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פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 3/2022
מיום שלישי 14 ,בפברואר  ,2021י"ג באדר א' תשפ"ב
משתתפים:
 .1חברי מליאה:

מ

שם

תפקיד

נוכחות

1

חיים מנדל שקד

ראש המועצה

V

2

פנינה איצקוביץ

חברת מועצה

V

3

נתלי שחף

חברת מועצה

V

4

עמיר אריהן

חבר מועצה

V

5

איתמר הראל

חבר מועצה

V

6

מירי רחמים

חברת מועצה

V

7

אילן כליפא

חבר מועצה

V

8

חן פיליפוביץ

חבר מועצה

V

9

מיכה צוראל

חבר מועצה

V

 .2סגל מועצה:
מר דוד זיו (עו"ד)
מר ירון ארנון
מר גבי אברג'ל
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הישיבה נפתחה-1

[ ]1אישורי תב"רים לשנת 2022

2

חיים מנדל שקד [ראש המועצה] :ערב טוב .אני שמח לפתוח את ישיבת

3

המועצה מספר  3לשנת  ,2022ישיבה שלא מן המניין בנושא אישורי תב"רים.

4

תב"רים זה ראשי תיבות של תקציבים בלתי רגילים .מדובר בתב"רים בהיקף

5

של כ 2.4-מיליון שקל ,כאשר רובם מתקציבים חיצוניים ורק  81אלף שקל

6

מתקציבי הר אדר .גבי ,מנכ"ל המועצה יציג את הכל ,בבקשה גבי.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :ערב טוב ,ברוכים הבאים לכל מי שיצטרף ,אני

8

רואה פה גם תושבים .מבחינת הפרוצדורה ,איך זה יתנהל ,הישיבה הזאתי:

9

ראשית ,אני מבקש לשמור על תרבות שיח ולהימנע מהתעלמות .אני מתכוון

10

לעבור ולהסביר כל סעיף ,כל דבר ,מה הדרישה ,מה היעוד שלו ,ברגע שאני

11

אסיים לעבור על התב"רים אני אתן לך זמן להתייחסות חבר המועצה כל אחד

12

בתורו ,מי שירצה יסמן ויהיה ראשון ,שני ,שלישי ,כך שהדברים יהיו מהירים,

13

יעילים וטובים .לאחר ההתייחסות של חברי מועצה ,הנושא יעלה להצבעה על

14

ידי ראש המועצה וכך הלאה לגבי כלל התב"רים ,כאשר אחרי כל תב"ר אנחנו

15

נראה אם יש התייחסות ,נעלה להצבעה ,תב"ר הבא וכך הלאה .ובתום הישיבה

16

ראש המועצה נאמת ,לגבי התושבים ,אתם לא חלק מהדיון כאילו אתם לא

17

אמורים להתדיין איתנו .אני שמח שתשמעו ,שתדעו מה קורה ,מה אנחנו

18

רוצים ,מה אנחנו מקדמים ,אסור לכם להתערב במהלך הדיון .טוב ,אני נכנס

19

לזה בפתיח ,אני רוצה להגיד שכל התב"רים-
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1

אילן כליפא [חבר מועצה] :הישיבה משודרת? כלומר ,בזום?

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן .אני רוצה לציין שכל התב"רים שאני מציג

3

עכשיו נשלחו ב 6/1-ובהמשך לשאלה של עמיר אריהן ,שכולם היו מכותבים

4

בעניין הגדלת תב"ר הנינג'ה ,שלחתי התייחסות נוספת אליו ב ,13/1-למעט

5

תב"ר אחד שלא מופיע בפנים ,זה תב"ר של שיפוץ המקווה .טוב ,אז אני מתחיל

6

להקריא לפי סדר.

7

 -1אישור פתיחת חשבון עו"ש בבנק מרכנתיל דיסקונט

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת חשבון עובר ושב בבנק מרכנתיל

9

דיסקונט ,פתיחת חשבון מבוקשת ,לאור הצעת המחיר המצוינת-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אין לך את זה במצגת רק? סליחה.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,מי זה שאל?

