 

מעלה . אני ותהעררק  האבל זאבל הוא לא יכול לעלות על חשבון תלמיד הר אדר. יכול לעלות להסעה.  26 

 27 להצבעה את הנושא

אל תספר למה  ,אתה רותם את הסוסים לפני העגלה. ביקשנו לבצע תכנית עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 28 

 29 .אי אפשר לעשות אותה

 30 לא אמרתי שאי אפשר לעשות. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 31 -זה בגדול מה שעשית עכשיו. תספר לי בבקשה איך אתה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 32 לא, הוא לא אמר את זה. ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

על תכניס לי מילים לפה. נתתי לך לדבר. אני מבקש, עמיר, עמיר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 33 

 34 זכות דיבור.נתתי לך לא אני  ,אני מנהל את הישיבה

 35 -אבל אני אמור לסכם, מה לעשות עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 36 -אבל אתה כבר סיכמת ]ראש המועצה[:חיים מנדל שקד 

 37 אם אני כבר סיכמתי אתה לא אמור לדבר אחרי. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 38 לא אתה לא מסכם את ההצעה, אני מסכם את ההצעה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה מסכם את ההצעות? זה מפתיע אותי, אבל סבבה לך על זה. תסתום  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 39 

 40 .גם את הפה זה בסדר לי
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 1 נושאים לסדר היום. 10יש עוד למשוך את זה, די אי אפשר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 2 אפשר להעלות את ההצעה לסדר היום להצביע? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 3 אתם רוצים להעלות את כל ההצעה כמו שהיא להצבעה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 כן, ברור. בר מועצה[:עמיר אריהן ]ח

 5 מי בעד ההצעה? מי נגד? אוקי, ההצעה התקבלה בפה אחד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 6 

 7 

שחף ומיכה ב / עמיר אריהן, נתלי ושהיציאה מהי םהצעה לסדר בנושא מחסו 8 

 9 צוריאל

ונטלי בנושא עמיר מיכה  הנושא השני לסדר היום, הצעה לסדר של חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 10 

 11 המחסום ליציאה מהיישוב. מי מציג את זה?

אז רגע, אני יכולה בינתיים לשאול על הדברים שלך מקודם? לגבי החינוך  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 12 

 13 לנסות לשלב אותם בבית הספר? ולהביא עוד שירותים של חינוך מיוחד?למה בעצם אי אפשר  ?המיוחד

 14 תשאלי את מנהל מחלקת חינוך. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 15 -זה הרבה יותר מורכב מזה, זו לא שאלה פשטנית ירון ארנון ]גזבר[:

 16 את מעלה סוגיה מאוד חשובה וצריך לדון בה. פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

לבית ספר היסודי משולבים שילדים בחינוך מיוחד,  17יש לנו היום  דל שקד ]ראש המועצה[:חיים מנ 17 

 18 -להר אדר, אנחנו משלבים ילדים בחינוך מיוחד בבית ספר עם סייעת צמודה לפעמים

בסדר היא שואלת משהו אחר, למה השירותים לא יכולים להינתן  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 19 

 20 שאלה. למה? בהר אדר?

 21 -כן, אבל למשל אם יש תלמידים מירי רחמים ]חברת מועצה[:

אפשר לקיים על זה דיון, שאלה, יכולה לקבל תשובה,  להשאבסדר,  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 22 

 23 נפרד. שאלה שהיא לגיטימית וראויה.

שבעבר, דנו בה לא  לא רק שהיא לגיטימית וראויה, אני יכול להגיד לכם עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 24 

 25 צורך. , וישפעם. היה גם בגנים, גילינו שיש

 26 בסדר אז אפשר לקיים על זה דיון. יאללה. פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 27 את יכולה להפסיק להיכנס לי לדברים? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 28 רק אמרתי שאפשר לקיים על זה דיון.  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

 29 אתה רוצה את ההצעה עמיר? דוד זיו ]יועמ"ש[:עו"ד 

 30 יש לי אותה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 31 אתה כתבת אותה. ,בטוח שיש לך אותה עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

שלא אני הייתי אחד מהכותבים שלה. טוב, בקשה לכינוס ישיבת מועצה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 32 

 33 5-מן המניין לדיון בסוגיית המחסום ליציאה מהיישוב. לפני מספר חודשים, עוד הפעם שוב הצעה מה

לאוקטובר, לפרוטוקול. לפני מספר חודשים הותקן בהר אדר מחסום דוקרנים  18-לספטמבר, היום ה 34 

ם ביציאה מהיישוב, ללא עדכון המליאה ו/או ועדת תחבורה. לאחר תקופה של תלונות הוטמן המחסו 35 

לספטמבר, הוסר לחלוטין המחסום.  05-במעט באדמה, כך שרק הדוקרנים בלטו. שבוע שעבר, שוב  36 

באותו השבוע, פנה אלי תושב הר אדר. וסיפר כי נגרמו לו חתכים בארבעה צמיגים חדשים. מבדיקה  37 

 החלטה
המועצה מאשרת את ההצעה לסדר היום בנושא ההסעות כפי שהוצגה במליאת מליאת 

 המועצה.
 פה אחדאושר 
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ה נוצר עקב מעבר חפץ חד, ולכן עלה החשש שז הנ"לשל אותו תושב מול מהנדס של "מישלן", עלה כי  1 

בעקבות הדוקרנים בכניסה ליישוב. לדבריו, פנייה של אותו תושב לראש המועצה לא זכתה למענה  2 

הולם כלשהו. לאור פרסום של התושב בקהילות השונות פנו אליו מספר תושבים. גילוי נאות, חוזר  3 

חדש  עליו עוד הפעם. אחרי שהוא דיבר איתי אני זיהיתי חתכים דומים בצמיגי הרכב שלי, צמיג שהיה 4 

בן חודשיים, החלפתי אותו. צמיגים הינם אביזר בטיחות בסיסי ברכב וצמיג שאינו תקין מסכן את  5 

יושבי הרכב. בשל אופן ההטעמה של המחסום, היקף הפונים ואופי הנזק, בעיקר הסכנה באי טיפול  6 

בנושא. מועלת הצעת ההחלטה הבאה: לאור החשש כי המחסום הוא שגרם לנזק לצמיגים של  7 

ים, תעסיק המועצה מומחה בתחום שיוציא חוות דעת בנושא. בשל הסכנה בנסיעה בצמיגים תושב 8 

פגומים, תוציא המועצה פניה לתושבים, הן ברשתות החברתיות והן באמצעי הפרסום של המועצה.  9 

בהם תודיע מועצת הר אדר כי קיים חשש כי המחסום ביציאה מהיישוב גרם לחתכים בצמיגי  10 

המועצה שוכרת את שירותיו של מומחה בנושא. המועצה מבקשת מהתושבים המכוניות. עקב כך,  11 

לפנות  זמןנזק, מונגרם כי לבדוק את הצמיגים של מכוניותיהם ולוודא תקינותם. כל תושב שסבור  12 

תביעה בנושא. הלמזכיר המועצה והנושא ייבדק. המועצה תעדכן את חברת הביטוח בדבר פוטנציאל  13 

המכתב הגיע גם למקומון מבשרת. ושם גם קראתי את תגובתך לא ממני, אני יכול לנחש ממי, בינתיים,  14 

כנראה זה מה שגרם קמ"ש,  50ראש המועצה. שבגדול אומרת שמי שנוסע באופן לא חוקי, קרי מעל  15 

שם, יש שם שני  40-בדקתי, גם כשאני נוסע יחסית מהר אני לא מגיע ל ,לו לחתכים. עשיתי היום ניסוי 16 

. ואני חושב שעוד הפעם שניסיון, שוב, כמו בדיוק בנושא ההסעות. לבוא ולהגיד לא לפני כן מפריםב 17 

בצעד קטן, אין בעיות הכל בסדר, הכל נפלא. ירון עוד רגע יקפוץ וישאל אותי, למה אתה חושב שזה  18 

ן הועלתה עוד הפעם זו פגיעה מיותרת בתושבים ולכ תובילקשור לזה, במקום לבוא ולבדוק את הנושא.  19 

 20 ההצעה.

אני רוצה להגיד כמה דברים: אחד, המחסום הותקן לפי  ,טוב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

לאחר מספר מקרים שקרו, שנכנס רכב בשעות הקטנות של  ,של משטרת ישראל ומג"ב בקשה/המלצה 22 

ת כל הגזרה הלילה מהמסלול הנגדי, והקפיץ את כל הגזרה כי חדר רכב ליישוב בשעות הלילה והקפיץ א 23 

רכב ולהתחיל לחפש אותו, מספר מה להסתכל  ,עד שמצאו את הרכב. לוקח זמן לבוא למצלמות 24 

, שיש מרוןויתה המלצה כמו שיש בכמה יישובים ביהודה ושיולמצוא את הרכב שעשה את זה. ואז ה 25 

רק לנסוע . הנושא הזה של המהירות במחסום, היצרן טוען שהמחסום נועד מחסומים כמו שיש בניל"י 26 

קמ"ש וכדי למנוע מעבר, ויש יישובים שעושים את זה, הוא ממליץ לשים  50-למהירות שקטנה מ 27 

. יש מכוניות כמו שלי למשל, המחסוםמחסום יציאה. כדי להכריח את התושב לעצור ולעבור על  28 

 29 50 יצרן כן אמר שמעלהקמ"ש. ו 80שהדוקרנים בכלל לא משפיעים עליהם. והם יכולים לנסוע גם על 

קמ"ש בגלל שהברזל עומד ככה והוא צריך לעבור ככה, כשהוא נוסע מהר מדי הוא יכול להיפצע  30 

בזמן שהוא מוריד אותו בגלל המהירות הגבוהה. זה מה שהיצרן טוען לא אני המצאתי את ות ומהקצ 31 

בר את כולל הרכב שלי. אני נוסע כל הזמן ועו ,זה. אני בדקתי ברחוב שלי, ולא מצאנו אף רכב שיש לו 32 

הצמיגים שלי הם כמו  שהמחסום גורם ל...המחסום, ולא היה לו שום נזק. אז לבוא ולהגיד את  33 

הצמיגים של אותו תושב שטען שיש לו חתכים בצמיגים. לכן יש פה בעיה בכלל למצוא קשר סיבתי  34 

יצרן בין זה לבין זה. יכול להיות בעקבות הרבה דברים אחרים. מצד שני, בגלל שאחרי שבדקנו את ה 35 

ה של תושב אחד, החלטנו בשלב הזה לעשות שינוי בכל מקרה, בכניסה ליישוב ולמען לונבעקבות ת 36 

. כי עכשיו להוציא כסף ולשים מחסום זה ייקח זמן, לעשות , שלא ייסעו מהרהסר ספק בוא נוריד 37 

אם אנשים ביציאה החוצה. אמרנו הסתדרנו כל הזמן, עכב וזה ישינויים כדי לעשות מחסום יציאה  38 

תהיה פריצה ליישוב אז לצערי, עוד הפעם יקפיץ את המשטרה ועוד הפעם, נחפש אתה רכבים כל  39 

מה עושים. היום, אני לא ראות להלילה. החלטנו כרגע בשלב ראשון כרגע להוריד את המחסום, ואז  40 



 18.10.2021פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 
 
 
 

 49מתוך  17עמוד 
 נוצר על ידי 

רוחבית. היתה לנו תלונה אחת שהגיעה למועצה. אני לא רואה שום סיבה היום,  זו תופעהשרואה  1 

לקחת אחריות על עצמי שהמחסום ביישוב, גרם לנזק כזה שיכול להיגרם  בוא וביוזמה של המועצהל 2 

. ועוד המון סיבות יכולות לגרום לו מאבניםמכל חפץ חד אחר. וגם כל מי שנוסע בשטח, יכול להיגרם  3 

שהביאו לפחות ממה שאני ראיתי לנזקים. עכשיו הנזקים הם נזקים כמו שעולים על מסמר או על בורג.  4 

זה לא נזק, זה נזק בסוליה העבה של הרכב יש שם פציעה. זה לא חודר לתוך הצמיג וזה לא צמיג לפה,  5 

 6 שהוא פסול לשימוש וכו'.

 7 ?זה נזק או לא נזק? מה זה חשוב אם זה קצת או בשוליים, נגרם נזק לצמיג אילן כליפא ]חבר מועצה[:

אני לא אומר שזה נגרם מהמחסום. אתה אומר שזה נגרם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

בטח לא המועצה תבוא ותגיד ותחפש שזה נגרם  חושב שזה נגרם מהמחסום.מהמחסום. אני לא  9 

אנשים  10מהמחסום. זה שאותו תושב בא ומשכנע אנשים, כל אחד עכשיו בודק את הרכב שלו, מצאו  10 

שזה נגרם  לבוא למועצה להגיד ירוץת הםשיש להם באמת פציעות, ממקומות אחרים ואז יש ל 11 

רוצים  יגידויבואו ומהמחסום. אז מה, אז בטח אם אני אוציא עכשיו קול קורא עכשיו כל התושבים  12 

 13 .צמיגים חדשים

 14 כל התושבים רעים מיסודם לגישתך. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 15 ויגיד אולי זה מהמחסום.על הרכב שלו  לא, כל אחד עכשיו יסתכל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 16 אולי זה ממקום אחר?ו

אולי אבל תחשוב שאנשים הם טובים מיסודם. ואזרחים טובים בעירם  אילן כליפא ]חבר מועצה[: 17 

 18 יש משהו ספציפי.שוביישובם ויבואו להתלונן רק 

 19 ואני יכול לממן אותו? יש לי סמכות כזו? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 20 אם יש סיכוי סביר שגרמת לו נזק, אז ראוי שתממן את זה.  ה[:אילן כליפא ]חבר מועצ

אני הבנתי שהיו גם כמה רכבי ביטחון שנגרם להם נזק כתוצאה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 21 

 22 מהמחסום. ככה שמעתי.

 23 לא מה פתאום, אף רכב לא ניזוק. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני מציע שנצביע אם דוד יאשר מעבר להצעה עצמה. אם מותר לעשות  אילן כליפא ]חבר מועצה[: 24 

 25 כזה דבר, שלא יוצב יותר מחסום בכניסה בלי אישור מליאת המועצה.

חיים אמר בראשית דבריו שזה נבע מהנחיה של זה לא אג'נדה שלנו, לא,  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 26 

 27 -מג"ב

 28 לא הנחיה זו המלצה. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

, זה לא אני או אתה או הביטחוןאל תשכח שמי שאחראי על המלצה/הנחיה,  ו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:ע 29 

ראש המועצה בכל הכבוד הראוי. אלא יש מעליו, הריבון פה הוא אחראי. ואם החליטו שצריכים  30 

למשל, יש מחסום שיצא גם כן, בנסיבות אחרות, ולכן  באריאלככה יעשו. שכזה להמליץ על מחסום  31 

אני יודע שעד אני אגיד לכם כך, תראו בוודאי שלא. לא חושב שזו החלטה שאנחנו מסוגלים לקבל.  אני 32 

לספטמבר ועד היום ככל שאני יודע, הגיע מכתב אחד של גברת אחת מאוד  5-היום, עמיר וכולם, מה 33 

והיא גלגלים  4הגלגלים שלה נסדקו, בעניין של המחסום והיא החליפה את  4מסוימת. שטוענת שכל  34 

 35 מבקשת פיצוי כספי. גברת אחת.

 36 קמ"ש מבלי שהוא ירגיש כלום. 80רכב שיכול לנסוע  עם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 37 -קמ"ש? ככה זה נשמע 80אז מגיע לה עונש על זה שהיא נוסעת  אילן כליפא ]חבר מועצה[:

א לא צריכה לנסוע על קמ"ש. הי 55יכול להיות שהיא נסעה על  ,לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 38 

80- 39 

 40 לה שיחוררו לה את הצמיגים. עדיין לא מגיע 80גם אם נסעה  אילן כליפא ]חבר מועצה[:
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 1 -אם היה יותר ממקרה אחד, אז אני מניח חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

שמעתם את החוכמה הזאתי? אם היא עברה על אתה מקשיב לעצמך?  אילן כליפא ]חבר מועצה[: 2 

 3 שהצמיגים שלה יחוררו. מעל המהירות המותרת אז מגיע לההחוק ונסעה 

 4 -לא מגיע לה אבל יש לה רשלנות תורמת, היא התרשלה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

פה היא לבוא ולומר גם אם אנשים טועים,  מטרהשהאני חושבת  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 5 

 6 -המחסום לא אמור לגרום לתאונות

 7 .בגלל זה הורדנו אותו ועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש המ

 8 אז פתאום זו לא הנחיה של מג"ב? חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

יתה הנחיה. כרגע בגלל שאין לנו כסף לגרום לבן אדם להאט יה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

אחרת כי באמת אני לא יכול להבטיח את זה.  50-, אני צריך להבטיח שהוא יבוא מתחת ל50-מתחת ל 10 

לשים עכשיו מחסום, ולעצור בן אדם, החלטנו כרגע להוריד את זה ואז אנחנו נחליט מה עושים  11 

 12 בהמשך. איך מתקדמים.

מאחר ורק גברת אחת פנתה בעניין של הנזק הזה. אני השכל הישר, אמרתי,  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 13 

 14 -מניח

 15 דון. אז זה כבר שניים.אני קיבלתי לא מגברת, אני קיבלתי מא מירי רחמים ]חברת מועצה[:

תושבים שנגרם להם נזק לאו דווקא בשכל הישר, אני יודע על אחד אמרתי.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 16 

בצמיגים, בכל דבר שהוא ברחבי העיר. גם אם הוא נופל כושל וכו'. הם יודעים שהכיס העמוק  17 

 18 -ככה וככה במרכאות הוא המועצה או העירייה, ויודעים לפנות במכתב רלוונטי לכבוד

היה פה שלג  2013-אבל זו גישה שהיא מוטעית מבסיסה, אני אגיד לך. ב חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 19 

יתה, לא שהם באים לדפוק את המועצה. אלא שהלכנו לראות ימטורף. נפלו עצים על מכוניות. הגישה ה 20 

אחרת. תראו אני גדר והגענו איתם להסכמה כי ההשתתפות העצמית שלנו היא -אוטו או גדר-אוטו 21 

יושב פה והרבה פעמים אני באמת בולע, כי אני שומע כל כך הרבה גיבובים של דברים, שאולי משכנעים  22 

את מי שלא מכיר. אבל עם כל הכבוד, תבדוק טוב את המחסום הזה, אני אומר לך. כרגיל לא נעשתה  23 

קב"ט, יים, כי הוא לא עבודת מטה, מישהו קיבל החלטה בשלוף. ואפילו אני לא אתפלא אם זה לא ח 24 

הורידו  ,איש תפעול. לא יודע, מי קיבל את ההחלטה. שמו את המחסום ראו שהוא עושה צרותהוא לא  25 

את המחסום. אם תבדוק לעומק תראה שהמחסום בכלל יושב על שטח של מטה יהודה. אז יאללה  26 

זה  הו לא לעניין.מספיק תיקחו את זה, תמצו את העניין תשלמו לגברת הזו, גם אם אולי נאמר מש 27 

גלגלים אז יאללה. ואני אגיד לך עוד דבר, גם אצלי, קדמי שמאלי  4כבר קרה, אם מישהו נדפקו לו  28 

 29 נאכל בפינה. לא חשבתי, עד שלא ראיתי את זה, שזה מזה. 