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא .פתיחת החשבון המבוקשת לאור הצעת

14

המחיר המצוינת שהגיש בנק מרכנתיל דיסקונט לעמלות בנקאיות ,הנמוכה

15

בשיעור משמעותי מההצעות שהביאו הבנקים המסחריים האחרים .העברת

16

הפעילות הבנקאית השוטפת לבנק מרכנתיל תאפשר לנו חיסכון של אלפי

17

שקלים בשנה בעמלות בנקאיות שכרוכות בגביית מיסים .בעצם ,נותנים לנו

18

תנאים טובים יותר ביותר זול .אני מעביר אליך מי בעד-
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רק רוצה להגיד משפט אחד ,מי שלא יודע

2

שהיה בעבר דקסיה ,הבנק של השלטון המקומי .בנק דיסקונט קנה אותו,

3

למעשה היום בנק דיסקונט עבר-

4

ירון ארנון [גזבר המועצה] :מרכנתיל.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מה?

6

ירון ארנון [גזבר המועצה] :מרכנתיל.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :סליחה ,מרכנתיל .ואז מרכנתיל דיסקונט קנה

8

אותו ,למעשה ,מרכנתיל דיסקונט ,כמו שדקסיה נתן תנאים מיוחדים לשלטון

9

המקומי ,הוא נותן תנאים יותר טובים משאר הבנקים.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :הוא פנה אלינו?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מה?

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :הוא פנה אלינו ,הבנק?

13

ירון ארנון [גזבר המועצה] :לא .אנחנו פנינו לכל הבנקים.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אה ,אוקי .מתי?

15

ירון ארנון [גזבר המועצה] :השנה

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי .כל כמה זמן עושים תיחור כזה?

17

ירון ארנון [גזבר המועצה] :מה?

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :כל כמה זמן אנחנו עושים תיחור כזה?
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1

ירון ארנון [גזבר המועצה] :כל כמה שנים.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי ,ועם ספקים אחרים מתי אנחנו עושים

3

תיחורים?

4

ירון ארנון [גזבר המועצה] :אחת לכמה שנים.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה? לא ,סתם .יש איזה פרוצדורה לעשות

6

תיחורים?

7

ירון ארנון [גזבר המועצה] :זו החלטה על פתיחת חשבון בנק

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה? לא ,אני שואל אם יש פרוצדורה פה לבדוק

9

תיחורים ,כי הבאתם פה יופי של הצלחה להוריד מחיר .אני שואל האם

10

הפרוצדורה הזאת של תיחור ספקים קורית גם בתחומים אחרים.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בכל תחום שאנחנו סבורים או אנחנו חושבים

12

שאנחנו יכולים למצוא הזדמנות ,אנחנו נשמח לקפוץ על זה-

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אל תשאל שאלה אחרת ,כבר פעם

14

אחת-

15

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :הוא שואל מה המכניזם.

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :ואני שואלת מתי הייתה הפעם

17

האחרונה שבכלל נפתח פה נושא לדיון של משא ומתן עם בנקים כדי להביא

18

למצב הוזלה בריביות ,בתנאי התזרים .מתי בעצם היה בכלל כזה דבר? לפני

19

כמה שנים? מתי הייתה הפעם האחרונה?
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אין לי מושג .אבל אני חושב שכרגע ,עניינית,

2

זה דבר שטוב למועצה ,אני מבקש שתעלה את זה להצבעה-

3

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :השאלה היא אחרת ,אני מנסה לחדד את מה

4

שאיתמר אמר.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :תודה מיכה.

6

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :האם בנק פנה ,אמר ,אנחנו מציעים לכם אחלה

7

הצעה ,הסתכלנו ,אמרנו "יופי" וזהו .האם נעשה איזשהו ניסיון ללכת לבנק

8

אחר ,להגיד "זה מציע לנו ככה"-

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בהשוואה לבנקים אחרים-

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,שניה ,ירון.

11

ירון ארנון [גזבר המועצה] :אמרתי .אנחנו פנינו לבנקים שאנחנו עובדים

12

איתם ,וזה דיסקונט ופועלים וגם מרכנתיל אנחנו ...זה נקרא חשבון סילוקים,

13

זה חשבון העברות ממשרדי ממשלה .אוקי? אז זה שלושה בנקים שאנחנו

14

עובדים איתם ,וזה דיסקונט ,פועלים ומרכנתיל .יש לנו עבודה איתם ,והם נתנו

15

הצעה שהיא הרבה יותר טובה מהקיימת שלנו ,והסתדרנו .שהפעלת המערך-

16

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

17

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :זה מהלך יזום של המועצה-

18

ירון ארנון [גזבר המועצה] :חשבון עובר ושב-
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מהלך יזום של המועצה עם קבלת

2

תנאים יותר טובים-

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :האמת שלא לזה אני כיוונתי ,אני אחדד בכל

4

זאת מה שהתכוונתי-

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אבל יש פה-

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע-

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,אני-

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,רגע ,שניה .אפשר ,הוא הציע ,אפשר

9

להעיר הערות ,זה לא זמן עכשיו לשאלות-

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :סליחה?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו רוצים להעלות ,שניה ,לא שאלות-

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה נוהל חדש של ועדות מועצה? לא שואלים

13

שאלות?

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה יכול להגיד את ההערות שלך ,אני ממליץ

15

לאשר פתיחת חשבון בנק בבנק מרכנתיל דיסקונט.

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בתנאים שלך.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כל אחד שרוצה להתייחס ,להגיד את דעתו,

2

זה לא שאלות ותשובות .יגיד את דעתו ,יגיד שהוא נגד ,יצביע נגד ,אין בעיה.

3

אבל-

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה כמו שאמר גבי ,גבי אמר-

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,בסדר ,הבנתי כרגיל מה שאתה אומר,

6

תגידו כן או לא ,תהיו מריונטות ,אל תשאלו שאלות-

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש לנו  45דקות ,חבר'ה ,אפשר-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,נו באמת.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש לנו-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :הדיבור הזה מייתר את הזמן ,חבל.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש לנו  45דקות ,ואני רוצה לנצל את הזמן

12

הזה נכון.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב .אני בכל זאת אעיר-

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תעלה להצבעה ,בבקשה .מי בעד?

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אמלא את ה-

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :רגע ,התייחסות של היועמ"ש ,אין לו אפשרות

17

לשאול שאלות? בנושא הצבעות? בנושא התקציב? שירשם בפרוטוקול.

18

דוד זיו [יועמ"ש] :זה לא שאלה-
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שירשם לפרוטוקול שראש המועצה לא מאפשר

2

לשאול שאלות-

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :זה לא תקציב.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה קשור לתקציב.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חברים.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא מאפשר לשאול שאלות של חברי מועצה.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,עמיר ,סליחה.

8

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני אומרת ,צריך לדייק.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :פנינה .חברים ,אני לא מתכוון שיהיה לי שוק.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :הוא שאל אותך שאלה.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מותר לשאול שאלות.

13

אילן כליפא [חבר מועצה] :שאלות של חברי מועצה זה שוק?

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא.

15

אילן כליפא [חבר מועצה] :תסלח לי.

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :זה לא שוק וזה בסדר גמור-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אבל ככה אמרת-
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :וכרגע הבהרנו את הדברים ואם יש לכם

2

שאלות ,הנושא עלה להצבעה .מי בעד?

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,עוד הפעם אני חוזר .אני רוצה שירשם

4

בפרוטוקול-

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מנהל את הדיון-

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שאתה לא מאפשר ,שאתה ,בתור מנהל הדיון-

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עמיר-

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא מאפשר לחברי מועצה לשאול שאלות.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :בוא .אני מבין-

10

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :איתמר ,לא קיבלת את זכות הדיבור.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מבין את המטרה ,ושיהיה רשום בפרוטוקול.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה אחת .אני רוצה להבהיר ,אנחנו הולכים-

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שיהיה רשום בפרוטוקול שאנחנו מתחילים דיון,

15

יועמ"ש ,אני מבקש לוודא שזה יירשם.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני מבקש ,עוד פעם ,עכשיו אני אומר.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,בוא .אתה פשוט מביך את עצמך מול כולם

18

פה באופן שבו אתה מתנהל.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נתתי לך את זכות הדיבור.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני באתי להגיד ,אני לא שואל אותך ,גם אם יש

3

לי זכות דיבור ,תשתוק .אני אומר דבר נורא פשוט.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חיים ,אני מציעה-

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,רגע ,רגע .סליחה ,אני התחלתי .סליחה ,אני

6

יכול לומר משהו פשוט?