 30 גם לא בטוח שזה מזה.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

הלכתי והחלפתי את הצמיג. לא ביקשתי ממך וגם מטבעי תודה לאל,  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 31 

ומירון ואני יודע את ההליך. הרי ירון מה יותר שווה לו? לא להפעיל את ההשתתפות העצמית, כי יותר  32 

שווה לסגור. אז הרעיון הוא להסתכל על הדברים גם מאחורי הקלעים. להגיד חברה בואו נעשה ככה  33 

לא קיבל תשובה. אתה בעצמך אומר. עד עכשיו וככה. למה ההצעת החלטה הזו באה? כי אף אחד  34 

 35 גברת מסוימת, לא הבנתי מה זה גברת מסוימת?

 36 מקרה אחד. עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

אה, כי כל גברת היא גברת. אני לא יודע מה זה מסוימת. גברת, נומינלי,  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 37 

ה נעשה איזה שהיא ישיבה או חשיבה מידית. אני משוכנע שגם בעניין הזיעו להסכמה, זה, תג-תקלה זה 38 

 39 לא צריך לחפור בזה יותר מדי, ונגיע להבנה שהמחסום המטופש לא צריך להיות שם.

 40  .ירדכבר הוא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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 1 אנחנו צריכים לוודא שהוא לא יחזור בעוד יומיים. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

לא תראה הוא לא יחזור, כי הוא הבין. בכל זאת, אפשר להגיד מה הוא  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 2 

הוריד שירותים? אבל אי אפשר להגיד שהוא שם את המחסום. אז בסדר, זו דעתי ואני חושב שזה  3 

בצורה נכוחה מה שנקרא, ולהגיד ם רידבמיותר. ואני חושב שהגישה לבוא לתושבים, ולהסתכל על  4 

תבדקו את כל הניקוזים בהר אדר עכשיו לפני הגשם, כי יש ניקוזים  חברה פגענו עשינו, הנה נותן 5 

אני  ,אף אחד לא דיבר על זה בעבר כי עשינו ,שבורים. כואב הלב לראות את זה. עשינו את הדברים 6 

 7 -אין תחזוקה. חיים, אני נוסע באופניים אתה יודע שאני נזהר ,רואה בעיניים

 8 לא קשור לנושא הזה. זה , חן,חן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא, סתם אני מעלה משהו, שמחר לא נגיע לשיחה הזו עם הצעת החלטה.  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 9 

 10 תבדקו את הניקוזים תעשו תהליך, את אלו השבורים תחליפו. בבקשה. אלו דברים שצריך לעשות.

אני רוצה להתייחס. אלף, כנראה שלא התעמקת בסוגיה אם אתה חושב  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

מסמר. הנזק מאופיין בחתכים בצד הצמיג לא בחלק העבה שלו. זה חלקים שבהם הצמיג  שלשזה נזק  12 

אני אגיד רק את המילה סליחה, מתקלף, שהוא כתוצאה מהקפיצה של הברזל על הצמיג וחתיכה שלו.  13 

נדס תנועה ולא מהנדס רכב. אני מספר מה שעדכן אותו מהנדס של לכאורה, כי אני לא מה ,הבאה 14 

"מישלן". דרך אגב, אני לא תבעתי את המועצה, החלפתי את הצמיגים. אבל אמר אותו המהנדס זה  15 

צמיג מסכן חיים. לא ליד, לא בערך, לא משחק, לא פוליטיקה ובטוח לא חיסכון כספי. זה צמיג מסכן  16 

 17 מבחינתי צמיג בן חודשיים לא מסתכלים עליו. חיים. אנשים לא מודעים לזה.

 18 -שני המקרים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 19 רגע, אני באמצע הדברים, זה לא יאומן. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

עמיר שני המקרים שאני מכיר הם בכלל לא מה שאתה מתאר. שני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

מתושב שכתב בפייסבוק והשני מתושבת, יש גם תמונות  ,הם: אחדהמקרים היחידים שהגיעו למועצה  21 

 22 -שלהם. שני הצמיגים הם בחלק הקדמי ולא בצד

שכתב בפייסבוק דיבר איתי אישית וזה בדיוק אותו דבר.  יםהתושבאחד מ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 23 

יים, במקרה הטוב ואז אני חוזר בדיוק לאותו נושא, כמו הצעת ההחלטה הקודמת, ככה גם הנוכחית. ח 24 

יש כאן מחסור בידע. במקרה הרע, יש כאן מדיניות הסתרה. אני רוצה לחשוב שזה המקרה הטוב. יש  25 

ואני מבין יותר טוב  אומרים אני יודע יותר טוב מכולם-פה מחסור בידע, ומחסור בידע עושים לא ב 26 

מומחה לענייני צמיגים עשיתי בדיקה ברחוב, ואני יודע להגיד שזה כמו מסמר, ואני היום  מכולם, 27 

ואתמול הייתי משפטן והכל, לא. הדרך הנכונה היא לבוא ולבדוק את הנושאים לעומק. זה אומר  28 

לקחת מהנדס, כי יש לך פה תלונות עם פוטנציאל נזקים עובדה שהסרת. לקחת מהנדס שיבדוק.  29 

לא מסתיר כלום, אתה עלה נושא, להוציא קול קורא לתושבים, לא כזה שלוקח אחריות, כזה שאומר ש 30 

. אתה "אנחנו אשמים"אתה לא מספר משהו שלא היה ידוע. אתה לא אומר כלום, אתה גם לא אומר  31 

במידה ואתם  ,אומר חברים תבדקו את הצמיגים שלכם, זה דבר מסכן חיים, אם הצמיג לא תקין 32 

עשינו פה?  לא אמרנו שום דבר אבל מה סבורים שנגרם נזק, בואו למועצה והנושא ייבדק. אלף, בית, 33 

תקרא שוב את ההצעה, אני סבור לחלוטין שאתה לא קורא  ;אם אנחנו מתקשרים לשיחה הקודמת 34 

את ההצעות אתה עסוק בהתנגדויות. אתה עסוק בלנסות לכסות את התחת במקום לראות איך  35 

נורא פשוט, אנחנו בודקים כי הגיעו תלונות. יש פה -פותרים את הבעיות. לכן ההצעה אומרת דבר נורא 36 

בודקים את זה אתה לא מומחה. היית צריך לעשות את ההתקנה הזו לפני עושים יותר מאחד, מחסום,  37 

 38 לא אחרי. 

 39 לא הגיעו תלונות עמיר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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אתה  תלונן על ההסעות.המבחינתך זה כמו בדיון הקודם שאף אחד לא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 1 

רוצה שאני אתחיל להביא לך ולהקריא לך? להוציא עכשיו את הטלפון ולהתחיל להקריא? יש תלונות.  2 

תעשה אתה את הבדיקה שלך. אני לא אמרתי לך, אני לא עושה אותה במקומך. אני לא מנהל לך את  3 

בפופוליסטיות מאוד מאוד המועצה, אני לא גוזל לך מהסמכויות, וכל הדברים שאתה בדרך כלל מספר  4 

גדולה. כל מה שאני אומר זה שאחריות שלי ושל כולנו פה, בתור נבחרי ציבור, שברגע שנוצר מצב  5 

אנשים פוחדים לפנות  ,שהוא מסכן חיים הוא לא משחק, ולאנשים אין מודעות והם פוחדים, חיים 6 

אשמתנו אז צריך להפעיל אנחנו צריכים לנטרל פה את הפחד ואם הנזק הוא בואם פוחדים למועצה.  7 

 8 את הביטוח.

 9 אין ביטוח. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 10 -ואם הוא לא באשמתנו עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 השתתפות עצמית.₪  30,000כי זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 אותך.אז נהגנו בשקיפות ובגילוי מול התושבים. אני לא מצליח להבין  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני מאוד מתחברת לנימוקים שלך חן, לטון שהצגת בו את הדברים  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 13 

 14 ונשאיר את זה להצבעה.אינטגריטי ל

 15 המשיח בדרך? חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 16 למה? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 17 פרגון ממך. כמה זמן לא שמעתי חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 18 למה? הרבה פעמים. פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 19 הכל בסדר, לא ראיתי אותך מזמן פשוט. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 20 אין תקציב להעסיק את היועץ. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לספטמבר. אם אתה רוצה להפיל אותה כי  5-ההצעה אני מזכיר עלתה ב עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 21 

אין סעיף תקציבי מתאים אתה צודק. תן לי הערכה כספית נעלה אותה עוד הפעם כהצעה דחופה  22 

לישיבת המועצה הבאה. אם אתה רוצה להוריד אותה על נושאים פרוצדורליים, גו פור איט, רק שתדע  23 

אישורו. אני שם את הדברים את עמ"ש לפני שהוגשה למליאה וקיבלה ההצעה עברה אצל היו ,לידיעתך 24 

 25 על השולחן, בבקשה תעשה מה שאתה רוצה.

 26 גם הצעה לא חוקית אפשר להצביע עליה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 27 תעשה מה שאתה רוצה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

רתי לך בעקוב אחר שינויים שהליבה רק אמירה לסדר עמיר, אני זוכר שהע עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 28 

 29 .כאן זה כסף, תקציב

כן אבל אתה תתפלא שהציבור ישר ברובו. וגם אם תגלה שמישהו עשה  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 30 

מדברים על הציבור על תושבים. אפשר להסתכל באוטו, אפשר להסתכל בעיניים אבל קומבינת צמיג.  31 

 32 את זה לגופו, נו באמת.לאנשי המקצוע. ולבדוק  את זהולהעביר 

הדבר היחידי זה שאם מעלים את זה להצבעה חיים, זה שצריכים לסייג את  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 33 

 34 -, כי אחרת2גרם ככל הנראה לנזק. כנ"ל גם בסעיף שהעניין, לאור החשש כי ככל הנראה המחסום 

יות על משהו שאין לי את אין בעיה עם זה, אני לא מתכוון לקחת אחר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 35 

 36 אחריות זה ברור ולגיטימי.עליו הידע לקחת 

אז אני מקריא בקול רם את הכל בסדר? זה הדבר היחידי שאני רוצה להבהיר.  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 37 

 38 נזק לצמיגים של התושבים.ל, לאור החשש כי ככל הנראה המחסום הוא שגרם, ככל הנראה 1סעיף 
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יש טענות, לאור תלונות שהגיעו למועצה על זה, טוענים שזה  מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה 1 

שלהם  אנחנו מבקשים שהנושא ייבדק ואנחנו מבקשים מהתושבים לבדוק את הצמיגים ,הצמיגים 2 

 3 -לא צריך לבוא ולהגיד ככה. לאור טענות של תושבים בודדים כדי לבדוק את זה,

 4 בלי המילה בודדים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

צה החליטה לבדוק את הנושא עתושבים, המושל בעקבות טענות  יים מנדל שקד ]ראש המועצה[:ח 5 

מבקשים מהתושבים כל אחד לבדוק את הצמיגים שלו נו אלעומק ובשל הסכנה מצמיגים הפגומים  6 

 7 שהם תקינים. 

תושב שסבור כי נגרם לו נזק מוזמן לפנות לגזבר/למנכ"ל בנושא. והנושא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

 9 .ייבדק

 10 ?גזברלמה קשור  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 11 וואטאבר מי שאתה רוצה. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

תצביעו על מוזמן לעדכן את מנכ"ל המועצה בנושא. בסדר גמור,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 12 

 13 ? פה אחד.זה. מי בעד

 14 

קודם לירון זה ייתן יגיעו אבל תכתוב שהוא הולך קודם למנכ"ל, כי אם  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 15 

 16 לו את הלום והוא יהיה חייב כסף.

חדרה, בעיריית חדרה, אני איש ביצוע. אני אומר לך שבאני הייתי סמנכ"ל תפעול  גבי אברג'ל ]מנכ"ל[: 17 

עם ההאגיס עכשיו. ביקשו עכשיו כאלו שקנו האגיס, מספיק הצהרה אם אתה רק אומר, זה כמו  18 

 19 אנשים שרכשו. אישית, הם כבר עברו את המיליון

אני אתקיל אותך במידע לגבי תושבי הר אדר, אתה לא תאמין. רוב  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 20 

למועצה על צמיג התושבים בהר אדר לדעתי, תבדוק את זה, ינהגו כמו שאני נהגתי. יתביישו ללכת  21 

שככל שהוא עולה, לא יתעסקו עם זה, יעברו בנווה אילן יגידו לו שים צמיג ונגמר הסיפור. יכול להיות  22 

כן, לא, לכאורה. אז תדע, דווקא בעניין הזה אתה תתפלא, ככל שיעבור הזמן אתה תכיר את התושבים.  23 

על אלא  ,מדבר על ציפורים שראיתייש הגינות רבה בטח בדברים האלו, אני אומר לך מניסיון. אני לא  24 

 25 דברים מעשיים שחוויתי.

 26 אני איש ביצוע.  ל[:"ל ]מנכ'גבי אברג

 27 תעדכן אותנו בפעם הבאה כמה תושבים הגיעו, מעניין. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 28 כמה זמן היה המחסום? וכמה תושבים הגיעו? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 29 חצי שנה משהו כזה. המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

 30 וכמה תלונות בחצי שנה? אחת? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 31 שתיים, הגיעה אחת בכתב ואחת בעל פה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 זה פתיר בע"פ גם. זה פתיר.בסדר,  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 33 

 34 הצעה לסדר בעניין עדכוני ראש המועצה

 35 , לא מבין את הדבר הזה.טוב, יש פה הצעת החלטה בערך מיולי קד ]ראש המועצה[:חיים מנדל ש

 36 לא ראית את זה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 החלטה
מחסום היציאה המועצה מאשרת כי המועצה תוציא הודעה לתושבים בעניין מליאת 

 את אחד כל לבדוק מהתושבים מבקשים ,פגומים בצמיגים הסכנה בשלמהיישוב ש
ממחסום הכניסה ליישוב  נזק לו שנגרם שסבור תושב. תקינים שהם שלו הצמיגים

 .בנושא המועצה ל"מנכ את לעדכן מוזמן
 פה אחדאושר 
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 1 .לא, פשוט לא הבנתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חודשים להתייעץ, לשאול  4מה לא הבנת? זו הצעת החלטה מיולי. היו לך  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

 3 .שאלות

 4 היא רלוונטית למדי. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

אתם אומרים לי, כל לא יהיו עדכונים. אתם לא רוצים עדכונים?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

מודיע שאני כבר מה שאתה רוצה לעדכן את החברי מועצה לישיבת מועצה תשלח לנו קודם מכתב. אני  6 

אתם רוצים או לא רוצים שאני  ,דכוני ישיבת מועצהלא מתכוון לשלוח מכתב קודם. יש סעיף שנקרא ע 7 

 8 אעדכן אתכם? אל תבואו בטענות שאתם לא יודעים, זה הכל.

מקריאים, אחרי זה  ההחלטהצעת ההסדר לא עובד ככה חיים, את אלף,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 , מציע ההצעה יכול לסכם.מקיימים בה דיון

סבור לא סבור.  ,בואו נעשה את זה קצר ולעניין בלי מילים גבוהות ,טוב חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 11 

לאחרונה אתה  .במחילהסליחה כן? פשוט לא קראת את זה. הצעת החלטה לגבי עדכוני ראש המועצה.  12 

דיווח שהתבקש  ,ת המועצה נמצא בעדכוני ראש המועצה. דוגמאונוהג לציין כי מידע רלוונטי לעבוד 13 

כעדכון. מידע זה אינו נגיש לחברי  יימסרנמסר שפר החלטות המועצה על אכיפת חניה בהתאם למס 14 

המועצה ויש בו כדי לכלול השפעות אפשריות על עבודת המועצה והתקציב. העדכונים שאינם  15 

מפורטים בזימון ואינם נשלחים מראש, יש בהם כדי להכשיל את חברי המועצה בביצוע תפקידם, כי  16 

ה. זה הפתיח. הצעת ההחלטה היא מאוד פשוטה. לא כופים עליך שיביאינם יכולים להתכונן כראוי ל 17 

שום דבר, מבקשים שאנחנו נדע דברים בזמן. כי אחר כך אתה טוען, שאמרת באיזה וואטסאפ לאיזה  18 

מישהו ואז זה עדכון. לא, עדכונים כמו שאתה מעדכן בקורונה, תעדכן חברי מועצה. מליאת המועצה  19 

ישלחו לכל המאוחר עם הזימון לישיבה, אני מדבר על עדכוני ראש מחליטה כי עדכוני ראש המועצה י 20 

 21 יחסוך זמן.גם המועצה, מה שאתה רוצה תגיד אלה עדכונים, דבר שיהיה יותר קל ו

 22 עדכונים שנוגעים לסדר היום? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 23 שחשוב שנדע שיהיה בכתב. כל דבר שחיים חושב עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אז הוא פספס את העדכונים.  ,קורה לעיתים שחבר מועצה צריך לצאת פיליפוביץ ]חבר מועצה[:חן  24 

 25 עשינו דף עדכונים, זה יכול להיות לקוני, אם בא לך יותר מדי אתה יכול לעשות לא לקוני.

עדכוני ראש המועצה בכתב.  מה היה אצל חן? כל ישיבה היה בסוף חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 26 

 27 בכתב, אחרי העדכונים. זה יוצא

בדיוק מה שהיה, תאמץ  שוב פרשנות, זהעכשיו מה קורה? ואני אומר לך  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 28 

את זה, לא תאמץ את זה, זו החלטה שלך. אני כשראיתי שעדכוני ראש המועצה אני לא מצליח להגיע  29 

 30 .קיבלו את זה אליהם כי לפעמים ישיבות מתארכות, הוצאתי את זה בכתוב ואז כולם

 31 -נכון הוצאת את זה ואמרת להלן, היית מוציא ואומר להלן חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 תדבר בעל פה.  נכון, ואם יש לך עוד משהו להוסיף חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

יש סעיף עדכונים ואם בישיבה שבה ראש המועצה לא הספיק  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 33 

 34 -לסעיף עדכונים, אז ראש המועצה יצרף לפרוטוקול והגיעא לכי לעדכן, 

 35 -כנספח פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

אני אסביר לך איפה הבעיה פה חיים. מצאנו לא אחת, תפתח את  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 36 

אתה תספר בעדכוני ראש המועצה, שהפרוטוקולים. מצאנו לא אחת, שאתה מספר אלף, שדברים  37 

 38 ם יהיו בסדר היום. שזה דבר לא סביר.במקום שה

 39 מה בסדר היום? פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 40 .נתנו פה דוגמאות עמיר אריהן ]חבר מועצה[:
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, יש כללים לעבודת המועצה, הלשאילתלא הדוגמא הזו זה נושא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 -. יש חבר מועצה שרוצה לשאול שאלהאת הכליםאל תמציאו לי 

 3 אבל אני באמצע דברים ואתה עוד הפעם נכנס לי לדברים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 4 .אני מדבר עכשיו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 .איך אתה מדבר עכשיו, אני התחלתי עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 אז אני אומר שאני מדבר עכשיו. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא הבנתי, מה זה אומר שאתה מדבר עכשיו? זה אומר שאתה לקחת לי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 7 

 8 את זכות הדיבור? תחת איזו סמכות אתה עושה את זה?