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,אני ,רגע ,שניה אחת.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אני לא .סליחה.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חכה שניה אחת ,אני אתן לך זכות דיבור.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :בבקשה ,כן.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :נוהל ישיבות מועצה .הוא מוכר לכולם ,הוא

12

מופיע בחוק .הנוהל אומר שיש נושא לדיון מציגים אותו ,לכל אחד מהאנשים

13

מוקצה זמן להתייחס לאותו נושא-

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ובסוף יש הצבעה .זה הנוהל.

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :נתת זמן להתייחס?

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,זה הנוהל .אומר המנכ"ל ,מי שרוצה

18

להתייחס ,יפנה אליי ,נקבל ,ניתן את הסדר .הסביר את זה מנכ"ל המועצה,
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1

בבקשה .מי שרוצה להתייחס לסעיף הזה ,יגיד למנכ"ל "אני רוצה להתייחס",

2

יקבל זכות דיבור ,יתייחס ,יגיד את דעתו למה הוא נגד או בעד ונעלה להצבעה,

3

זה הכל ,תודה רבה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :הבנתי ,אז רגע ,אז מותר לי להתייחס?

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מותר לך ,אבל אתה רק בהתאם למה שחיים

6

מחליט-

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,קודם כל יש פה שינוי ,כי לפני זה אסור

8

היה לי להתייחס .כל מה שבאתי להגיד זה פידבק חיובי על מה שקרה פה,

9

ולהגיד לכם ,שאם הצלחתם לעשות הוזלה פה מול בנקים ולחסוך אלפי

10

שקלים ,נכון שאת אותה פרוצדורה תעשו בתהליכי רכש אחרים מול ספקים

11

אחרים .זה מה שאני בא לעשות .אבל כרגיל ,במדיניות הדיקטטורה של חיים

12

מנדל שקד זה לא עובד-.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רגע ,רגע ,רגע ,בלי-

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,באמת ,עם כל הכבוד .הדבר פשוט-

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :קודם כל-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :פידבק חיובי עליכם ותראו איך אתם מתנהלים.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הכל בסדר ,תודה רבה על הפידבק ,מעריך

18

מאוד ,וכן אנחנו נעשה ככל שאפשר ועניתי לזה-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אני מבקש פרוצדורה ,זה כל מה שאני אומר.

2

זה לא לדיון הזה ,אני רק אומר לך ,תקבעו פרוצדורה .לא יכול להיות שספק,

3

יעברו  5שנים 6 ,שנים ,ורק אז נתעורר להגיד רגע בואו נבדוק את התנאים.

4

תקבעו פרוצדורה ,פעם בשנתיים ,מה שתחליטו-

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אין לנו ספקים.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רעיון טוב.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,אין לך ספקים?

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אין ספקים.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :ספק מחשוב ,אין לך? ספק תקשורת ,אין לך? על

10

מה אתה מדבר?

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רעיון מצוין.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :קבלני משנה ,אין לך?

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :עוד מישהו יש לו התייחסות? מישהו? מי בעד?

14

דוד זיו [יועמ"ש] :פה אחד.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :פה אחד ,תודה רבה .פתיחת תב"רים.

16
17
18

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת חשבון עו"ש בבנק
מרכנתיל דיסקונט ,כפי שהוצג על ידי מנכ"ל המועצה.

עמוד  15מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

 -2פתיחת תב"רים

2

פתיחת תב"ר 271

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  271על סך  100אלף שקל

4

לשיפוץ ואבזור מרכז ההפעלה של המועצה .מקורות המימון ,מענק פיתוח

5

ממשרד הפנים  70אלף שקל ,קרן מבני ציבור  30אלף שקל .תוכנית הפעולה

6

המתוכננת זה לשדרג את מרכז ההפעלה שלנו ,בריאות ,תקשורת ,מחשבים-

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני מציעה שרק תסביר למה משמש

8

מרכז ההפעלה.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מרכז ההפעלה ,למה?