 9 -אתה הצעת את ההצעה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא הצעתי, אני מדבר. נתת לי את זכות הדיבור. התחלתי לדבר ואתה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 10 

 11 יזה זכות אתה נכנס לי לדברים? הוא הציע את ההצעה אני התחלתי לדבר עכשיו.נכנסת לי לדברים. בא

תחת איזו סמכות אתה נכנס לי לדברים?  ואתה נכנס לי לדברים ואני מבקשת לדעת תחת איזו זכות. 12 

 13 ואתה קוטע אותי.

 14 אני לא נתתי לך את זכות הדיבור עמיר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 15 טוב, הבנתי אז דבר. ה[:עמיר אריהן ]חבר מועצ

אני אומר עוד הפעם. יש כלים שהמחוקק קבע לעבודת המועצה. כל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

חבר מועצה רשאי להגיש שאילתה לישיבת מועצה, או שתי שאילתות לישיבת מועצה. שהיא צריכה  17 

". עמיר שאל אותי להיות קצרה ובנושא עובדתי "כמה קנסות ניתנו במהלך החודש שעבר במועצה? 18 

בוואטסאפ כמה קנסות ניתנו אמרתי לו. זה היה כמה ימים לפני הישיבה ואמרתי שאני אעדכן בישיבת  19 

אמרתי , המועצה. לא היה לי את הנתון הזה, אני צריך לבדוק אותו. היות ועוד יומיים מתכנסים 20 

 21 .שאעדכן בישיבת המועצה, זה מה שאני אמרתי. לא אמרתי לו תגיש שאילתה

זה זה עשרה ימים לפני ישיבת המועצה. לא נכון, זה היה שבוע וחצי לפני.  מיר אריהן ]חבר מועצה[:ע 22 

 23 -שאתה ממציא סיפורים לא הופך אותם לנכונים. זה לא היה ככה

בסדר שבוע וחצי, לא משנה. זה לא יעזור גם ההצעת החלטה שלך  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 24 

את הבעיה הזו. זה שהישיבה נדחתה ולא התקיימה כי לא היה כלום. לא תפתור היא לא רלוונטית,  25 

ואז לכן לא עודכן בישיבת המועצה כי היא לא התקיימה גם אחרי שבוע וחצי, אז לא עודכנו. אבל אני  26 

 27 -אומר

לא, זה לא מה שהיה. זה היה שבוע וחצי לפני. ואמרת זה יצא עוד שבוע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 28 

 29 וחצי בישיבת המועצה, זה יצא בעדכוני ראש המועצה. חיים, אל תסובב את הדברים.

אז עכשיו אני אומר עוד הפעם, יש שאילתות לראש המועצה, יש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

תקן אותי דוד אם אני טועה. קראתי ככה בכל יו הצעות לסדר ויש במסגרת ישיבת המועצה, 31 

הפרוטוקולים, יש סעיף שנקרא עדכונים. שאני עכשיו מעדכן אתכם שאתמול או היום, היה לנו אירוע  32 

בטחוני בישוב. ואני מספר לכם על האירוע הביטחוני. או רציתי לספר לכם על זה בישיבה הקודמת  33 

עסקנו בגדר. ומה הלקחים שהפקנו מאותו אירוע. שלא התכנסה, שלא ישנו בשישי כל הלילה והת 34 

ין למצלמות אשעות.  3רק ל UPSשגילינו לראשונה שלא אחריות שלנו, אבל שגדר המערכת יש לה  35 

 UPS 36. וגדר המערכת היה לה , לא לנו למגבוכשנפל החשמל לא היו לנו מצלמות כל הלילה ,UPSבכלל 

 37 5תה אפשרות של חדירה של ירה שאחרי שעה היתה תקלת חשמל. וגם במקישעות. וזו הי 3שמחזיק 

ואנחנו מזניקים את החברות  UPSדי. ואין מצלמות ואין יאנשים להר אדר לטווח הזמן המי 38 

שמחזיקות את גדר המערכת. כי מג"ב אפילו לא יודעים איך לעשות את זה. הפעלנו פה קשרים עם  39 

תה גדר, אבל י, וחצי שעה באמת שלא היסמנכ"ל אלביט שגר כאן ביישוב. בשביל להגיע ולפתור את זה 40 
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בבוקר. ועם התראה חמה שבלילה גם נכנסו כוחות בעקבות  6בבוקר או עד  5מצלמות לא היו עד  1 

אנשים. בכל אופן זה דברים שאני לא אעדכן אותם  3-ההתראה, אחרי החיסול שהיה, אחרי הריגת ה 2 

 3 בכתב. 

 4 אבל זה ברור חיים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

זה עוד דוגמא, שחתמנו חוזה עם קופת החולים להשכרת מבנה  מנדל שקד ]ראש המועצה[: חיים 5 

המועצה. והם התחילו לשפץ, וקופת חולים כללית עוברת למבנה המועצה. כל מיני דברים כאלה. זה  6 

חייב לעדכן לפי החוק, זה דברים שאני מוצא נכון לשתף אתכם. אני חשבתי שלא נכון אני ש יםלא דבר 7 

אשתו תשאל אותו והשכנים הוא גר לידו ושאשמע את המוזיקה של החלפת מפקד חטיבת הראל,  שאני 8 

ישאלו אותו, מה זו המוזיקה הזו, והוא יגיד אני לא יודע. כי אם הוא היה בישיבת המועצה הייתי  9 

 10 -אומר לו שהחטיבה ביקשה להשתמש

דוגמא, כי אני הייתי בישיבת אחלה  הייתי בישיבת המועצה, נתתאבל  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

 12 המועצה. לא ידעתי. שמעתי את המוזיקה, אשתי שאלה אותי מה זה, אמרתי לה אני לא יודע.

 13 -בישיבה האחרונה לא היית חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 14 באיזה ישיבה לא הייתי? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 15 -ימהבישיבה האחרונה שלא התקי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

זו דוגמה חיים, הישיבה האחרונה לא התקיימה לא בגללי. אני הייתי.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 16 

נהדרת שאם העדכונים שלך היו בכתב אז הייתי יודע. נתת דוגמא נהדרת, מושלמת, השורה התחתונה  17 

אותך היא נורא פשוטה. יושב כאן גם ראול לנושא בהמשך לסדר היום. אחת השאלות ששאלנו חיים  18 

בישיבה ביולי, וראול פה עדי. היא מדוע היתר, שהגיע בינואר שאתה עובד עליו כבר חודשים לפני כן,  19 

ואנחנו שומעים עליו פעם ראשונה ביולי. בתוך גרזן של לוחות זמנים. לא הגיע עד עכשיו? מה התשובה  20 

עדכוני ראש המועצה הפך לעלה התאנה שלך  ,יתה? זה בעדכוני ראש המועצה. חייםישלך ה 21 

אתה מבליע אותו. אתה לא נותן לנו את המידע כמו שצריך. אתה  ,שבאמצעותו אתה מסתיר מידע 22 

מונע מאיתנו ומכשיל אותנו בביצוע תפקידנו. לא מדובר על זה שאתה מעדכן אותי על זה שבגדר  23 

ה בכתב. למרות שאצלך אני לא יכול יתה התראה. זה לא עדכון ראש מועצה שאני מצפיאתמול לא ה 24 

לתת לך את שיקול הדעת. כי הוכחת ששיקול הדעת שלך שגוי. ולכן ההצעה לפחות מבחינתי, ואם  25 

החברים האחרים רוצים למשוך את החתימה שלהם מותר, עומדת לסדר היום והיא שאני רוצה לקבל  26 

לעשות אותו מראש, כמו ל סוגמאת ההצעות בכתב מראש. ככל שזה דבר שקרה בטווח שאתה לא  27 

אמפר  200חשמל בשביל חברת לשלא יהיה בכתב. אבל אם ישבת על היתר  ,נגיעה בגדר, אז בסדר 28 

שזה עד  2021ואתה מספר לי ביולי  2021וקיבלת אותו בינואר  ,2020והגשת אותו איפשהו באמצע  29 

ובתפקידנו.  ,ידך חייםזו מעילה בתפק ,עכשיו לא עלה כי זה בעדכוני ראש המועצה שלא הגענו אליהם 30 

 31 אתה מכשיל אותנו.

 32 למה אתה צריך לדעת מזה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 33 אז למה אתה מעלה את זה לסדר היום? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שמגיע השלב, כלמה אתה צריך לדעת? אני מעלה את זה לסדר היום  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

י מחליט, למה אתם צריכים לדעת על זה, עם כל הכבוד אני מנהל את אני מנהל את המועצה. כי אנ 35 

 36 -העניין, אני ראש המועצה

למה את נכנס לי לדברים? ואז אתה בא עם שוב אתה נכנס לי לדברים.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 37 

 38 גרזן ואומר העסק דחוף ואתם תוקעים את זה. ואנחנו שואלים אותך למה אנחנו דנים בזה רק ביולי?

של בדיקה, של  ,בסדר זמנים בהול, כאשר יכולנו לדון בזה כבר שנה. ואת כל ההליכים של גילוי נאות 39 

זה היה בעדכוני ראש המועצה. עכשיו  אתה אומר בטח שזה נעשהכל מה שצריך לעשות בניחותא.  40 
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את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה נוקט בהסתרה, לא סתם אתה מתנגד ל כולאחיים, אי אפשר  1 

פה, אתה יודע בדיוק שברגע שזה יהיה בכתב, כנראה שחלק מהדברים יעלו לדיון. כנראה שחלק  2 

בעיקר לעדכונים של סיפא  ומהדברים לא תוכל לספר שהם כן והם לא היו. עדכוני ראש המועצה נועד 3 

 4 בסוף. כמו שחן היה מספר על האריה שאכל תות בגני הילדים, סליחה שאני צוחק עליך גם אז צחקתי.

 5 זה אחלה סיפור. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

באמת פחות חשוב שזה יהיה בכתב. אבל עדכונים מהותיים, מאוד נכון. ש עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 6 

לסדר היום. אתה  ומדתעחשובים לצערי אתה לא מעביר אותם בכלל. ולכן אני מבחינתי ההצעה  7 

 8 אתה גם בא בתלונות. מכשיל אותי פעם אחר פעם לביצוע עבודתי. ואחרי זה

 9 -אני רוצה רגע לשאול את דוד חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

רגע לפני, אני רוצה להתייחס. תשמע זה מאוד פשוט. אתה שוכח פרט  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 10 

שהוא ממש לא שולי. אין לך תקשורת היום עם חברי הסיעה שלך בעצמך. אתה לא מנהל וואטסאפ  11 

אז היה לי גם ברור מבחינה פוליטית  ,אתנו. אני, בתחילת הקדנציה, שהיה לך רובבטח לא  ,איתם 12 

שאתה לא תספר לי שעשית הסכם כזה וכזה. היום אתה ממדר את כל חברי המועצה. חוץ מאולי את  13 

זה יופי. אלה הדברים ואם תקרא טוב את באנדרטה, . אתה לא מדווח. עכשיו זה שנפגשת פנינה 14 

באמת היה לי חשוב להעלות אותה. זה אתה יכול לכתוב בעדכוני ראש המועצה, ההצעת החלטה, שאני  15 

ביום זה וזה נפגשתי עם האלוף. אירוע ביטחוני אף אחד לא מצפה וגם אי אפשר לדווח לחברי המועצה  16 

יכול. אבל אם אתה לא רוצה, ואתה עושה הסכמים עם כזו גם אונליין. למרות שאם אתה רוצה אתה  17 

אתה מנהל  -פה. זה עניינך, אתה צריך לבחור, אתה מנהל את המועצה יופי. לא יופי קוכזו חברה או  18 

את המועצה נקודה. יופי. למה? כי אתה מייצר את המנגנון של העדכונים שאתה בוחר. ואנחנו צריכים  19 

להחליט מה אנחנו עושים כי אתה לא משתף את חברי המועצה, ולא את חברי סיעתך, וזה פרט מאוד  20 

יום. ולכן אני חושב שהצעת ההחלטה הזו נכונה, ואתה תקבל או שאתה תחליט לעדכן את מהותי ה 21 

 22 החברים, ולייצר גם שיח, אין לך שיח היום.

 23 תודה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מבקשת לציין, שקודם כל אני באמת מאמינה שכאשר הייתי אני גם  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 24 

קשה מאוד להוציא אותם מהקשרם. אני חושבת שהרבה פעמים, היינו  הדברים נכתבים כלשונם, אז 25 

שעות של ישיבה כשאנחנו לא לגמרי בקו  3-4אחרי  ,או אחת בלילה 12מקבלים פה עדכונים בשעה  26 

הקשב והריכוז שלנו. ואז בדיעבד, מבינים שמזה היינו אמורים להסיק שיהיה תורן, שיהיו כל מיני  27 

ני המועצה, אני מודה שהרבה פעמים אני מפספסת את הדברים האלו. שאמרת שעדכנת בעדכו ,דברים 28 

בצורה אני לא יודעת. כשאתה מגיש את הדברים האלו בכתב  ,תה לי שיחהייכול להיות שבדיוק הי 29 

מתנהל ואני כחברת מועצה יכולה לעקוב אחריהם. ולא היה את הדיון המיותר שיש היום, מסודרת  30 

ז' או לא אמרת בעדכונים 133שפט, האם אמרת בעדכונים בסעיף בבית המשפט ועוד יתנהל בבית המ 31 

 32 .בישיבה כזו או אחרת. ומה כן הבנו ומה לא הבנו

 33 הכל מופיע בפרוטוקול. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אני חושבת שאת צודקת. אני חושבת שהשאלה וזה דווקא חן אמר,  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 34 

יותר מדי היום. אני חושבת שמה שחן אמר הוא נכון. אלא אם חן חוזר  , זהחן מה לעשות זה פעמיים 35 

אני מסכימה לחלוטין. שאלת המפתח היא האם היא  ,בו בחלק הזה. שאלת העדכונים באמת קריטית 36 

 37 -פוסט או פרה אוקי? חד משמעית בעיניי גם אם את נעדרת

 38 -סאפזה נובע מסגירת הקבוצה בוואט חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

לא משנה, קבוצת וואטסאפ. מה שאומר חן וזה נכון. אחרי ישיבה  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 39 

יוצא גם אם לא יצא הפרוטוקול יוצא לפחות העדכונים,  ,מועצה, צריך להחליט באיזה טווח זמן 40 
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העדכונים השוטפים. כנספח, כדו"ח בפני עצמו, שהוא מכיל את מה שנאמר או מה שהיה אמור  1 

 2 להיאמר.

פנינה? רק שאלה. מה ההבדל אם אני מקבל אותם לפני לך אפשר להפריע  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 3 

מבחינתי מה ההבדל, הוא שאז אני יכול לשאול עליהם שאלות. לך או אחרי הישיבה? אני יכול להגיד  4 

 5 אם אני אקבל אותם אחרי הישיבה מה זה עוזר לי?

אני אומרת, אני אגיד לכם מה שאני חושבת. ובהיבט הזה זו רק אז  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 6 

שאלה סמנטית של לו"ז. כל מה שקשור לסדר יום ועדכונים, חייבים לבוא במלואם לחברי המועצה  7 

טרם הדיון. מה שעולה לסדר היום והנושאים הנלווים. לגבי עדכונים, אם במידה ולצורך העניין  8 

ם סדר היום נשלח שלושה ימים לפני, ובינתיים חלו שינויים או יש הישיבה מתקיימת היום, אבל בעצ 9 

 10 עדכונים, אתה לא מעדכן על העדכונים. אתה מעדכן בדיעבד.

ואם העדכונים היו על דברים, פנינה, על דברים שקרו, דרך אגב שאלה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 11 

האחרונים, ואלו העדכונים שראש המועצה ימים  3-אבל אם העדכונים היו ב ,שעות לפני 36מוגשת  12 

ימים האחרונים.  3-רוצה להוציא בעל פה סבבה. אני לא מתווכח. הבעיה היא שהוא לא מוציא את זה ב 13 

 14 הוא מוציא את זה גם על חצי שנה אחרונה.

אני מניחה שכמו שאני  12וגם, אני אגיד לך מעבר לזה. למשל, בשעה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 15 

 16 לי הקשב גם כולם ככה. לא עובד

השאלה, האם  ,לכן אני אומרת שצריך להגיש את זה, אני מסכימה פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 17 

 18 -מה שחן אומר, אני נהגתי בתור ראש מועצה להציג את זה

תראה כמה חבל. העלת עכשיו משהו פה, ככה עבר לי כמו איזה זבוב.  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 19 

ואני שואל, אני אעלה את זה גם בכתב אם תרצה, אבל אתה יכול לפתור את זה מהר. אם היית מדבר  20 

אין פה שום חשיפה לחברים  ,ה תקשיבו סגרתי עם קופת חולים כללית'עם חברי המועצה, ואומר חבר 21 

 22 ו שטח, הוא שטח בעייתי. אם אין בעיה, אז יופי אשרינו. בגין השכרת שטח שהוא אינ

 23 יש היתר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה, זה חוזר על עצמו כל הזמן. שאנחנו מקבלים את יש היתר? מעולה.  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 24 

במקום לשתף את חברי  ,הדברים בדיעבד. ואנחנו צריכים לאכול את הדבר הזה לטוב ולרע. אז תחליט 25 

 26 המועצה, דבר כזה הוא דבר מבורך, אתה מכניס את זה ככה, חבל.

וגילוי של פח טכן אבל מה יקרה? מחר, אנחנו נגלה שהיה גילוי של  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 27 

 28 מקרים. הרבה מאודכמו בפחיים ט

 29 אחרות? במועצותמה קורה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 30 בהמון מקומות עושים את ראש המועצה בהתחלה, זה לא חדש. יועמ"ש[:עו"ד דוד זיו ]

 31 מה עושים? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 32 מעדכנים בתחילת הישיבה, בכל המקומות שבהם אני נוכח. עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

מעדכנים בתחילת הישיבה ואז לא קורה מצב שלא מגיעים אליהם.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 33 

יתה לנו קבוצת וואטסאפ של יהנובע מכך שאגיד לכם, הדבר הזה אנחנו יודעים מאיפה הוא נובע. אני  34 

חברי מועצה, שהפכתם אותה לכאילו ישיבת מועצה. זאת אומרת שהתחילו באמת דיונים שלמים,  35 

ה, קבוצת וואטסאפ 'שלא כולם משתתפים בהם, כי לא כולם זמינים באותו זמן. אז אמרתי לכם חבר 36 

ורך תיאום לוחות זמנים ולצורך עדכונים. בדיוק בשביל זה היה. ואתם התעקשתם לנהל שם זה לצ 37 

 38 דיונים.