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :ליישוב ,כן.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אוקי .מרכז ההפעלה אמור לשמש את הישוב

12

בעיקר בשעת חירום .בשעת חירום ,בטח ובטח במלחמה ,אבל גם באירועים

13

חריגים ,אנחנו מפעילים את מרכז ההפעלה .במרכז ההפעלה אנחנו שולטים

14

בכוחות ,במשימות שמתבצעות בישוב כדי לתת מענה לאותו איום ,לאותו

15

מפגע ,לאותו אירוע .כמו שהיה בשלג וכמו שהיה-

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :באירועים ביטחוניים אחרים.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ארחיב יותר מדי ,אבל בגדול יש גם

18

מתנדבים תושבים בחמ"ל ,ויש גורמים רבים שמתעסקים עם זה.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כל המצלמות של הישוב מגיעות למרכז

20

ההפעלה ,יש שם מערכת שליטה ובקרה של פיקוד העורף ,מערכת "שועל".
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1

אנחנו רואים במסך בזמן אמיתי את כל כוחות ההצלה ,מכבי האש ,מד"א ,מגן

2

דוד אדום ,משטרה ,וגם את רכבי המועצה ,אנחנו רואים בזמן אמיתי ,אנחנו

3

שולטים עליהם וזה קל לשליטה .מרכז לשליטה של המועצה.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כן .מרכז השליטה הזה גם יושב פה,

5

ממוקם ב[ ]...התחתונה וזהו.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :בסדר ,מישהו אפשר התייחסויות?

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן.

8

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ומה עונה לתקציב?

9

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :היעוד שלו זה ריהוט ,תקשורת ,מחשבים.

11

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :שדרוג.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :גבי.

13

דוד זיו [יועמ"ש] :מירי רחמים.

14

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מה עולה כסף בזה?

15

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

16

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :תוכנות ,תקשורת-

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כרגע ריהוט ,תקשורת ,מחשבים ,ציוד חירום.

18

מה לדוגמה? לדוגמה ,מהשלג עכשיו ,הגענו למסקנה ואנחנו בשיח רצוף עם
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1

יחידת ה[ .]...החלטנו שאנחנו צריכים לראות את השרשראות לגלגלים,

2

וצריכים לתלות כל מיני דברים .זה ציוד חירום .זה בין היתר ,ורצועות

3

מיוחדות .מעבר לזה ,לחמ"ל אנחנו צריכים לסדר שם את כל הטלפוניה ואת

4

כל השולחן ואת כל החזית ,אנחנו צריכים לסדר את זה שזה יהיה ממוסד

5

ומתוקן .עדיין אין לנו תוכנית מפורטת ,אבל אנחנו יודעים שזה היעוד הכללי

6

שלו ,ואנחנו נגיע לזה .כשנצטרך להגיע להצעות מחיר וזה ,נקווה שזה יגיע

7

לוועדת-

8

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :לא ראוי קודם לעשות עבודת הכנה ,לקחת

9

מהנדס שילמד ,יגיד מה צריך לעשות ,לראות כמה טלפונים ,כמה זה ,ואז לבוא

10

עם-

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :התקציב-

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אחרי ש-

13

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כן ,זה הנוהל.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אנחנו צריכים קודם כל לקחת את הכסף

16

ממשרדי הממשלה שם .קודם כל אנחנו לוקחים את הכסף ,אחרי זה אנחנו

17

עושים פעולות איך אנחנו מייצאים.

18

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :מה המקור התקציבי?

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אמרתי.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :הוא אמר.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :משרד הפנים ,אמרתי .משרד הפנים  70אלף

3

שקל ,קרן מבני הציבור  30אלף שקל.

4

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אוקי.

5

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :קרן מבני ציבור זה שלנו.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :זה שלנו.

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כן .צריך להסביר-

8

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :זה לא לגמרי-

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אז אני אסביר .תקציבי ממשלה בחלקם

10

ניתנים בתנאי שאנחנו ניתן  ,Matchingשאנחנו ניתן הוספה .לצורך העניין,

11

לפעמים תקציבי הממשלה מגיעים  80%מהם 20% ,אנחנו-70% .

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תמיד זה-

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,לא תמיד .אנחנו מחפשים את אלה שלא.

14

אבל אם יש דבר כזה ,אז אנחנו עושים-

15

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני מציע שאחרי שנעשה עבודת הכנה ומהנדס

16

יבדוק ויראו בדיוק מה הצרכים ,וכמה צריך ,אז תבוא המועצה ותגיד

17

"התקציב הוא כזה וכזה" .להגיד "אנחנו עכשיו לוקחים ,בשביל משהו שאנחנו

18

עוד לא תכננו ולא יודעים" ,איזה מן דבר זה?
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אז אני אגיד לך.