 39 צדדית.אבל חיים, תקשורת היא דו  מירי רחמים ]חברת מועצה[:
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חברי המועצה התעקשו לקבל תשובה עכשיו מידית, אני שואל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

על  ששולחים כל הזמן והפכנו משועבדים לעשות דיונים בוואטסאפמצב  נוצרעכשיו בוואטסאפ. ואז  2 

שלא מבדילים בין תפקידים של חברי לי חברי סיעה ומה לעשות שיש לי חברי סיעה, שיש  התערבות, 3 

מועצה, שצריכים לאשר, ובין התערבות בניהול השוטף של המועצה. אני ראיתי שמתערבים לי בניהול  4 

אני מעדכן אתכם. זו לא קבוצה לדיונים, זו רק קבוצה שתהיו  השוטף של המועצה ואני אמרתי 5 

 6 מעודכנים. ועדכנתי אתכם כל הזמן גם בזמן אמיתי, אפילו כשיש עוד חולה קורונה.

 7 .זה כמו קבוצה של ילדי הגן, באמת מירי רחמים ]חברת מועצה[:

קבוצה. כי החלטתם לצאת מהו ,אתם החלטתם שאתם לא רוצים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

אתם לא רוצים לקבל עדכונים. אז יצאתם מהקבוצה, אז הקבוצה נסגרה. אז אין היום קבוצה שאני  9 

יכול לעדכן אתכם בזמן אמיתי. אני יכול לעשות אימייל. אני אין לי בעיה לכתוב כל יום אימייל, או  10 

 11 יטחון פנים. כל פעם שיש עדכון אחד, ולהגיד, אני שמח לבשר לכם שאתמול נפגשתי עם השר לב

 12 מצוין. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לידיעתכם.  1,2,3ומחר, יש לי פגישה עם שר השיכון בנושאים  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

מועצה, ואם יהיה הבמייל ואני יכול לבטל את עדכוני ראש את זה לשלוח, שגר ושכח. אני יכול לעשות  14 

האחרונים לפני הישיבה אז אני אגיד לכם, שאני אעדכן משהו דחוף שלא הספקתי לעדכן בימים  15 

בישיבה. ואם לא תרצו לשמוע, אז לא תרצו. אני ברגע שראיתי שמשתמשים בעדכונים שלי, כדי לנגח  16 

שעות בלילה.  4אותי ולהציק לי, ואני צריך גם לעבוד. ואני עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה וישן  17 

 18 -ולכן אני לא מתכוון וכל זמן אחר מוקדש לטובת התושבים.

גם חיים, אני רק מזכירה שכולנו מתנדבים פה, אנחנו מתנדבים יש לנו  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 19 

 20 בודה בחיים חוץ מזה.ע

אבל האחריות לניהול המועצה היא עלי. מה לעשות. אני נבחרתי  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

ברי מועצה, ולפקח על עבודת המועצה ויש הבדל. לנהל את המועצה ולא אתם. אתם נבחרתם להיות ח 22 

פיקוח הוא לא התערבות בניהול השוטף. ולכן אני חושב שכן נכון שאני אעדכן אתכם שמינינו רכזת  23 

ושברכה עוזבת ומינינו את אורלי אפילו שעדיין שהיה מכרז ה עלו נוער, ולא תשמעו את זה מהתושבים 24 

 25 לא פורסם לציבור.

 26 פורסם, בכמה קבוצות. מועצה[:עמיר אריהן ]חבר 

לא משנה, הייתי צריך לעדכן אתכם על אחד הנושאים בישיבה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 27 

מחליפה אותה.  שלוויהקודמת ואם הייתם שומעים, לא הייתם יודעים את זה מהקבוצות. ושאורלי  28 

שחנכנו את על . או ולעדכן אתכם מי מנהלת תחום הספורט. סתם אני אומר דוגמאות שרשום פה 29 

הודעה לציבור. ועוד כל מיני דברים על וציא אהמבנה של השוטר הקהילתי בהר אדר, לפני שאני  30 

על החלפת חברת האוטובוסים שמתוכננת להיות למחר. זה הכל רשום ו תחקירים ועל תקלות שהיו פה 31 

 32 רכוש בו רב קו.קו שתעמוד בכניסה לדואר ויוכלו גם ל-לי עוד מפעם קודמת, ועל עמדת רכש רב

היה כתוב לנו אז היינו יודעים את זה היינו יכולים לשאול שאלות אם  זא אילן כליפא ]חבר מועצה[: 33 

 34 עומק.

אתה יכול לשאול שאלות עומק, ולהגיש שאילתות ואני לא חייב  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 35 

 36 לענות לך. כי זה האחריות שלי.

 37 חיים? ,חנו עושים פהאז מה אנ מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לא אתה יכול לחזור על מה שאתה רוצה כשתקבלו את זכות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 38 

הדיבור. לכן אני אומר, אתם יכולים לעלות את ההצעה להצבעה, כי אני אומר לכם את המדיניות שלי.  39 
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תופתעו. וגם כשתושבים אני אעדכן אתכם בכל הדברים שלפי דעתי, חשוב שתדעו לפני התושבים ולא  1 

 2 ישאלו אתכם לא תעמדו במצב מבוכה, שאתם חברי מועצה איך אתם לא יודעים.

 3 אנחנו לא נבוכים אנחנו כבר רגילים. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 4 המבוכה עברה מזמן. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 חיים על מה המחלוקת רק כדי שאני אבין. פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 6 -אין מחלוקת, הוא רק היה חייב להגיד חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

הם אומרים שצריך לאסור על ראש המועצה, לעדכן בישיבת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

שעות מראש בכתב מה הוא הולך לעדכן. זה נראה לי פגיעה בעבודת  36המועצה דברים שהוא לא שלח  8 

 9 -אחרתהמועצה וזה לא תקין. המחוקק קבע 

 10 היועמ"ש האם ההצעה אינה חוקית? שניה רגע, האם ההצעה אינה חוקית?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 11 -חלק ממנה לא ש[:"ד דוד זיו ]יועמ"עו

 12 אז בואו נתייחס, נצביע רק לדברים חוקיים. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 מדברים ביחד

הדבר השני חיים, קיבלתי זכות דיבור? שלא תקטע אחר כך ותגיד לי, אז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

אני חוזר לפרוטוקול את מה שאמרתי קודם. חיים, הבנתי את מה אתה אומר אתה אומר שאנחנו  15 

חייבים לפקח על עבודת המועצה, אבל אתה לא חייב לענות לנו ולא לתת לנו תשובות. זה נאמר שני  16 

וצר סתירה מובנית ולכן, השורה התחתונה היא נורא פשוטה. היות הדברים באותו המשפט מה שי 17 

ואני לא רוצה לנקוט במילים קשות. אבל אתה לא נוהג בהגינות ותאמין לי שזה סופר עדין יחסית  18 

למה שאני חושב על איך שאתה מתנהג. וברור שאתה מטמיע דברים בתוך העדכונים כדי שאחרי זו  19 

יקשנו את העדכונים בכתב, הוא לא מגיע משום מקור אחר. הוא תוכל להגיד אמרנו. זה המקור שב 20 

או אמורים להיות בעדכוני ראש המועצה. ו/מגיע מזה שפתאום אתה מתחיל לספר לנו שהדברים היו  21 

ולכן היות ואנחנו כולנו יודעים שזו לא באמת הכוונה, ואתה מטמיע את זה בבלל המילים. ולא סתם  22 

אני מתעקש על ההצעה בכתב בגבולות החוק, אם הייתי סומך על אתה מתנגד לעשות דברים בכתב.  23 

השכל הישר שלך, הייתי אומר גם שתסנן מה שבמסגרת העדכונים שהם בסדר ומה במסגרת העדכונים  24 

שהם לא בסדר. הבעיה שאתה נמנע ככה מדיונים במועצה. אתה יוצר לעצמך ככה איזה שהוא כיסוי  25 

לא באמת מעדכן. ואז אנחנו נמצאים במצב בלתי אפשרי. תחת שאמרת שעדכנת, למרות בעצם אתה  26 

 27 -לא סתם אנחנו כאן, כמה פעמים אמרת לנו זה היה בעדכוני ראש המועצה

 28 . שקר, שקר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תרשום שקר, והיות ואני אגיד את מה שאיתמר אומר לך כל פעם, כל פעם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

נחנו נוכיח שאתה משקר עוד הפעם. תסתכל בבקשה בפרוטוקול יולי שבהם שאתה אומר שקר, א 30 

הסברת ששאלנו אותך למה הנושא של הפאנלים הסולריים לא עולה קודם, אמרת לי כי רציתי לעדכן  31 

בעדכוני ראש המועצה אבל לא היה עדכוני ראש המועצה. חיים זה אישיו מהותי, אפרופו שקר, נראה  32 

התחתונה היא נורא פשוטה. אנחנו לא מקבלים ממך את המידע. אתה  מי משקר ומי לא. השורה 33 

אתה מכשיל אותי מסתיר על בסיס תדיר את מה שנוח לך ומה שלא נוח לך. אתה מכשיל, אני מרגיש, ש 34 

אותי בעבודתי כחבר מועצה, הן בעבודת הפיקוח כפי שאתה ציינת קודם. לא אמורה להיות שום בעיה  35 

אתה מוכן להעביר אותן בכתב אחרי הישיבה קל וחומר שאין שום בעיה לפני להעביר אותן בכתב. אם  36 

ימים האחרונים הם לא יהיו חייבים להיכלל,  5-הישיבה, אפשר להוסיף סייג שבו אם נעשו עדכונים ב 37 

בשביל שאם יהיה לך עדכון דחוף שהיה ביום יומיים האחרונים ולא היה בסדר היום, ניתן יהיה  38 

להוציא את העדכונים בכתב אחרי הישיבה, הסיבה היחידה שאתה לא כמת הסלהכניס. אבל אם  39 

 40 מסכים להוציא לפני הישיבה זה בגלל שאתה מנסה לכסות את התחת.
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הצעת ההחלטה יכולה להיות או להיכלל ממליאת מועצת הר אדר ועד השורה  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 1 

אומרת הצעת החלטה יכולה להיות: מליאת  זאת .יה לחברי המליאה. כל הסיפא לא יכולה לעלותיהשנ 2 

ובהעתק  עד לפני מועד הישיבהמועצת הר אדר מחליטה כי עדכוני ראש המועצה יידחו לכל המאוחר  3 

 4 -כתוב לחברי המליאה נקודה. על זה אפשר להצביע, כל השאר

 5 -בסדר, מקובל. אנחנו דווקא רצינו לאפשר את האופציה עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 יחדמדברים ב

זאת אומרת לא יאפשר  ,רגע, המצב הזה מחייב ראש מועצה להציג פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 7 

 8 לראש המועצה להציג עדכונים שלא נשלחו?

לא, אני אזכיר לך שבדברי ההסבר של כולם נאמר, גם על ידי חן גם על ידי  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 9 

שעות קרה  36ונניח שבמהלך אותן  .העדכוניםם ע ,לפנישעות  36זימון לישיבות מועצה מופץ  ;עמיר 10 

משהו שראש העיר היה רוצה, כדברי חן, לברבר בעל פה כדי לעדכן את החברים, הוא רשאי לעשות  11 

 12 את זה. בוודאי שכן.

לא, אבל נניח שהוא שכח בתוך הזה לשים נושא, ואומרים לו חברי  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 13 

 14 לא מוכנים שתעדכן אותנו. אני שואלת, כי זה יכול להיות בכוונה. המועצה לא, אנחנו

 15 אבל זה ממש בכוונה. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

כי זה נראה לך הגיוני? מנסים לייצר פה מנגנון דיווח. להיפך הולכים  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 16 

 17 איתו לקולא, כי הוא לא מדווח כלום לאנשים.

הניסוח כמו שהוא אומר מליאת מועצת הר אדר מחליטה כי עדכוני  ראש המועצה[:חיים מנדל שקד ] 18 

הישיבה או ייכתבו לחברי המליאה, אין לי בעיה עם זה. עם זימון ראש המועצה יישלחו לכל המאוחר  19 

ואני רוצה רק להגיד רגע לפרוטוקול, שאני מצהיר בזאת, שאני מיום הבעיה שלי היא עם הסיפא.  20 

 21 את כל מה שהחוק מחייב אותי לעדכן את חברי המליאה אני עדכנתי. כניסתי לתפקיד

על זה אין חולק, יש חולק על כל מה שבתחום האפור, מתחת לשחור לבן,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 22 

 23 , לא שמענו מעולם.טיפה אפור

 24 אוקי מי בעד? מי נגד? אוקי פה אחד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 25 

 26 

 27 להסדרת נגישות אקוסטית 269אשרור תב"ר 

אלף  30על  926טוב יש פה דבר טכני, אתם אישרתם את התב"ר  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 28 

כבר שקל מתקציב סל החינוך להסדרת נגישות אקוסטית בכיתה בבית ספר. התב"ר לא רק שאושר  29 

על ידיכם הוא גם בוצע, בצורה מוצלחת. עכשיו צריך לאשרר את זה כי זה היה במייל וחייבים לאשר  30 

 31 את זה בפרונטלי. אז מי בעד? כולם בעד יופי. פה אחד. 

 32 

 החלטה
 עם המאוחר לכל יישלחו המועצה ראש עדכוני כי מחליטה אדר הר מועצת מליאת

 .המליאה לחברי כתוב ובעותק לישיבה הזימון
 אחד פה אושרה ההצעה

 החלטה
שמטרתו הסדרת נגישות אקוסטית בכיתות  269מאשררת את תב"ר המועצה מליאת 

 בת הספר.
 פה אחדאושר 
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 1 

 2 אישור לקיחת הלוואה עבור שירותי ייעוץ למכרז התקנת גגות סולאריים

 3 ראול, צריך לקרוא לראול. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 4 אחד. למרות חילוקי הדעות הכל עובר פהממש יפה,  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

הנושא הבא הוצג למליאת המועצה את הפרויקט של הגגות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 5 

שאמרנו שיש לנו היתרים שהתוקף שלהם הוא עד פברואר. והמליאה ביקשה בנוסף לזה  ,סולריים 6 

נציג את זה גם להנהגה הבית ספרית. לצערי, ההנהגה הבית ספרית שנעשה שיתוף ציבור, שבנוסף לזה  7 

 8 בה לקיים פגישה על זה בשביל להתעדכן.סיר

כי הפגישה במקום שתתקיים בבית הספר, התבקשו חברי ההנהגה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 9 

 10 להגיע בשלשות לביתו של ראול וזה פחות מתאים.

 11 מה שאת אומרת עכשיו אני מקווה שזה לא ציטוט כי זה לא קרה. ממש ככה. ראול:

 12 מה שאני הבנתי. זה מירי רחמים ]חברת מועצה[:

את לא הבנת נכון בכלל. אני התקשרתי לגברת מיכל כהן, אני לא הכרתי אותה לפני כן. היא  ראול: 13 

התחילה לנבוח עלי. אני אמרתי לה תשמעי, לא נעים לי איך שאת מדברת אלי, אני מתנדב, נשבע לך  14 

 15 .שאני מתנדב גם כן

 16 גם מיכל מתנדבת. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

רגע תקשיבי, אל תגני עליה כי היא פעלה לא בהגינות. אמרתי לה תשמעי אני רוצה להזמין  ראול: 17 

אתכם אלי הביתה כדי שתוכלו לראות. אני אראה לכם מערכת סולארית. אזמין אתכם לקפה ועוגה  18 

לא, לא, לא. החלטנו להיפגש פה "ונדבר בניחותא. אני מזמין אנשים בכיף. הזמנתי אותה אמרה לי  19 

 20 ."שהוא מקום באיזה

בבית הספר. מה זה פה באיזה שהוא מקום? בבית הספר. במקום שבו  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 21 

 22 רוצים להתקין את זה.

תי עד הסוף. עמיר תגיד לה שאתם ואני מבקש ממך לכבד אואבל אני מבקש שתקשיבי לי,  ראול: 23 

 24 קיבלתם את זכות הדיבור עד עכשיו.

אני רוצה להגיד משהו אחד, ראול מגיע לכאן, הדיון הזה מתקיים  ה[:פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצ 25 

 26 אז בואו לפחות נכבד. ,פעמים שהוא כבר היה פה והוא הלך ויצא ריקם 4אחרי 

 27 יתה פעם אחת שלא כיבדנו אותו.יכל פעם כיבדנו אותו, לא ה אילן כליפא ]חבר מועצה[:

נעים לי איך שאת מדברת אלי. בואי נתחיל ברגע שפניתי אליה, אמרתי לה תשמעי גברת לא  ראול: 28 

מההתחלה. אני לא אוהב שמדברים אלי ככה, בחיים שלי לא דיברתי איתה לפני כן. הצעתי לבוא אלי  29 

 30 21:00אמרה לי בסדר אני אבדוק. חזרה ואמרה לא אנחנו החלטנו להיפגש כאן וכאן. לא חשוב, בשעה 

-. ב21-לות אתה מוזמן לשם. באתי. היא אמרה לי בבערב אנחנו קובעים להיפגש, בפגישות שלנו הרגי 31 

פתאום אני רואה הודעה החלטנו שאנחנו לא מגיעים. אני מתקשר אליה והיא לא עונה לי.  20:30 32 

אומרת לי ככה קודם אחד, הקב"ט לא נותן לי להיכנס לחדר. שתיים, אני בשעה הזו כשהתקשרת  33 

איך היית בפגישה אחרת. הקב"ט חזר אלי  21:00-הייתי בפגישה אחרת. אם קבעת איתי פגישה ב 34 

בעצמו ואמר שזה לא נכון, אני הכנתי את החדר ולא היו דברים מעולם. החלטתי לא לפוצץ את זה.  35 

פגישה אחרי עשינו את האמרתי מי שבוחר לא לפגוש אותי, אני לא איזה מצורע, אני מוותר עליו. ואז  36 

 37 -זה של כלל היישוב

 38 והזמנו אותם גם. [:חיים מנדל שקד ]ראש המועצה
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תשאלי אותה כי יש לי את הכל בוואטסאפ שמור, אני יכול להראות לך בדיוק מה היה. לא יפה,  ראול: 1 

לא הגון, בטח לא כלפיי כי אני באתי מהמקום הטוב. אני מתרגש מזה, אני לא אוהב ככה שמדברים  2 

 3 אלי.

בכל אופן, עשינו הצגה לתושבים והזמנו אותם גם להצגה של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

התושבים, הם גם החליטו לא לבוא. אני רק אומר את זה בהיבט, שעכשיו השלב הבא שאנחנו צריכים  5 

לעשות, הוא עדיין לא לוקחים הלוואה. ויש עוד שלבים שיצטרכו לעבור את אישור המליאה. כרגע  6 

ונוכל אחרי זה להציג את זה לאישור  ,י שנוכל לקבל הצעות מחיר, צריך להכין מכרז כדראשוןההשלב  7 

המליאה. ולקחת הלוואה כדי לצאת לדרך. מה שאני ביקשתי זה אישור. היות וגם התקציב של הליווי  8 

של המכרז וגם ההתקנה של הגגות הסולאריים יהיה מאותו הכסף של ההלוואה מהבנק, אותו סכום.  9 

אלף  50וואה ויותר. ואז מה שאני מבקש זה לפתוח תב"ר על סך שהוא כמובן יכסה את ההחזר הל 10 

שקל, להעסקת יועץ, לבחור יועץ כמובן להגיש הצעות מחיר, כדי שנבחר יועץ שילווה את הכנת המכרז.  11 

ואחר כך, ככל שנצא לפרויקט הוא ילווה גם את המכרז עצמו. את ההלוואה הזו אנחנו לוקחים כרגע  12 

חזיר את הכסף ח את הכסף מהקרן לפיתוח ואחרי שניקח את ההלוואה נכרגע ניקאלף שקל.  50על  13 

 14 לקרן הפיתוח.

 15 -אבל רגע לפני שיוצאים למכרז נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 16 אני רק אגיד משהו אחד אני לא היועץ. אני מראש אמרתי שאני לא היועץ ולא הקבלן שתדעו. ראול:

לפתור קודם את הנושא מול ההנהגה הבית אני אומרת אם לא כדאי   נתלי שחף ]חברת מועצה[: 17 

 18 .ספרית לפני שרצים

 19 אין בעיה עם ההנהגה הבית ספרית. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 20 אני מבינה שיש בעיה, לפי מה שאני ממיכל. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

למה זה לא נעשה עד היום? באמת בשיא ההגינות כי אני מעריכה  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 21 

את כל הצדדים פה. אבל גם, ואמרתי את זה כמה פעמים. בואו נסתכל לעצמנו בעיניים. איפה שאנחנו  22 

יודעים, שאנחנו לא שמים עכשיו מקל בתוך הגלגלים כדי לתקוע טריז. יש תהליך הוא גם מוגבל בזמן  23 

כי עמדת בראש הוועדה שעסקה בנושאים האלו. התהליך הזה מוגבל בזמן, את יודעת את זה מצוין,  24 

לא מדובר פה בסכום כסף מאוד גבוה. בשלב הראשון מדובר על לקחת יועץ לא לצאת למכרז. בין  25 

חוסם עוד עוד פעם העסקת יועץ ועד המכרז, תיפגשו עם ההנהגה הבית ספרית, אל תציבי משהו ש 26 

. לכו עם האינטגריטי הפנימי, ותגידו בין טובת התושבים הפעם את טובת היישוב ותושביו 27 

 28 לבומבסטיות הגדולה יש פה פרק זמן שאפשר להציל אותו.

אפילו יתרה מזאת, גם במכרז עצמו יהיה כתוב שהמועצה לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 29 

ספר אנחנו ייתכן ובבית אחרי שהיא תקבל את הצעות המחיר היא תחליט, מתחייבת לבצע את הכל.  30 

 31 לא עושים, מעל האולם ספורט זה יהיה מכוער אנחנו לא רוצים. ועושים רק לבניין מועצה.

ואפשר להוסיף סעיף, שכל הנושא והמכרז יבוא בהתייעצות  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 32 

 33 והתדיינות לכלל הגורמים הרלוונטיים לציין את זה שחור על גבי לבן.

אבל זה מה שאני אומרת, אם בסופו של דבר ההנהגה הבית ספרית והנהגת  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 34 

 35 -הגנים יגידו לא

עם כל הכבוד להנהגה הבית ספרית, אני מבצע את מדיניות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 36 

הממשלה. מדיניות ממשלת ישראל, היא שכל מבני הציבור וכל בתי הספר במדינת ישראל יהיו עם  37 

במודיעין עושים את זה כבר. המדינה אמרה לנו לראשי הרשויות שאם אתם לא  גגות סולאריים. 38 

תבצעו את זה אנחנו נבצע את זה במקומכם. זו החלטת ממשלה שצריך לעמוד ביעד, שהם התחייבו  39 

 40 לאיחוד האירופי לגבי כמות יצירת חשמל ולכן אין קשר להנהגה הבית ספרית.
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חיים יש את החוק. ואת הריבוע ויש את השיח מסביב. בוא  כן, אבל פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 1 

יש מטרה. רוצים לנסות לבדוק היתכנות אמיתית להתקנת גגות  ,יש יעד ,נסתכל רגע מלמעלה 2 

 3 חלקם אחרים. ,ציבור ביישוב. חלקם בית ספרי במבנסולאריים 

 4 בית ספר. %90 מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לא נכון, לא רק, יש לך עוד מבנים. בכל מקרה, יש יעד הוא יעד  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 5 

ירוק, הוא יעד חיובי. יש מסביב ליעד הזה הרבה אלמנטים, עזוב את החוק אמר לי ככה. הנושא של  6 

והוא לא צלח. לא מזה כבר הרבה מאוד זמן התדיינות חשוב, היה ניסיון אמיתי לעשות את הדיאלוג  7 

ם פתחו את החדר או לא, היה ניסיון הוא לא צלח. היה ניסיון שני מול נכנסת לרזולוציות, האם ה 8 

התושבים וגם שם כנראה זה לא הסתייע. אנחנו באים ואומרים, בשלב ביניים או שלב ראשון להנעת  9 

לריבועים  תמדובר על העסקת יועץ ועליו צריך לאשר את אותו הסכום מהתב"ר. לא נכנס ,התהליך 10 

עשה התייעצות יה לא. ובתוך התהליך אפשר לומר שעד לפרסום המכרז, תהאלו חוק ממשלה וכאלו ז 11 

עם כלל הגורמים הרלוונטיים. עם מי שצריך, עם מיכל, אם צריך שתהיה פה עבודה אפשר להחליט  12 

שגבי המנכ"ל שלוקח את תפקידו בשיא הרצינות. ככה לפחות זה נראה, באמת עושה, לוקח על עצמו  13 

מיכל לראול והצוות לקיים את אותו הליך שלא הסתייע קודם. אבל  ביןחיבור שבלמצוא את הגשר  14 

אפשר לנוע הלאה,  ,אנחנו לא מעכבים תהליכים כי משהו בתוך התהליך ובשרשרת לא הסתדר. בואו 15 

אנחנו לא מעכבים יישוב. לא מעכבים יישוב ותושבים. כאילו, זה משהו שצריך להיות מאוד ברור  16 

 17 לכולנו, בענייניות.

אני אומר יתרה מזאת, ההחלטה על אילו מבנים יותקנו הגגות  שקד ]ראש המועצה[: חיים מנדל 18 

הסולאריים, תבוא לדיון. אני לא רוצה לקחת על עצמי, אני כבר אומר לכם מחר זה יהיה מכוער על גג  19 

 20 החליט שזה יהיה על אולם הספורט. אולם הספורט, יגידו ראש המועצה

 21 ים, לא צריך להגיד מעבר.חי פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

רגע, אני רוצה להתייחס. קודם כל אני חושב שיש פה בעיה. קודם כל  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 22 

ראול אני חייב להגיד לך, אני חושב שראול עושה עבודה מדהימה. אני מכיר את ראול, וגילוי נאות  23 

מקולות שנראים לך אולי כנביחה. הוא עושה את זה מכל הלב, אני מציע לך אל תיבהל ואל תתעצבן,  24 

יכול להיות שמשהו היה נקודתי, לא בשיא העניין הטוב. אני חושב שכולם רוצים שיהיה פה פרויקט  25 

סולארי אני חושב שכולם רוצים שזה יעבוד. מצד שני, אני חייב להגיד לך ראול וגם אתה יודע, כרגיל,  26 

אני ומשרד האנרגיה אם אני לא טועה, ש לא נעשתה עבודת מטה. יש מסמך הנחיה של משרד הפנים 27 

אלף  50לא אטעה, זה מין מסמך כתום כזה. כל הצמתים בתהליך לא בוצעו. אתה בא אלינו היום,  28 

פתאום, תשמע  ,אמרת אין לנו שקל לזה ,אני לא יודע כבר את הזמנים פה ,שעות 4או  5שקל לפני  29 

לא נעשה מסודר, לא שיתפת את חברי אתה כאילו הכל ככה, אללה בבאלה. אני חושב שהפרויקט  30 

אנחנו יודעים הכל מרכילות. אני יודע בדיוק מה היה בישיבה, זה שלא הייתי לא אומר שאני  ,המועצה 31 

לא קורא וגם מקשיב לכל מה שהיה בישיבה. וגם הייתי בישיבה פה, שנאמר שאנחנו לא רוצים להיכנס  32 

עלינו נה אולי כן, אולי לא. וכל זה מרחפת ההשלכות של אולי קרים עלשום דבר שקשור לסולארי,  33 

האנטנה הידועה והמקסימה וכל עולם כמנהגו נוהג. אני חושב שלא לקבל עכשיו את ההחלטה על זה,  34 

שצריך לנהל דיון ולראות את המסמכים כמו ההנחיה של משרד הפנים ומשרד האנרגיה, ואז הכל יהיה  35 

 36 טוב.

תה, יאז, אני רוצה להזכיר לכולנו, שהיה דיון וההחלטה בדיון הי פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 37 

אחרי, במחילה לא זוכרת אם היית או לא. שיהיו שני מהלכים. אחד זה שזה יבוא לידיעת הציבור,  38 

 39 -והומלץ על ידי חברי המועצה שטרם ההבאה, נעשהוזה 

 40 אין וויכוח על זה פנינה אני איתך. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:
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 1 רגע, תן לי לסיים, אני לא סיימתי. ]חברת מועצה[: 'נה איצקוביץפני

רגע, רגע תשמעו, אני יודע לעשות דיונים. ואני יודע גם לדבר סתם. אז  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 2 

בואו נדבר עכשיו רגע סתם. ראול יצא מכאן בעצבים בפעם שעברה. כי אמרנו לו שאנחנו לא רוצים  3 

לאריים על גגות, עד שדברים לא יהיו ברורים. גם עם ההנהגה וגם עם האנטנות, לדון בנושא גופים סו 4 

 5 אז מה קרה?

 6 -כי זה מה שסוכם פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

זה לא מה שסוכם. אני יודע בדיוק איך עובדים יועצים, ולהביא אותם  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 7 

מאמין, ראול איש הוגן וישר. לא זה לא  אני גםהכל בסדר. וגילוי שיפה שאמר ראול, זה לא הוא,  8 

 9 זה לא הדיון. , אבלהעניין וגם אם היה עומד בתנאי מכרז כיועץ הלוואי

כרגע, בצורה מאוד מאוד פשוטה, נורא לא מורכב. יש הדיון שלנו  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 10 

 11 בסופו של דבר וידענו מתחילת הדרך. 

 12 מדברים ביחד

אנחנו כולנו יודעים שיש יעד, אנחנו יכולים לחשוב יש מטרה אחת,  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 13 

גגות סולאריים יש ולהגיד לעצמנו תקשיבו, למה בכלל צריך את הדבר הזה אולי זה לא מועיל. בעיני,  14 

 15 בהם את האלמנט הירוק החדשני.

 16 .אף אחד לא חולק על כך חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

אלא מה, מה לעשות שהחלטה כזו היא מוגבלת יופי, אני בטוחה.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 17 

 18 -בזמן, ביכולת לנמק אותה

 19 -בעוד שבועיים. אני היום נחשפתיאפשר לעשות אותה בעוד שבוע,  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 20 ., חן אני מבקש ממךמדברים ביחדדי אי אפשר ככה עם ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מה אתה מתערב? מה אתה בכלל מתערב? היום קיבלתי מסמכים שאתה  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 21 

בכלל לא קראת כנראה כרגיל, כי אתה עושה את הדברים חבל"פ, ואחר כך זה נופל בחצר שלי, ואני  22 

 23 צריך להסביר לתושבים למה אין כאן עבודת מטה. אז היא מסבירה והיא עושה לך טובה.

 24 -תיים עבודת מטהעשינו שנ חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה לא עשית כלום, הבחור הצדיק הזה עשה. אתה לא יודע כלום  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 25 

מהחיים שלך. אני מדבר ואני מקשיב לך בקשב רב. יכול להיות שהיום פעם שלישית אנחנו לא  26 

 27 -רמסכימים, פעם שניה הסכמנו על דברים, ויכול להיות שלא. מה שאני מנסה ואני שוב אומ

. אתם כולכם, אתה מנסה לתקוע כל דבר שאני מרים בישוב הזה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 28 

 29 כל דבר לתקוע.

 30 מדברים ביחד

. אתה ממציא מהתחת דברלמספיק אתה מתבכיין, אני יושב ומשתדל לא  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 31 

הסולארי בטוח וברור וטוב לנו. תן ה הנושא של 'ומתבכיין. היחידה כאן, פנינה אומרת דבר נכון. חבר 32 

 33 לזה להתגלגל בצורה הנכונה לא עשית.

ה להתייחס ולהגיד שאנחנו עושים עבודת מטה, ועובדים צאז אני רו חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

בשקפים, ראול את  זה על זה שנתיים. הבאנו לפה, חברה עשתה מדידות הציגה תכנית, הצגנו לכם  35 

יך זה יראה על הגגות. עשינו עבודה שלמה, פנינו לחברת חשמל, קיבלנו היתרים. הציג את זה בדיוק א 36 

יפוג אם היום לא נקבל החלטה לקחת יועץ אנחנו לא נעמוד בלוחות שלהם יש לנו היתרים שהתוקף  37 

 38 הזמנים. 

 39 עוד שבוע, עוד שבועיים.  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 40 עוד שבוע עוד שבועיים. אין דבר כזה, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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רגע שניה, אני רוצה רגע לשאול משהו, די אי אפשר ככה. אני רוצה  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 1 

 2 להציע הצעה, אני רוצה להבין משהו.

אתה יודע מה אתה עושה? כמו ילדים קטנים אתה רגע נתקל במשהו  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 3 

 4 שאולי יש בו בשר, אז אתה נעלב ואומר תעלו מה שאתם רוצים.

חן, אני מבינה מה שאתה אומר וגם את נתלי וגם מירי הציעה את  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 5 

גע שורש המחלוקת זה שזה לא הובא זה. אני אקח גם את ראול כיועץ כרגע בלי שכר. אני מבינה שכר 6 

 7 לידי שיח או הצגה להנהגה הבית ספרית. 

 8 בהחלט. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

אני שואלת, האם אפשר לקבל החלטה אנחנו ביום שלישי, שעד  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 9 

היועמ"ש  יה הזו דודינניח יום חמישי או ראשון. אם יקבלו את ההחלטה, אחד, האם העלאת הסוג 10 

 11 יהיה אפשר לקבל עליה החלטה נוספת בהצבעה בוואטסאפ?

 12 לא, אסור. עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

אני לא רוצה לתקוע את זה, לא, תעשי את זה ביום ראשון, שירד מהעץ,  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 13 

 14 אני רוצה שזה יהיה מסודר לפי מה שהיום נחשפתי.

 15 מדברים ביחד

 16 מה לא מסודר פה חן? מה לא מסודר? עשיתי לפי הספר. המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

להקריא לך את זה, אז  אתה רוצה שאני אראה לך? אין לי סבלנות וזמן חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 17 

 18 תעלה להצבעה.

די אני כבר שבע מזה יאללה בואו תצביעו, מה לא מסודר בזה מה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

 20 לא מסודר. 

 21 מדברים ביחד

מיליון שקל  25מיליון שקל להר אדר. אתם מוותרים על  25זה עוד  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 22 

 23 -להר אדר, תוותרו

בכלל, מה זה לא גוף  הענייןאני חושב שההנהגה הבית ספרית היא לא  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 24 

ין? יכנסת למוד של מורה ואיפה הענפל כי אתה נעלב, היא נתנסטטוטורי בכלל מה יש לכם? אתה מ 25 

 26 אבל זה פן ציבורי, אני מדבר איתך על פן ענייני. תדברו עם מי שנבחה לטענתך וזה גם יסתדר. 

 27 מלש"ח? 10מה אני רוצה? אני ביקשתי אישור לפרויקט של  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כספים כאלו, אבל בכספים שמע היד שלך קלה, קלה על ההדק על  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 28 

 29 -אחרים

עד שלא יהיה את היועץ אי אפשר לעשות שום דיון. אי אפשר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

שיכין את בלי לקחת יועץ, אז בשביל להכין ולבדוק כמה פוטנציאל כמה כסף באמת, עשינו תכנית  31 

עילא, לודת מטה נעשתה לעילא והמכרז והכל. נקבל הצעות ונראה מה המצב שלנו. ולכן אני אומר עב 32 

 33 זה הכל. 

 34 עה, אין לי סבלנות. בתעלה להצ חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

שנציג את זה לפני צריך להעלות את זה ואפשר להגיד בכפוף לזה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 35 

 36 להנהגה בית ספרית. מה זה קשור? זה השלב להציג להם את זה?

זה בדיוק העניין, שכל הזמן, וסליחה שאני אומרת את זה, כן, כן חיים.  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 37 

 38 מתעלמים מהאנשים, מהצרכנים.

 39 -הם לא צרכנים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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הילדים שלהם לומדים בבית ספר, איך הם לא צרכנים? הם מייצגים  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 1 

 2 את הורי בית הספר.

הספר, אני ית על בלא קיבלנו עכשיו החלטה לשים גגות סולאריים  מועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש ה 3 

 4 -לא מבין

 5 אתה מוציא כסף שלנו, ומי משלם על היועץ הזה? מירי רחמים ]חברת מועצה[:

מירי, מירי, ואם נחריג את מבנה הציבור של בית הספר, נניח שהיינו  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 6 

 7 מחריגים, מה אז?

 8 מה את עושה סלט מזה? לא חבל? ליפוביץ ]חבר מועצה[:חן פי

 9 מה קשור אבל בית ספר איך זה קשור? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אפשרויות, או שההנהגה הבית ספרית תגיד בסדר, או שלא בסדר. נכון?  2יש  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 10 

מבחינתה של מירי זה יהרג א אומרת. אז בואו נלך לסרט הפחות נוח, היא תגיד לא, אני שומע מה שהי 11 

 12 -יהיהזאת אומרת שאם ההנהגה ההורית אומרת ובל יעבור, 

 13 אתה צודק. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 14 מדברים ביחד

שמירי יושבת  , אם יורשה לי,רגע שניה, דוד אתה לא קורא בין השורות חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 15 

על טיקט, היא יודעת להסביר את עצמה, זה אישיו אחד. אבל האישיו שאני יכול להתערב זה שמירי  16 

יושבת גם על הטיקט של הציבור, של ההורים. שהרבה פעמים יש לחץ. אולי הוא לא נכון, אולי הוא  17 

ח. נביא את האיש שנבוא בכו , אתה יודע מה?לא מתאים. עכשיו מה הוא רוצה בכוח שנבוא? ואם כן 18 

יכול להיות שעבר חתול שחור, נעשה להנהגה הבית ספרית ככה.  הזה שמתנדב, ניקח עוד כמה ויאללה, 19 

אני דווקא רואה חתול לא כלב, הוא אומר שהיא נבחה, אז היא לא נבחה אולי. אני גם מכיר את  20 

 21 הגברת.