2

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :גם בבית אתה אומר דברים ככה?

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע .אנחנו לא קיבלנו ,אנחנו דרשנו .יש אפיון

4

למרכז ההפעלה .]...[ ,יש אפיון למרכז הפעלה-

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :למה לא שלחתם אותו כהכנה לישיבה?

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו ,כי זה לא קשור .אנחנו דרשנו ממשרד

7

הפנים כסף והתמודדנו בקול קורא למרכז הפעלה .השנה נתנו מרכזי הפעלה,

8

התמודדנו ,ביקשנו  100אלף שקל ,אישרו לנו פרויקט בהיקף  100אלף שקל,

9

כאשר המאצ'ינג הוא  30אלף שקל למועצה.

10

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :טוב ,תודה.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :יש למישהו עוד שאלות?

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כן ,מה כולל הפרויקט?

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רגע ,עמיר .תעשה כבוד לאיתמר.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :הוא עושה לי כבוד .אני רוצה להבין ,הדבר הזה

15

נועד בעצם לשרת את הישוב בשעת חירום-

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :ואת מי שנמצא ומפעיל את חדר

17

ההפעלה והרבה מאוד מהם זה גם מתנדבים-

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי זה בשעת חירום?
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אמרתי ,בשעת חירום-

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בשעת חירום ובשוטף ,למה-

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי זה? לא .זו בדיוק השאלה .זה בשעת חירום

4

או בשוטף?

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,לא .בשוטף.

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בשוטף.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בשוטף אין.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :בשוטף לא .יפה .אז זו בדיוק השאלה שלי .הולך

9

ל ...שניה ,סליחה .אני חושב שבמידה רבה אנחנו כישוב ,משקיעים יותר מדי

10

מה שנקרא בלייבור ,פחות מדי בהון .כלומר ,אנחנו משקיעים הרבה בכוח אדם

11

שעושה עבודה ,פחות מדי באמצעים שיכולים לעשות אותה בצורה יותר

12

מוזלת .והנה באתם עם יוזמה יפה של לשדרג את מערך ההפעלה .אבל בעיני,

13

לא נכון להשקיע באיזשהו שדרוג שמשמש פעם ב בעתות חירום ,אלא לבוא

14

ולראות איך משקיעים כסף בלשפר נגיד את רמת האבטחה בישוב באמצעים

15

טכנולוגיים לאורך זמן בשוטף .למה סיירים צריכים לעשות סיור בישוב-

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא בתב"ר-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,רגע ,סליחה.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :שניה ,אני אסביר-

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,סליחה.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תנו לו לסיים.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה סיירים צריכים להמשיך לטייל מסביב

3

לישוב ולטחון את הרכבים שלהם ,ולבזבז זמן וכוח אדם ,כשאפשר לשים

4

מצלמות ,כשאפשר להרים מערך רחפנים ,כשאפשר לשים אמצעי אבטחה

5

מתקדמים יותר .אתם משקיעים פה כסף שהוא בעיני חשוב ,תעשו סוויצ'-

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אי אפשר לעשות סוויצ'-

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :רגע ,תן לו-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה זאת אומרת אי אפשר? אני לא מצליח להבין

9

למה אי אפשר לעשות סוויצ'-

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אגיד לך-

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה אי אפשר להשקיע את הכסף ,אני אחדד את

12

השאלה עד הסוף ואז תענה לי.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חיים ,גבי ענה לו.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אומר .קודם כל ,כל מה שאתה מציע,

15

לשדרג ,להוסיף רחפנים ולהוסיף מצלמות ,זה בהחלט שאיפה שלנו ,ולזה זה

16

לא התב"ר.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה?

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :התב"רים מוקצים ומיועדים לנושאים

19

ספציפיים.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה אני מצליח ,תסביר לי למה חדר חירום לא

2

יכול לשמש סוג של משלט שבו בשוטף אתה עוקב אחרי מה שקורה בישוב שלך.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :קודם כל ,זה מה שקורה .זה מה שקורה-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אמרת לפני רגע שלא ,אמרת שזה משמש רק

5

בחירום .שאלתי אותך ,זו השאלה הראשונה ששאלתי .אמרת רק בחירום ולא

6

בשגרה .אז אני שואל למה לא תשדרג את המשלט שלך ,למה לשים אותו איזה

7

חדר שהשקעת בו הון ששוכב שם-

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אסביר לך-

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :במקום לשים בחמ"ל שלך אנשים שיושבים,

10

רואים את כל הישוב-

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כי בחמ"ל אין אנשים ,אתה צריך להבין-

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז תוציא ,תוציא.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איך?

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :תקשיב ,אנחנו ,אני אספר לך סיפור ,אתה יודע

15

שהייתי בבזק בעבר .פעם בכל בניין היה שומרים  24שעות ביממה .תשאל

16

יהודה פורת ,תושב פה בישוב ,חלק מהאנשים מכירים אותו טוב ,מנהל אגף

17

ביטחון בבזק .יהודה פורת ,כמנהל אגף ,החליט להוריד כדי לחסוך בתקציב,

18

מהרבה מקומות את השמירה אחרי שעות היום והכל עובד עם מצלמות,

19

חיישנים ,עם מרכז אחד מרחוק שסוגר את הכל .אנחנו בישוב יכולים לעשות
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1

את הדבר הזה ולחסוך המון כסף בהוצאות אבטחה ,שזו אחת ההוצאות

2

הכבדות של הישוב.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה רק מקצועית-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :עכשיו עצרתם ואתם עוד אומרים ,לא ,אנחנו

5

רוצים להשקיע את זה רק בחורים שזה ישכב-

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אבל לא ,לא ,אתה קצת מסיט-

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,אני רוצה לענות מקצועית ,שניה.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני שאלתי מקצועית ,תאמין לי ,רק מקצועית.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה מקצועית ,היות ואני יושב ראש ועדת

10

מל"ח היות ואני יושב ראש ועדת ביטחון ,והיות ואנחנו עשינו מאז שאני

11

בתפקיד ,לפחות  7תרגילים בהפעלת מרכז ההפעלה ,רק לפני שבועיים עשינו

12

פה תרגיל של הפעלת מכלול חינוך ,מרכז הפעלה וחירום עובד לפי מכלולים.

13

זה נכון שלפני שבוע ,שבועיים השתמשנו במרכז הפעלה לצורך השלג,

14

השתמשנו שבוע לפני כן לצורך שריפה .משתמשים במרכז ההפעלה גם בשגרה

15

ולא רק בחירום .עכשיו ,אנחנו במסגרת-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה לא שגרה ,אתה מדבר על תרגילים-

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תן לי רגע .יש נוהל הפעלה של הישוב בחירום.

18

יש לנו אימוני ביטחון בחירום .אנחנו מחויבים לעמוד בתקנים ,בגלל זה קיבלנו

19

כסף .יצא קול קורא למי שאין לו מרכזי הפעלה כמו שבדגם של היום ,של
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1

האפיון של היום ,הוא זכאי להשתתף בקול קורא .הגשנו בקשה אך ורק למרכז

2

הפעלה וחירום .זו הייתה המטרה.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :בושה.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :במרכז ההפעלה ,גם בפנים ,אני לא יכול

5

לעשות כל דבר שאני רוצה .אני חושב שפה גבי טעה שרשראות שלג לא יכנסו

6

שמה ,זה לא מופיע במפרט .אבל פנסים כן ומכשירי קשר כן .אבל ,ולכן אני

7

אומר ,יש אפיון .אנחנו לא יכולים לעשות בכסף מה שאנחנו רוצים .אנחנו

8

הגשנו קול קורא .עכשיו ,אתה אומר ,אם יש לך רעיון ,נשמח מאוד לשמוע-

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בדיוק.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש לך רעיון ,איך אפשר ,כמו שעשיתם בבזק,

11

לבוא ולהגיד ,רגע בואו נשתמש בזה גם ללא רק באותם ימים שיש מצב חירום

12

שיורדים למטה ,ואפשר לעשות בסוויצ' ולהפעיל אותו .אני יודע שהיום

13

בסוויצ' יש לי את כל המצלמות של הישוב למטה במרכז ההפעלה ,ואנחנו

14

משתמש ים בזה .אבל אני מסכים איתך שבשוטף אין לנו לצערי מוקד שנמצא

15

שמה  ,24/7והוא מסתכל על המצלמה-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן ,אבל בוא-

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מוכן לשמוע-

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,אני אגיד לך שני דברים.