 22 לא זה לא יפה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אז אני מנסה לנקות. ונגמור את הסיפור הזה יפה. ולהביא את הגברת  מועצה[:חן פיליפוביץ ]חבר  23 

 24 -אבל אם הוא רוצה בכוח ,הזו שיש לה גם סיי בהורים

 25 -שבהן אבל גם את האנטנה דרך אגב כבר עברנו כמה ישיבות מועצה מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 26 מדברים ביחד

אבל זו הפרשנות, מה אומרת לך תושבת שהיא יושבת ראש הנהגת  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 27 

משהו שמפריע לנו, אנחנו עכשיו נשמש אותו כאמצעי לחץ של משהו אחר. יכול  ? אומרת לךההורים 28 

להיות שהיא לא צודקת באמירה, אבל היא צודקת בתחושה. תפקידך או תפקיד הצוות שלך, שהיה  29 

תעלו תרדו. אבל לא,  ,מה שיש , זהעבר. היה בא היה אומר זהוכבר עדיף שירון היה מטפל בזה כמו ב 30 

אנחנו לא מה עדיף שכלום לא יוצא, ובסוף יוצא הכי גרוע. כי היא נעלבה מאיש שהוא ציבור כמוה,  31 

אין דברור, של העניין אתה לא משתמש בחברי המועצה ובטח לא חבריך יודעים להסביר את עצמנו,  32 

 33 ו את זה בצורה כזו תגיעו להרבה יותר.לסיעה. כל מה שאני אומר, תרא

בעל פה באופן ממושך על ידי  השנאמר לעמדהחן יש לי רעיון ואני מצטרף  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 34 

אפשר מבחינת לוחות . ₪ 50,000התב"ר של פנינה. אנחנו היום מאשרים, או מבקשים לאשר את אותו  35 

כשכל התנאים הנתלים האלו יתנו אישור יהיה  זמנים, הדבר הזה יאושר בכפוף למספר תנאים נתלים, 36 

אפשר לתב"ר, והזכות היא שלכם בכל שלב ושלב. אם זה נראה לכם אני אשרבט עכשיו משהו בכתב.  37 

 38 -אם זה לא נראה לכם

 39 -לא, אני אומר שתעשו את העבודה, ועוד שבוע חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:
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אחת הבעיות של התב"ר הזה היא שבפברואר אם לא מרימים במרכאות מכרז  ש[:"ד דוד זיו ]יועמ"עו 1 

 2 באוויר ושיהיה זוכה אנחנו בפולס.

 3 מדברים ביחד

 4 -זה הפסד של מיליונים, מיליונים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אף אחד לא רוצה לתקוע את זה. נותנים לך את דרך לך, שוב אני אומר  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 5 

מלך, הדרך הנכונה לעשות את זה. אני מציע שתעשו את זה בעוד שבוע, תאשר שאנחנו נבוא ונגמור ה 6 

 7 את הסיפור. אבל תלמדו את הריג'קטים האלו.

 8 מה יהיה בעוד שבוע? גבי אברג'ל ]מנכ"ל[:

 9 בעוד שבוע תגמור עם הנהגת ההורים. תבוא להורים בידיים פתוחות. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 10 אבל היא מסרבת. ברג'ל ]מנכ"ל[:גבי א

 11 אז מה הלחץ להביא עכשיו יועץ? חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 12 רגע, על סמך מה אתה אומר? אתה דיברת איתה? אתה דיברת איתה גבי? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 .אני לא דיברתי איתה גבי אברג'ל ]מנכ"ל[:

ם אני לא. אני גם הפניתי אז את ראול אלי בשביל יופי, את דיברת איתה? ג עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 14 

לפנות אלי אם הוא צריך עזרה. עם נאוה דיברתם? ניסתה לטפל בנושא? דיברתם עם בתיה? שתשדך?  15 

 16 אני בא לחיים. ראול, לא אני לא בא אליך

תאשרו את התב"ר, במקביל אני אנסה לדבר איתה. אני אדבר איתה ביחד עם  גבי אברג'ל ]מנכ"ל[: 17 

 18 בתיה.

 19 אנחנו לא נאשר לפני שזה קורה, רק אחרי. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 20 אני קפצתי על מה שאתה אמרת שהיא לא רוצה, מי בדק שהיא לא רוצה? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 21 היא לא רצתה. שניסה לדבר איתה עם מי נכון לכרגע  גבי אברג'ל ]מנכ"ל[:

 22 היא הודיעה לבתיה והודיעה למועצה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ה ישיבת יישל נובמבר תה 1-חיים יש לי הצעה נוספת, אני מניח שבשבוע ה עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[: 23 

 24 מועצה? אני שואל אני לא יודע.

שאף מראש ואים בשבוע הזה, אני רק עדכנתי שלחתי מייל היום אני במיל עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 25 

 26 אחד לא יגיד לא ידעתי, מראש.

 27 אז בשבוע השני של נובמבר? עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 28 מה אתה רוצה? לא מבין אני ראול:

אתה מבין בדיוק, אתה קחו אותך כאמצעי לחץ תקול להביא אותך פה  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 29 

לשבת, ולחשוב שזה מה שילחץ את חברי המועצה ויוציא מחר מכתב שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים  30 

 31 רק שיעשה את זה סדור.

 32 מדברים ביחד

 33 דקות, הבן שלי תקוע בקרית ענבים. 10-שניה, אני יוצא ל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

אני רק רוצה להזכיר שהפרויקט הזה התחיל ביוזמה של וועדת איכות סביבה לפני  ירון ארנון ]גזבר[: 34 

שנתיים או יותר. לקחנו חברה שעשתה מיפוי ראשוני של הגגות, בעקבות המיפוי הראשוני של כלל  35 

 36 רט.אחד מהם, יש גם אולם ספובסה"כ גגות מבני הציבור הפוטנציאליים במועצה, שבית הספר הוא 

 37 -רגע כמה אחוז? לא להגיד אחד מהם מירי רחמים ]חברת מועצה[:

, עם כל הכבוד ?רגע אני ישבתי בשקט שעתיים ועשרים, אפשר לדבר ברצף? מה זה ירון ארנון ]גזבר[: 38 

 39 מה זה הדבר הזה?

 40 . רק תדייק מירי רחמים ]חברת מועצה[:
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עשינו אבל עוד לא הספקתי להגיד שני משפטים, איך אפשר לדייק בשני משפטים.  ירון ארנון ]גזבר[: 1 

מיפוי על סמך המיפוי הראשוני הזה, בעזרתו הנדיבה של ראול שלקח את זה בהתנדבות וסייע לנו.  2 

הגשנו וניצלנו את לוח הזמנים הצפוף שהיה כדי לאשר לחברת חשמל את המכסות במחיר הקודם  3 

תה ירידת מחירים. זאת אומרת המכסות האלו הן מובטחות לתקופה מסוימת לפני שהי ,שהיה להם 4 

וצריך לממש אותן. אני רוצה שתקבלו את ההחלטה מודעים לעובדות. אוקי? בחודש יולי היה ראול  5 

ישיבות כן וישיבות לא. והגענו וזה התגלגל, פה והציג את הפרויקט, ביקשנו את הקטע של התב"ר,  6 

לשבת  ואחרי זה לוקח לו זמןגם ברגע שמאשרים את התב"ר, ואני בוחר יועץ  ,צריך להבין ,לאוקטובר 7 

יום, ולבחור את החברה הזוכה ולהגיע ללוח  60ולכתוב את המכרז, ולפרסם אותו ויש זמן לפרסום,  8 

 9 זמנים.

אבל אתה יכול ללכת לממונה גם היום ולהגיד שחברי המועצה נגדך, נו  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 10 

 11 ירון הבעיה היא לא נגד הבעיה היא בעד.

 12 מדברים ביחד

הזה של העבודה, כמו שאמרה פנינה, ור טהאני לא רוצה שנתחיל את שנייה חן.  ירון ארנון ]גזבר[: 13 

גוף  תדבר כשכותבים מכרז יש א במקביל יכולים להיפגש עם ההנהגה הבית ספרית, כדי שבסופו של 14 

ואז כשמגיעים ליום שנייה אחת. המכרז ויש את נספח רשימת המבנים שעליהם מבוקש להתקין.  15 

ייכלל מבנה כזה או אחר. יש שעליהם עשו מכרז פרסום המכרז, מחליטים אם ברשימת המבנים  16 

מה אמרה . ואז נציג שנביא פה ונאשר מניחמספיק זמן, הרי אנחנו בסופו של דבר את המהות אני  17 

הנהגה הבית ספרית. אבל אם לא ניקח עכשיו את ההחלטה ואני אוכל לאשר אצל הממונה את ה 18 

 19 יש פה גאנט, אז חבל.לוחות הזמנים.  זההתב"ר. ולבחור יועץ, אני אומר לכם הלכה המכסה. 

 20 מדברים ביחד

 21 כאלה בלי החלטת ההורים.בישוב הר אדר אנחנו לא נאפשר לקבל החלטות  אילן כליפא ]חבר מועצה[:

אני אמרתי את זה בהתחלה ואני אגיד את זה עוד הפעם, לא נקבל  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 22 

 23 -החלטה על בית ספר בלי לשאול את הנהגת ההורים

רגע, יש לי שאלה, אני מבקשת לשאול. אמרת פה בית הספר הוא רק  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 24 

אחד מהמקומות. האם אני יכולה לאשר את כל הדבר הזה? כשאני יודעת שהוא לא יהיה לא בבית  25 

 26 -הספר ולא בגנים? כי הנהגות ההורים שראש המועצה לא סופר אותם

 27 -אלף שקל 50, אנחנו מאשרים בית ספר אנחנו כרגע לא מאשרים חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 אלף שקל? 50-מי משלם את ה מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 29 מדברים ביחד

 30 -רגע, חיים אולי אני אסביר, אתה מעורר אנטגוניזם פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

אני רוצה שיהיה בקולי, אנחנו לא מאשרים כרגע התקנת גגות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 31 

בבית הספר, אנחנו מאשרים כרגע העסקת יועץ שיכין את המכרז לכל מבני הציבור. לפני  סולאריים 32 

שנפרסם את המכרז, במכרז אנחנו צריכים לכתוב ונציע הצעה, הצעה לבית ספר, הצעה לאולם ספורט,  33 

 34 מועצההלמבנה 

או לא, . לפני שמחליטים מה יהיה ההרכב, האם מבקשים גם הצעות מחיר לבית ספר הצעה למתנ"ס  35 

 36 זה יבוא לפה לאישור המליאה. בלי אישור המליאה לא נצא למכרז בבית הספר. יותר ברור מזה?

 37 חיים מה עלות היועץ? מאיפה לוקחים את הכסף הזה?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 38 מקרן הפיתוח. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 39 ף שקל האלו לגני הילדים?אל 50-אני יכולה להשתמש בהאם  מירי רחמים ]חברת מועצה[:
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בוא נתחיל מזה זו הלוואה לקרן פיתוח, כי כשנצא לגגות  לא, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

אלף שקל זה  50סולאריים מהכסף שניקח את ההלוואה נחזיר את זה לקרן פיתוח. לכן אמרתי שה 2 

לוקחים מהבנק כדי  זמני רק לתקופת הגישור. הם הולכים לפרויקט העסקי, חלק מההלוואה שאנחנו 3 

 4 לממן את הפרויקט.

 5 הקרן פיתוח הזו היא יכולה לשמש רק ליועץ לגגות סולאריים? מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 6 כגישור לתקופת גישור.היא משמשת היא יכולה לשמש, כרגע לא.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

כן אבל היא שואלת שאלה אחרת. שהיא מהותית יותר, היא שואלת  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 7 

אל תדבר בסיסמאות. היא רוצה לדעת קונקרטית  ,קרן פיתוח מה תפקידה? למה נועדה? מה זה פיתוח 8 

ת? גם ולהיות מתועלכולות ין השלה מבחינת הסכום ולאיזה הוצאות פסיטי קהמה הגובה שלה? מה  9 

 10 זה. אם דיברנו על זה תזכיר לנו על 

 11 יישוב. של בתשתיות ופיתוח  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 כמה היא היום על כמה היא עומדת? ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

היא קרן שהייתה על אפס והיא כל הזמן גדלה. כי אנחנו גובים כסף  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

מאנשים שעוזבים את הבתים ומשלמים אגרות שטחים שהם לא הצהירו עליהם, ולאט לאט אנחנו  14 

 15 -ממלאים אותה וכל הזמן מוציאים ממנה

מש בה אלף? אי אפשר להשת 200והיום היא עומדת בערך על כמה?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 16 

 17 .לתקציב שוטף של הישוב

 18 .-להקים גן משחקים אפשר₪  200,000-אבל ב מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לא, לא אי אפשר. יש לך מיליון וחצי שקל פיס ירוק שמחכה, לא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 19 

 20 יש לזה תקציב אחר שמחכה שלא אישרתם. מה לעשות המליאה לא אישרה.

אלף שקל שהמועצה כן אישרה ומחכה למשיח שיבוא  800אבל יש  ועצה[:מירי רחמים ]חברת מ 21 

 22 -לעשות משהו עם הכסף, הילדים שלנו כבר יסיימו צבא

 23 זה לא הדיון עכשיו. בסדר? ,מירי ,מירי פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 24 ממתי אפשר לקחת מקרן הפיתוח כסף ליועץ? חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 25 זו הלוואת גישור.  ]חברת מועצה[:פנינה איצקוביץ' 

 26 מדברים ביחד

חיים אני יכולה לסכם את הדיון הזה? מה שעומד כרגע על הפרק  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 27 

זה אישור של הלוואת גישור מקרן הפיתוח שכרגע עומדת על  ,מבחינת הדיון וההצבעה למיטב הבנתי 28 

כהלוואת גישור. עד למימוש של ההחזרים שיבואו אלף  50אנחנו מבקשים  הומתוכאלף  200 29 

אלף שקל כדי  50זה לאפשר להצביע על אותה הלוואה של  ,מההלוואה מהבנק. ההצעה שכרגע עומדת 30 

להניע תהליך העסקת יועץ. בין העסקת יועץ עד לפרסום המכרז, היועץ יביא את הקומפוננטים השונים  31 

ואת התהליך  ?מה המשמעות של כל מבנה ?איזה מבניםלדיון. היכן מקימים את הגגות הסולאריים, ב 32 

הזה שצריך גם לבוא לידי דיון עם הנהגת ההורים, בגנים ובבתי הספר זה ייעשה בתוך אותה תקופה.  33 

ובזה זה נגמר. אז מה  ,בכל מקרה אישור המכרז על מרכיביו השונים, יובא לאישור במליאת המועצה 34 

בלונג טיים שלו ש ר היועץ כדי להניע תהליך שכולנו יודעיםאלף שקל עבו 50שאת מאשרת כרגע זה רק  35 

 36 הוא חיובי.

 37 4לפני שאני עונה לה, אני רוצה שתשמעו טוב, אני עשיתי חשבון. אין לנו זמן, אין נגמר. יש לנו  ראול:

 38 חודשים עד פברואר נגמר הזמן.

 39 מסין לוקח להגיע עכשיו חודשיים. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 40 ביחדמדברים 
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הפעימות הן מאוד מאוד קצרות, אז בשלב הראשון זה רק הנעת  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 1 

חמצן, בסוף נחליט אם החולה ימות או יחיה. בואו לפחות ניתן את ת קלהזרתהליך שהוא קריטי  2 

 3 הצ'אנס להניע את התהליך הזה.

טה ומקצועית. חיים אמר שהנהגת מאוד פשושאלה יש לי שאלה,  ,ראול מירי רחמים ]חברת מועצה[: 4 

 5 לא דיברתי איתם. כי ההורים מתנגדת, אני לא יודעת

 6 אני לא יודע אם היא מתנגדת, הם נפנפו אותי. ראול:

אוקי, אני לא יודעת, חיים אומר שהנהגת ההורים הבית ספרית מתנגדת  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 7 

 8 לדבר הזה. 

לא מתנגדת, היא עושה קישורים בין האנטנה. אני לא יודע אם זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 9 

 10 -או בן אדם אחדהתכנסה כל ההנהגה 

אז הנהגת ההורים עושה קישור בין האנטנה. לא נכון מיכל אף פעם,  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 11 

מההיכרות איתה היא בן אדם מאוד הגון ולא תחליט החלטה על דעת עצמה. אני מאוד מקווה  12 

הניסיונות שלך למסמס את ההנהגה ולעשות שינויים בהנהגות ההורים, גם בגיל הרך וגם בבית ש 13 

 14 ספרי. זה אני מתבקשת כן לפרוטוקול.

לא היו דברים מעולם, לא היו, לא התערבתי בכלום לא ידעתי בכלל,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 15 

 16 -זו הוצאת דיבה

 17 קשת לומר את הדברים, לומר אותם רשמי, אני מבבסדר,  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

אני לא ידעתי אני לא התערבתי בשום דבר שקשור להנהגת ההורים,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 18 

 19 .מזה

 20 -במקרה פעם ראשונה מירי רחמים ]חברת מועצה[:

זה אורית הוציאה על דעת צמה אני לא ידעתי מזה. נאווה אמרה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

 22 -לכם את זה ואתם אומרים שהיא שקרנית

 23 מדברים ביחד

בכל מקרה, אני הפניתי שאלה לראול. שאלה מקצועית, בהנחה שבסופו  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 24 

 25 את ה...של דבר הנהגת ההורים תתנגד להציב 

 26 או שכן או שלא, את לא יודעת. ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

שאנחנו לא  בהנחהאנחנו לא שמים גם בגנים. תנו לי לסיים שאלה,  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 27 

 28 שמים, האם הפרויקט של הגגות הסולאריים עדיין יהיה כדאי גם בלי בתי הספר?

חד משמעית כן, האמת תשאלי את נתלי היא מומחית בעניין והיא  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 29 

 30 יכולה להגיד לך שכן.

 31 ?על בית הספר אז אפשר פשוט לוותר מועצה[:מירי רחמים ]חברת 

 32 לא לוותר. ראול:

מיליון שקל ככה? במועצה הכי  7מוותרת על  תמיליון שקל, א 7זה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 33 

 34 ?בארץ ענייה

מירי, מירי. את צריכה לדעת רק דבר אחד, זו החלטה שלך תעשי  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 35 

כי  אני אומרת את זהלך באופן אישי, . אני רק רוצה שתביני, אחד לא לוחץ עלייך , אףמה שאת רוצה 36 

ם, ואת לא יודעת ברייש אפשרות לעצור ד ,, כי בכל זמן נתון יש לך הזדמנות להגיד לאגם לי יש את זה 37 

 38 אילו התפתחויות יהיו.
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הייתה ובכל פעם  בשיתוףהיו נעשים באמת פנינה הלוואי והדברים  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 1 

 2 לא שותפיםכל הזמן קמים למציאות שאנחנו . מה שקרה בפועל זה שאנחנו להגיד לא אפשרות נו ל

 3 .אני מחובתי להיות הקול של הנהגת ההוריםאם המועצה פה לא סופת את הנהגת ההורים, אז . בה

 4 צריכה להיות.בסדר, לכן אני אומרת שהיא חשובה והיא  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

כרגע היא עדיין מתנגדת, כל עוד היא לא מסכימה אני לא יכולה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 5 

 6 להסכים.

 7 מדברים ביחד

להעסקת  237חברים, אני מעלה להצבעה את תב"ר מספר  ,טוב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

 9 -יועץ

 10 .זו טעות שלי 270זה  ,טעיתי במספר ,לא, לא ירון ארנון ]גזבר[:

אלף שקל,  50אוקי לפי המספר שירון ייתן, תב"ר להקצאת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

להכין לנו את המכרז. כאשר אני לקצר את לוחות הזמנים, להעסקת יועץ שתפקידו של היועץ הוא  12 

א זו שתחליט מתחייב כראש המועצה שלפני שאנחנו מפרסמים את המכרז לציבור, מליאת המועצה הי 13 

 14 על אילו מבנים מתוך כל המבנים אנחנו מוציאים למכרז.

 15 לגיטימי. ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

ולכן ההחלטה היא לא אם עכשיו על גגות בית ספר או לא. מי בעד?  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 16 

 17 ופנינה. ומי נגד? שלוש, אז זה לא עבר.חיים תרשום נתלי 

 18 

אני אומר שוב, תעשה ישיבת מועצה עוד שבועיים. תביא את הנתונים  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 19 

 20 וזה ככה מגיע. תגמור עם הנהגת ההורים. אנחנו בעד, בעד, בעד. רק אתה עושה את זה בכוחנות הזו

המשמעות היא, רק שיהיה רשום בפרוטוקול, שהמשמעות היא  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

 22 -הפרויקט הזה אמור להכניס, הם לוקחים על עצמם את האחריותמיליון שקל  25שחברי המועצה, 

אחריות, ואני מודיע לך שאם אתה על עצמנו שום אנחנו לא לוקחים  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 23 

היום תוציא את הקשקוש הזה שאמרת הרגע, הפעם אני אענה ואני אסביר לציבור בדיוק מה אתה  24 

הזה יעבור אז תיתן לאנשי המקצוע לדבר, תן לירון לדבר וזה עושה. וחבל, אם אתה רוצה שהפרויקט  25 

 26 יעבור. ככה אתה עושה, רב עם כולם ואחר כך מתפלא.

 27 -טוב, הנושא הבא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אין לי שותפים, אני בא לפה בהתנדבות בהמון רצון טוב. הלב שלי נקרע  חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[: 28 

תקשיב, אני לא מוכן להיות אידיוט, שסוחבים אותו באף. כי גם אני יודע, מאנשים טובים שכאלו.  29 

 30 אני לא רוצה להכניס מקלות.ולא רוצה לקלקל, כואב לי הלב, אני בין הבודדים פה בחדר שממש יודע 

 31 קלקלת כבר. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 אתה מקלקל כל צעד. מאוד חבל לי. חן פיליפוביץ ]חבר מועצה[:

 33 אני רוצה להגיד, מאוד עצוב לי מההתנהגות שלכם. :ראול

טוב, הנושא הבא, כמדי שנה יש לנו תקציב להתקנה בטיחות וסימון  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 34 

 35 כבישים. זו הקצבה של משרד התחבורה.

 החלטה
המועצה מאשרת לקיחת הלוואה עבור שירותי ייעוץ להתקנת גגות סולאריים מליאת 

 על מבני ציבור ביישוב.
 נדחה ברוב קולות

 נתלי שחף, חיים מנדל שקד ופנינה איצקוביץ' -בעד 
 , חן פיליפוביץ', אילן כליפאמירי רחמים –נגד 

 )עמיר אריהן יצא החוצה לפני ההצבעה(



 18.10.2021פרוטוקול מליאה מן המניין מיום 
 
 
 

 49מתוך  41עמוד 
 נוצר על ידי 

אני פעם שניה בישיבות מועצה פה, ומי שהצביע נגד אני ממש מתבייש בכם. למה שתגידו לא  תושב: 1 

 2 -לא מבין את זה ,לדבר כזה? אין פה שום דבר, אין סיבה

 3 -פוליטיקה, פשוט פוליטיקה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

טיקה זה אתה. זה לא פוליטיקה, הבן אדם היחיד שמרוויח פה מפולי מירי רחמים ]חברת מועצה[: 4 

אני מחויבת לא לך כי אותך אני לא מכירה, אני מחויבת איזה פוליטיקה? על מה אתה מדבר בכלל,  5 

 6 בבית הספר. להורים

אין שום הורים, אל תשקרי לפחות. אנחנו צריכים לאשר יועץ אין  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 7 

 8 -קשר לבית ספר

 9 מדברים ביחד

קשתי לפני שמתניעים תהליך, לקבל את אישור הנהגת ההורים. זו בי מירי רחמים ]חברת מועצה[: 10 

 11 יתה בקשה מאוד קטנה, צנועה מאוד לקבל את האישור.יה

 12 אני חייבת להגיד לך משהו, הנהגת ההורים חשובה מאוד.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 13 שחיים לא רואה אותה ממטר. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

אני אומרת לך בהכי כנות שבעולם בסוף, יש כאן תושבים. יש יישוב,  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 14 

יש תקציבים. אתה כבן אדם שיושב בשולחן הזה צריך לחתוך לפעמים  ,יש תושבים, יש לוחות זמנים 15 

זה גבול אדום בשביל בסדר. אבל יש דברים שאתה שניה מרים  ;בבשר החי, אז יש דברים שאתה אומר 16 

מעל, ואומר רגע, מה טובת היישוב? מה האצבע שלי אומרת ככה או ככה.  360קל ומסתכל את השנור 17 

ואיפה בתוך השיקול הזה, איפה הנזק והסיכון שאת מביאה. כי בסך הכל היה צריך להעביר להחלטה  18 

עסיקים יועץ, יש לך בכל רגע נתון, ואת יודעת את זה את באה מישיבות ממשלה ומדיוני משאומרת  19 

 20 שאת לא מבינה בדברים. יש לך אפשרות בכל זמן לעצור את זה.ף אחד לא יכול להגיד א ממשלה

אנחנו מנסים  כבר שנה וחצי ?כן? האם אני יכולה לעצור את האנטנה מירי רחמים ]חברת מועצה[: 21 

 22 ואין. לעצור תהליכים תאת אומרת שיש לי אפשרו לעצור.

יתה שלא שמים בבית ספר ללא אישור מפורש, יאבל, ההחלטה ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 23 

האם בית הספר ולאף חלק במכרז לפני אישור מפורש של המליאה, מתקינים בשל המליאה. אמרנו לא  24 

 25 .אמרנו את זה במפורשמבקשים הצעת מחיר לבית הספר, כן או לא. 

 26 מדברים ביחד

 27 -? לראות את התושביםחיים מה מפריע לך לראות את התושבים שלך מירי רחמים ]חברת מועצה[:

מכירה אותם היטב כי הם  מירי התושבים שבאו לכאן, ונתלי פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 28 

 29 -, הרבה שניםהשלשותפים 

אני לא לקחתי על עצמי את האחריות של להפסיד  90-הגענו לדקה ה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

 31 .מיליון שקל להר אדר 25

 32 -אני רק אומרת לך, נכון שקבוצת הנהגת הורים ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

 33 מדברים ביחד

 34 חן פיליפוביץ יוצא מהמליאה.

 35 אילו היית מדבר עם התושבים והיית משתף אילן כליפא ]חבר מועצה[:

עשינו שיתוף ציבור, היו תושבים, אתה לא באת. כל מי שהיה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 36 

 37 בשיתוף ציבור היה בעד. 

 38 מפתיע מאוד. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 39 מה עם וועד ההורים מה עם הנהגת ההורים?  אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 40 הם לא רצו לבוא, הזמנו אותם.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:
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 1 למה הם לא רצו לבוא? כי מה קרה? מועצה[:אילן כליפא ]חבר 

אתה הצבעת עכשיו נגד ההצעה שלי אבל זו לא השאלה כרגע,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 2 

זה מה שהצבעת. אתם יכול שמליאת המועצה היא זו שתקבע אם יהיה פרויקט בבית הספר או לא,  3 

 4 .על בית הספרלהתקין יתה יה לעטוף את זה במה שאתם רוצים, אתם הצבעתם נגד כי ההחלטה לא

אבל אני אומרת שוב, לי באמת זה עצוב זה הם הלכו, הם הלכו,  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 5 

 6 באמת עצוב.

 7 .אז תכנסו את וועד ההורים כפי שהציע חן אילן כליפא ]חבר מועצה[:

תשמע אני אומרת  אבל אפשר לעשות את זה במקביל אילן. לא, אז פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 8 

 9 -לך עוד פעם בהגינות, אני אומרת, שניה רגע

אילן, כינסנו אותם, הרי התשובה תהיה לא. התשובה של הנהגת ההורים ככל  ש[:"ד דוד זיו ]יועמ"עו 10 

 11 -הנראה תהיה לא, במצב הדברים של עכשיו, היום

 12 אז אולי הגיע הזמן להתחיל לשתף, אולי גם לטפל באנטנה בהזדמנות זו. אילן כליפא ]חבר מועצה[:

 13 מדברים ביחד

 14 .במועצה את עכשיו התנית, את מה שתעשה הנהגת הורים, לכל הפרויקט גבי אברג'ל ]מנכ"ל[:

 15 מדברים ביחד

אבל גבי, בדיוק בגלל שאנחנו הנבחרים לעזור. ויש כאן ראש מועצה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 16 

במשך שנתיים, לא סופר את ההורים בשום נושא ולא רואה אותם ממטר. אז בדיוק בגלל זה אנחנו ש 17 

 18 -זה לא עניין של עמדה אישיתדרך אגב מגיעים למצב שבו גם אנחנו נאלצים להצביע על משהו שבכלל, 

אבל יש דברים שהם קונצנזוס ויש דברים שלא בקונצנזוס. אני לא יכול להתווכח  ל[:"ל ]מנכ'גבי אברג 19 

שהם לא, הקונצנזוס הוא שבכל עיר במדינה הזו ובכל חברה כלכלית, סבירה פשוטה, זה ם רידבעל  20 

האלף בית של לקדם אותה ולתת טיפה אחריות. יש כאן חנות אחת שמכניסה כסף אין מרכז מסחרי  21 

 22 אין כאן כלום.

, תעלםמבדיוק בגלל זה, בגלל שבמשך כמה שנים, על כל דבר חיים פשוט  רי רחמים ]חברת מועצה[:מי 23 

 24 .ובאיזה נושא מה שקורהמלא משנה 

 25 מהמליאה יוצא כליפא אילן

 26 -לא היו דברים מעולם, חוץ מעניין האנטנה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 27 חיים מתי בפעם האחרונה אתה התייחסת?  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 28 חוץ מהאנטנה שיש על זה המון פייק ניוז, חוץ מזה מה היה? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 29 חוץ מהאנטנה היו בעיות של הפרטה, בהחלט היו בעיות. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

בעיות? את היית בצוות ואני בינתיים רק מקבל תשבוחות כל יום.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 30 

 31 -0מעון לגיל  פהגם על המעון, מעולם לא היה 

 32 נכון, זה הדבר היחיד הטוב שהיה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 33 גם לאוכל וגם על הצהרון. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 34 ות.דווקא על האוכל יש תלונ מירי רחמים ]חברת מועצה[:

כאחד שאוכל את זה כל יום, אני אומר שהאוכל עולה בכמה רמות,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 35 

 36 ממה שהיה קודם. גם מבחינה בריאותית

אתה אומר אין תלונות, אתה רוצה אני גם יכולה כמו עמיר לבוא לישיבה  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 37 

 38 .וואטסאפ הבאה לבוא עם הודעות
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אני אדבר איתך בנפרד. אבל יש דבר בואו נעבור הלאה, תקשיבי,  ]חברת מועצה[: פנינה איצקוביץ' 1 

, אנחנו לא ליישוב, יש לנו אחריות ליישובעוד תושבים ויש עתיד בסוף, אנחנו ביישוב עם תושבים ויש  2 

 3 -דרך ספקטרום אחד יכולים להסתכל

 4 אבל את הספקטרום הזה לא רואים פנינה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

, אנחנו איתו עכשיו ךאת משבר האמון של אבל תעזבי שנייה ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 5 

 6 -מדברים על משהו שהוא בהחלטה שרירותית

איתו, מתי בפעם האחרונה חיים שדרג שלי אמון המשבר זה אפילו לא  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 7 

 8 מתי זה קרה? פה גם משחקים?

 9 מדברים ביחד

קונקרטית החלטה לע גשנומירי, קודם כל יש כאן דיון  ,לא ,רגע איצקוביץ' ]חברת מועצה[:פנינה  10 

אחת, שאגב יכולות להיות לה השלכות אם בסוף התהליך יסתייע ויצא לפועל שלא יהיה רק גן  11 

משחקים אחד יהיה הרבה יותר. למי שיהיה כאן בר קיימא. אבל אם עצרת את האפשרות הזו, מה  12 

כרגע חסמת את האפשרות להניע את התהליך לקראת היתכנות. כאשר לאורך כל הדרך שכרגע עשית,  13 

 14 .2אני עוצרת אותו יחד עם קואליציה כמובן מי שיחליט שזה לא עובר. . 1היה לך את המנדט להגיד 

שהנושא הזה תוך שבוע לידי דיון והמועצה תעשה כל מאמץ גם בסעיף בהחלטה היה אפשר גם להוסיף  15 

 16 -יםלהביא לדיונ

אז אני רוצה לבוא ולומר, שבהסכמת הנהגת ההורים אני מוכנה מחר  מירי רחמים ]חברת מועצה[: 17 

ברגע שהנהגת ההורים אומרת אנחנו פה אני מוכנה להתייצב, בבוקר להתייצב פה. לא בעבודה,  18 

 19 תומכים אני הראשונה להצביע.

הורים? אנחנו הרי לא להעסקת יועץ להנהגת ה מה זה קשור חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 20 

אל תרמי את עצמך, את הצבעת נגד כאשר  מחליטים אם לשים את הפאנלים על גגות בית הספר. 21 

אמרתי במפורש שחור על גבי לבן, שאנחנו לא נצא למכרז אתם תחליטו איזה פרק מתוך המכרז. לא  22 

 23 הצבעת נגד. אני מחליט, זה אתם מחליטים. ואת הצבעת למרות זה נגד, נתלי הצביעה בעד ואת 

 24 לכל אחת מאיתנו מותר שתהיה דעה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

לכן אל תגידי מחר בבוקר הנהגת ההורים תגיד כן או לא. זאת  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 25 

 26 אומרת שאת משתמשת במנוף שלא קשור בכלל, את משעבדת את הכסף להורדת האנטנה.

 27 

 28  תב"ר לסימון כבישים

אלף שקל ממשרד התחבורה. זה תב"ר קבוע  50-נושא הבא, ה ,טוב ]ראש המועצה[: חיים מנדל שקד 29 

שמגיע ממשרד התחבורה. עשינו עכשיו עבודה יש עוד כמה דברים שאנחנו צריכים להשלים. אנחנו  30 

 31 ₪. 71,429-לרוצים להגדיל את התב"ר, 

 32 מדברים ביחד

אלף שמגיעים ממשרד התחבורה, למה אתה רוצה  50-אין לי בעיה עם ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 33 

 34 לקחת מקרן הפיתוח? 

 35 זה המאצ'ינג? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 36 אפשר לא לסמן? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 37 לא לסמן כבישים? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

תחבורה. אני שואל אני יודע מה זה תב"ר, אני יודע מה מקבלים ממשרד ה עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 38 

במפרים.  ולשיםהאם פנינו אל משרד התחבורה בבקשה, משרד התחבורה מתקצב להסיר את הגדרות  39 
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השאלה היא האם פניתם אל משרד התחבורה, בבקשה לעשות דברים נוספים באותו סעיף תקציבי?  1 

 2 פנית או לא?

 3 .הכלליםאני מכיר את במענק הזה אתה לא יכול להסיט,  ירון ארנון ]גזבר[:

 4 -התשובה היא כן, אני ישבתי חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 5 פנית או לא פנית? התשובה היא כן או לא? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 6 .תן לי רגע לדבר חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 7 מדברים ביחד

רגע שניה אחת חיים, אני יודע שזה כסף שצבוע לדברים מאוד מאוד  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

מסוימים, אני גם יודע שניתן לפנות ויש סיכוי מאוד גבוה שיגידו לנו לא. אני שאלתי שאלה נורא  9 

 10 -פשוטה, האם פנית

אני וקובי נסענו למשרד התחבורה כדי לשכנע  .אז אני אענה לך חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 11 

שתמש בכסף כי היו כמה שנים שלא ניצלנו, שנים אחורה. האם אפשר לנצל את זה? והתשובה אותם לה 12 

שקיבלנו, היא שיש חוברת ששלחו לכולם, ואפשר רק את זה. פנינו אליהם אחר כך, רצינו להתקין שני  13 

במקרה היה כבישים.  לסימוןעמודים של מהירות בשדרות הראל, וקיבלנו תשובה שלילית. אך ורק  14 

פשר למצוא איזה מקור תקציבי, אמרו שאי אפשר להשתמש א שאלתי שוב, האםציג מרלב"ד, פה נ 15 

אין מקור תקציבי. אז לשאלתך, אי הורידו לנו גם ]...[ אז  אז 9בדברים האלו. והיות ואנחנו באשכול  16 

 17 אפשר בדקנו את זה.

מטרה מכובדת לוחוץ מזה שאנחנו רוצים להוציא את הסכום המקסימלי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 18 

 19 כבישים כי זה כללי. מוןסיבפני עצמה, מה התכנון לעשות עם הכסף הזה? ואל תגיד 

 20 מדברים ביחד

 21 .לצמתיםאנחנו רוצים את העמודים האלו  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אלף שקל או שאתה אומר אני קודם כל  71-נית לאני שואל אם יש לך תוכ עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 22 

 23  ?לוקח את הכסף הזה

 24 לסימון כבישים אני צריך מקור תקציבי. ירון ארנון ]גזבר[:

 25 ולכמה זמן אתה פותח את התב"ר? עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 26 3,000-,2,000האחרון.  מוןבסיהיה מינוס קטן בתב"ר, לא גדול,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 27 .כמה שקל לא יודע

 28 מדברים ביחד

סליחה שאני מציק עם הרבה שאלות אני אציק גם בשאלה הבאה. שנה  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 29 

 30 , מה אנחנו מתכננים שנה הבאה? 50הבאה הרי נקבל עוד הפעם 

 31 בסוף שנה הבאה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

אתה תוכל לקבל את הכסף גם באזור רבעון ראשון כל שנה זה שנה מיוחד,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 32 

 33 כנראה. אני שוב שואל, האם אנחנו מתכננים לקחת עוד?

ההקצאות האלה הן לא קול קורא, אתה גם  זה לא קול קורא. מה זה לקחת עוד? ירון ארנון ]גזבר[: 34 

 35 בעיקרון אתה שואף לשריין את הכסף. יכול להגיד שאתה מוותר להחזיר להם.

מהקרן פתוח הייתי אומר ברור  ינגאני אענה לך בפשטות אם לא היה מאצ' ]חבר מועצה[: עמיר אריהן 36 

קרן פיתוח ואנחנו לוקחים את הכסף לא לדברים ינג מאבל ברגע שיש מאצ' , מה אכפת לי?קח 37 

ה, אני שואל, אני שם את זה מוגדרים, ולא עם תכנית עבודה סדורה כשאנחנו מקבלים גם שנה הבא 38 

 39 שניה, רגע! אפשר לסיים?על השולחן. 

 40 קודם כל לא כל שנה מקצים. ירון ארנון ]גזבר[:
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 1 מדברים ביחד

אני שם רגע על השולחן, שניה רגע אפשר לסיים? לא, לא, רגע גבי תן לי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 2 

 3 -לסיים את הדיון

 4 ירון כשתרצה להקשיב לי תגיד. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 5 -מקשיב לך אתה לא מקשיב לי אף פעם עמיר ניא ירון ארנון ]גזבר[:

תן לו לדבר נו, אנחנו לא רוצים לתקוע גם את זה. יאללה תעלה את  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 6 

 7 זה להצבעה, אם יש פה שלושה אנשים תעלה, תרוצו בחייאת רבאק.

לא רגע שניה אני עוצר את ההצבעה סליחה רגע, שאני עוצר. לא יכול  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 8 

להיות שאתה מנהל פה דיון שלא נותנים בו לסיים משפטים. אני חוזר עוד הפעם על השאלה שלי.  9 

אלף שקל ושמים בצד  21שאלתי שאלה נורא פשוטה, האם אנחנו לא סתם שמים עכשיו לוקחים  10 

מהצד השני, ושנה הבאה להשלים את ההפרש?  25ים ולקחת רק כשהיינו יכולים לקחת רק עשרת אלפ 11 

 12 זו השאלה.

התשובה היא אלף תמיד אפשר לעשות חזרה, זאת אומרת אם יהיה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 13 

פרויקט שנצטרך עשרת אלפים שקל ונגיד בוא נסגור את התב"ר. אפשר תמיד לסגור את התב"ר בכל  14 

והדברים האלו עולים בהתראות קצרות, בדרך כלל שאנחנו וזה מיועד אך ורק לזה, רגע נתון. היות  15 

. לכן המונהצריכים את הכסף הזה זמין. ולאשר תב"ר בתהליך הוא ארוך, גם מליאה וגם אישור של  16 

 17 -מה שקרה עד היום לוקחים את הכסף

 18 קיבלתי ומה היתרה בקרן הפיתוח אחרי זה?  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 19 אלף שקל. 200-כ ן ארנון ]גזבר[:ירו

 20 אלף שקל? 200נשאר אז  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 21 כן, אני מעלה את התב"ר להצבעה. מי בעד? כולם בעד. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 22 

 23 

 24 להחלפת טנדרים₪  400,000אישור הלוואה על סך 

אני מזכיר לכם שאתם ₪  400,000אישור הלוואה בסך טוב,  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:  25 

, אתה יכול לדבר התקציב, וזה נדחה כבר מאפריללהחלפת טנדרים בישיבת  271אישרתם את התב"ר  26 

 27 על זה רגע?

עשיתי איזה שהיא התמחות הגעתי לשני בנקים זה "לאומי" ]...[  בהנחה שאושר, ירון ארנון ]גזבר[: 28 

 29 "מרכנתיל". בסופו של דבר, "מרכנתיל" הציעו את ההצעה הכי טובה ותיקפו אותה כל פעם מחדשו

שזה תנאים מעולים. אף  ,0.46וס ינמ לבדוק שהיא עדיין תקפה של פריי. לשאול אם היא עדיין תקפה 30 

ונסגור את  , ננצל את התנאים האלואחד לא הצליח להגיע לתנאים כאלו. אני מקווה שתאשרו את זה 31 

 32 .זה

 33 מה הסכום? מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 34 אני צריך לאשר.]...[ אלף שקל. את ההיתר אשראי,  400 ירון ארנון ]גזבר[:

 35 טוב, מי בעד? כולם בעד.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 החלטה
₪,  71,429שמטרתו סימון כבישים על סך  225המועצה מאשררת את תב"ר מליאת 

 מקרנות הרשות.₪  21,429התחבורה ומאצ'ינג משרד ₪  50,000מקור תקציבי: 
 )מירי רחמים הייתה בחוץ בזמן ההצבעה( פה אחדאושר 
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 1 

 2 -יש פה בקשה גם המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

 3 -בגלל שראיתי שיש אפשרות להוציא תנאים מבנקים כיום כזו טובה ירון ארנון ]גזבר[:

 4 .מדברים ביחד

 5 

 6 

 7 דוח רבעוני

 8 ירון דו"ח רבעוני. עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

לפני הדו"ח הרבעוני, ירון אני שלחתי לך מייל, ביקשתי נתונים לא קיבלתי  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 אותם עד היום. 

 11 של מה? מתי שלחת את זה? ירון ארנון ]גזבר[:

 12 שלחתי לפני הישיבה הקודמת, ולא קיבלתי תשובות. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

, 2.9-אוקי, שכחתי מזה סליחה טעות שלי. אנחנו שלחנו את זה למשרד הפנים ב ירון ארנון ]גזבר[: 13 

 14 שמשמפיעות., רשמתי כמה נקודות לדעתי עיקריות דיווחנו את הדו"ח הרבעוני

 15 אתה יכול לדאוג שעד סוף השבוע זה יהיה אצלו?  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 16 להוציא אקסל שמראה את הפערים? ירון ארנון ]גזבר[:

 17 תגיד לו מתי הוא יקבל את זה בתיבת המייל שידע, יום ראשון, שני. ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

 18 מדברים ביחד

זה מקובל? אנחנו הרי לא צריכים לאשר את הדו"ח, אתה רק מציג אותו.  מועצה[:עמיר אריהן ]חבר  19 

 20 אז אתה תעביר לי את המידע?

 21 כן. ירון ארנון ]גזבר[:

 22 תודה רבה, לא לי, לכל המליאה.  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 23 לא היה במייל המספר נקודות שלי? רשמתי כמה דברי הסבר. ירון ארנון ]גזבר[:

 24  אני לא זוכר שראיתי. ש[:"זיו ]יועמד דוד "עו

 25 יכול להיות שבטעות לא הופץ. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

חלק מהרעיון של ישיבת מועצה כל החומר צריך להיות, ואז אין קיבלנו,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 26 

 27 לא קיבלנו. ישיבת מועצה הבאה הוא יציג את הדו"ח הכספי.

רק  ,בואי ,יאללה אפשר להתקדם? זה הנושא הבא? הנה מירי בואי מועצה[:פנינה איצקוביץ' ]חברת  28 

 29 אלף שקל, סתם. 400תקשיבי, מצביעים על 

 30 אני לא יכולה להצביע על דברים שקשורים למשרד התחבורה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 31 זה לא על זה. ירון ארנון ]גזבר[:

 32 כבר עברנו. ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ

 :החלטה
  דיסקונט מרכנתיל מבנק  ₪ 400,000: בסך הלוואה לקיחת אישור

    p-0.46%: ובריבית שנים 5: ל בפריסה
 טנדרים להחלפת 261 ר"תב למימון

 אחד פה אושר
 (ההצבעה בזמן בחוץ הייתה רחמים מירי)

 :החלטה
  דיסקונט מרכנתיל מבנק ₪ 1,660,000: בסך הלוואה לקיחת אישור

    p-0.45%: ובריבית שנים 8: ל בפריסה
 להחלפת 236 ר"תב מימון לשם שנלקחה) הפועלים מבנק קיימת הלוואה למחזור

 (.חוץ תאורת
 אחד פה אושר

 (.ההצבעה בזמן בחוץ הייתה רחמים מירי)
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 2 

 3 מינוי חברים לוועדת איכות הסביבה

אין לנו הרבה וועדות חובה ביישוב. אבל אחת הוועדות שחסרה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 4 

היא וועדה לאיכות הסביבה. אנחנו צריכים למנות וועדה לאיכות הסביבה. אם אף אחד לא רוצה  5 

 6 3חברי מועצה, ועוד  4מוד בראשה, אז אני מוכן לעמוד בראשה. אבל חייבים להיות שם סך הכל לע

את התקנון. הערה חמורה  ולקייםעם האיגוד ערים יחד חברי מועצה נוספים, כדי לקיים את הישיבות  7 

שלנו רואים שאנחנו לא מבצעים את  "ח השנתידובוגם  כחברי מועצה לחברי מועצה, זו החובה שלנו 8 

 9 את זה באופן קבוע.עלה מ, אני ההוראה

 10 מי חברי הוועדה שאתה ממליץ? זה צריך להיות שמי. עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 11 לא נמצאים פה. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 זה צריך להיות שמי., מי חברי הוועדה? זה לא משנה עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

 13 אני לא אצביע על אף אחד שלא נמצא פה. הן ]חבר מועצה[:עמיר ארי

 14 כן, לא הבנתי על מה מצביעים.  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 15 .מדברים ביחד

וועדה? לא מה היסטוריה של זה לכונן  ?ההצעה עכשיומהות מה  ]חברת מועצה[: 'פנינה איצקוביץ 16 

 17 מה ההצעה הקונקרטית? 

ההצעה היא למנות ועדה לאיכות הסביבה כאשר יהיו שניים מחברי  המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש  18 

 19 הסיעה שלנו ושניים מחברי הסיעה האחרת.

 20 נתלי היתה בוועדה והתפטרה, אז מה ההצעה עכשיו? לא מה ההיסטוריה מה ההצעה הקונקרטית? 

ההצעה היא למנות וועדת איכות סביבה שאעמוד בראשה, עם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 21 

 22 -שניים מחברי הסיעה שלנו. אם אף אחד לא מוכן לעמוד בראשה אחרי שנתלי התפטרה

 23 תוריד את האנטנה אני אחזור, אין בעיה. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 24 -, ואני צריך עוד חבר מהסיעה שלנומתנדבאז אני  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

ראש הוועדה. בקדנציה יושב לך תקופה כבר שאתה היית  ההייתכבר  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 25 

הקודמת, לפני שהתפטרת, אחרי הישיבה הראשונה. ומאותה סיבה דרך אגב, וזה הכל לפרוטוקול מה  26 

שאני אומר. מאותה הסיבה שאתה התפטרת בפעם הקודמת, זו הסיבה שאף אחד לא רוצה להיות  27 

והסיבה היא שראש המועצה לא מקיים, ולא מתייחס להחלטות הוועדות באופן גורף. כל בוועדה.  28 

 29 מנסה לסנדל אותה, ומנסה להערים על הוועדה. החלטה אתה

 30 -זה לא נכון, כל פעם שתגיד דבר שהוא לא נכון אני אגיב חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

היות וקיים זלזול בולט  לכן חיים, וטוקול.אחרי זה תוכל להגיב, זה בפר עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 31 

מצידך בעבודות הוועדות, יש פה את נושא התחבורה שדיברנו על המחסום יציאה שלא הגיע לוועדת  32 

תחבורה. והצעות הפרטה שלא הגיעו לוועדת חינוך. לכן היות והצורה שבה אתה עובד, כראש מועצה  33 

ם אתה צריך כיסוי תחת ואז אתה מנסה ואתה נוקט ללא שיתוף תוך הסתרה, למעט מקרים שבה 34 

דרך הוועדות. אני לפחות, לא מעוניין לבזבז את זמני הלא רב, בהמשך התנדבות מבזה להעביר משהו  35 

כדי להגיע לוועדה. דרך אגב, בדיוק כמו שאתה עשית בקדנציה הקודמת, שהתפטרת מראשות הוועדה  36 

בכל הקדנציה הקודמת. ואותם טיעונים וסירבת לכהן באיזה שהיא וועדה, למעט וועדת ביקורת.  37 

אתה לא נקטת בהם בעצמך. והיות ואתה הראש  ,שאתה לכאורה עכשיו מתהדר בהם, אחריות וכדומה 38 

 החלטה
 .הצגת הדוח הרבעוני תתקיים במליאה הבאה

 ללא הצבעה
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 1 להתנדבמועצה נוקט במדיניות הזו וזו הדוגמה שנתת, אני לפחות ברמה האישית עמיר, לא מעוניין 

 2 כדי שיהיה לך עלה תאנה.  ,לעוד ועדה שלישית

 3 -רק הערה אחת שקד ]ראש המועצה[:חיים מנדל 

ומשפט אחרון, אני מזכיר לך כשנתלי התפטרה הציעו לך לפרוטוקול לפנות  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 4 

לנתלי ולבקש ממנה להישאר, ואז בכלל לא היית נכנס לסיטואציה הזו. ואתה סירבת לעשות את זה,  5 

בוועדה. ית פעם ראשונה למנות נציגים והתעלמת מהבקשה. ובנוסף לקח לך כמעט חצי שנה עד שניס 6 

 7 הדברים על השולחן. לשים אתפרוטוקול הבשביל  קר

כמו שהיא התשובה שקיבלתי זה בדיוק אז בשביל הפרוטוקול, אז  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 8 

אז קיבלתי את . לוועדהאמרה עכשיו, נתלי. ודיברנו על זה. היא אמרה תוריד את האנטנה ואני אחזור  9 

 10 אותה תשובה, היא עקבית.

כי האנטנה היתה הסיבה שהתפטרתי מלכתחילה, כן? זה משהו שהיה  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 11 

 12 צריך לעבור דרך הוועדה.

 13 לזה שאתה לא סופר את הוועדות. הדוגמזו  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

דה, אבל זה חילוקי צריכה לעבור בווע ההייתתראי את אומרת שכן  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 לגיטימי. דעות בינינו, מותר שיהיו חילוקי דעות.

 16 פניה לנתלי לחזור? ההייתאז  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[:

 17 לא. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 18 לא הייתה פניה בכתב. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

מיכה, שאמר לך לפרוטוקול, תגיד . ולא רק זה, גם היה כאן ההייתלא  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 19 

 20 בה, חבל. לנתלי לחזור

 21 אני חיכיתי שתגיד ולא פנית. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 22 עכשיו אחרי שנה הוא פונה, לי זה נשמע שוב כמו כיסוי תחת. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

שם נתלי טוב, בישיבה הקודמת הנושא הזה עלה לסדר היום. וגם  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 23 

 24 אמרה שהיא לא רוצה.

 25 -מוכנה לעמוד בראש הוועדה אני אשמח נתליאני אומר עוד הפעם אם  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 26 אחרי שנה, גם אני לא היית רוצה. עמיר

 27 -זה לא שנה חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 חודשים. 8נכון זה רק  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 29 .אם נתלי מוכנה לעמוד בראש הוועדה אני אשמח המועצה[:חיים מנדל שקד ]ראש 

 30 .אז נתלי תגיד לך עוד הפעם אם תוריד את האנטנה ונדבר בכיף נתלי שחף ]חברת מועצה[:

רגע תנו לי להגיב, זה נכון שאני התפטרתי לאחר שחן סירב להעלות  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 31 

יבה בראשותי. הוצאנו פרוטוקול ואמרתי אם אתה לא לדיון במליאה את המלצות וועדת איכות הסב 32 

, הוועדהחודשים שהוא לא הסכים לכנס את  9. ואחרי שהוא עבר הוועדהמעלה אותה אני לא מכנס את  33 

אמרתי לו שאני מתפטר. ההבדל הוא שלא היה נושא אחד שהיה המלצה של ועדה, שהיה בה פורום  34 

 35 ביקשו במליאה ואמרתי לא אני סותם פיות.שהיה בה קוורום חוקי שחוקי כמו שהיה אצלי. 

לפני יותר משנה,  ,אבל אנחנו תקצבנו החלטות של הועידה לאיכות סביבה נתלי שחף ]חברת מועצה[: 36 

אלף שקל, לפני חצי שנה תזכרתי אותך בעניין  40לשים פחים בתחנות האוטובוס ביישוב. תקצבנו לזה  37 

אלף שקל, בקשה של אנשי וועדה לאיכות  40 כן?הזה. עכשיו מה קורה עם זה? זה עדיין מתוקצב  38 

 39 לשים פחי אשפה בתחנות אוטובוס. סביבה
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נדמה לי אני לא רוצה לטעות, נדמה לי שהפחים כבר פה. יצאה  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 1 

 2 .לפחות הזמנה

אז בבקשה, אני מבקשת גבי, שתעדכן את נתלי ואת כל חברי  פנינה איצקוביץ' ]חברת מועצה[: 3 

 4 לאוטובוסים מגיעים. המועצה אם הפחים הכתומים

 5 לי זה נשמע מאוד קליל, אני לא מבינה למה לקח לזה שנה שלמה,  מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 6 , משהו כזה.ממרץ או אפריל עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 7 נכון כי לא היה מנכ"ל מאז. חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 8 מדברים יחד

אבל זמן להרים טלפון להורים בשביל להסביר שהנהגת ההורים פוליטית,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[: 9 

 10 יש זמן. זה הכל עניין של סדרי עדיפויות.

 11 -לא, לא חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 12 בפרוטוקול.מקווה שזה יהיה מה לא, אני  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 13 מדברים ביחד

אני מציע, אני מבקש לעלות להצבעה למנות אותי כיושב ראש  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 14 

 15 הוועדה.

 16 .חייםרה סחאבל הוועדה  עו"ד דוד זיו ]יועמ"ש[:

הרכב חסר, עם תושבים, עם הוועדה  עדיף לכנס את הוועדה עם חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[: 17 

 18 לאיכות הסביבה כדי לדון. יש כאן דברים שחייבים לדון בהם.

חברי הוועידה עצמם לא רוצים להיות בוועדה כי אתה לא סופר אותם,  נתלי שחף ]חברת מועצה[: 19 

 20 ? אני יכולה להגיד לך מה הלך הדברים שם.הזאת למה לכנס את הוועדה

אני כרגע מעלה את זה להצבעה, את המינוי שלי כיושב ראש הוועדה  צה[:חיים מנדל שקד ]ראש המוע 21 

 22 לאיכות הסביבה. מי בעד? 

 23 בבקשה, לך על זה. נתלי שחף ]חברת מועצה[:

 24 אני נמנע. עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 25 שתיים בעד, שתיים נגד. ל[:"ל ]מנכ'גבי אברג

 26 

 27 יופי, אושר.  חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 28 

 29 מינוי מנכ"ל המועצה כחבר בוועד המנהל של העמותה

 30 מדברים ביחד

 31 -שגבי מחליף חילופי גברא, חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 32 -לשים אותו במקום גביבעד, בעד,  עמיר אריהן ]חבר מועצה[:

 33 כן, כן יאללה. מירי רחמים ]חברת מועצה[:

 34 

 החלטה
 ליו"ר וועדת איכות הסביבה.מליאת המועצה מאשרת את מינוי חיים מנדל שקד 

 אושר ברוב קולות
 עמר אריהן ונתלי שחף נמנעים, חיים מנדל שקד ופנינה איצקוביץ בעד.

 החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנכ"ל המועצה גבי אברג'יל כחבר בוועד המנהל של 

העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר במקום דודי אשכנזי שסיים את 
 תפקידו במועצה.  

 אושר פה אחד
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 1 טוב, אתם רוצים לשמוע כמה עדכונים דחופים? חיים מנדל שקד ]ראש המועצה[:

 לא, זהו, בכתב. מועצה[: עמיר אריהן ]חבר

 -הישיבה ננעלה-
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