עמוד  25מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :קח את ועדת ביטחון ,אני מוכן לשמוע

2

רעיונות וליישם אותם.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אגיד לך שני דברים .אחד ,קודם כל אם אתם

4

מוכנים ,וזה אומר שאת התקציב הזה ,וזה הסיכום .ככל שניתן יהיה להשתמש

5

בתקציב הזה בחשיבה יצירתית ,גם לשוטף לצמצום הוצאות הביטחון של

6

הישוב ולשיפור האבטחה של הישוב ,זה בעיני ,אם זו ההערה שנאמרת אני

7

מוכן לקבל אותה ולאשר ,אחד .2 .אני רק אזכיר לך ,שיש היום רחפן בישוב

8

שהוא נקנה אגב ,מתקציב של אכיפת מגבלות קורונה ,כהצעה שלי ,והשתמשנו

9

בו כתקציב לאבטחה .לפעמים אפשר להיות יצירתיים ולראות איך משתמשים

10

בתקציב כדי לעשות משהו.

11

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אבל זה לא אותו תקציב ,זה תב"ר

12

אחד נפרד-

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :פנינה ,חבל לפתוח את זה .אני אומר ,אמרתי

14

מראש ,אני מוכן ,אם תחשבו ורסטילית ולא תהיו מקובעים-

15

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,אף אחד לא מקובע ,איתמר .אף

16

אחד לא מקובע.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו מסכימים איתך.

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :יאללה ,סבבה ,אז בואו נתקדם.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :טוב ,מי בעד?
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מי בעד התב"ר?

2

דוד זיו [יועמ"ש] :מי בעד בישוב? אף אחד לא נגד?

3
4
5
6

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת תב"ר  271על סך 100,000
 ₪לשיפוץ ואבזור מרכז הפעלה ,מקורות המימון :א .מענק פיתוח
משרד הפנים –  .₪ 70,000ב .קרן מבני ציבור – .₪ 30,000

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :יאללה.

8

אישור פתיחת תב"ר  272על סך  ₪ 230,000לשיקום ושיפוץ המרחב הציבורי
ברשות.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור תב"ר  272על סך  230אלף שקל לשיקום

11

ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות .זה  100%ממענק ,אין פה  ,Matchingממשרד

12

הפנים .מה התוכנית לדבר הזה? צריך לעשות סקר הנגשה ,עולה  50אלף שקל.

13

התאמות הנגשה 30 ,אלף שקל .שיפוץ מדרכות  30אלף שקל .שיפוץ וחידוש

14

כבישים  30אלף שקל .תיקון ליקויי בטיחות בגני משחקים  60אלף שקל ,זאת

15

אגב בתוספת ל 50-אלף שכבר נצבר ,שאנחנו יש לנו עוד בתב"ר  .240וחידוש

16

הצללות בשצ"פים בגני משחקים 30 ,אלף שקל .יש למישהו הערה?

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,אני רוצה להבין.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כן ,מתי הגשנו את הבקשה?

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הבקשה לתב"ר?

20

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מתי הגשנו את הבקשה לתקצוב?

9
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1

ירון ארנון [גזבר המועצה] :מה? מתי הגשנו-

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לתב"ר?

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כן.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לתב"ר ,מתי הגשת את התב"ר?

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מתי קיבלנו תשובה? מתי הגשנו ומתי קיבלנו

6

תשובה?

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתם לא קוראים.

8

ירון ארנון [גזבר המועצה] :בדצמבר.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בדצמבר ,וקיבלנו תשובה עכשיו?

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,אני שלחתי לכם את זה.

11

ירון ארנון [גזבר המועצה] :שהגשנו את התב"ר בסוף ינואר-

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז כל הכבוד ,קודם כל ,כמה ,מה

13

הסכום שקיבלנו?

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] 230 :אלף שקל-

15

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :יפה מאוד.

16

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה היה  400אלף שקל.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כמה?

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה היה .400

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :רגע ,אני לא שומעת .מה?

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] 400 :אלף שקל.

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :קיבלנו  ?400אז למה?

6

ירון ארנון [גזבר המועצה] 230 :ועוד .]...[ 170

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז יופי .אז פה עוד  400אלף שקל

8

לקופת המועצה מתב"ר משרד הפנים לטובת שיפוץ ורווחת אלמנטים בישוב,

9

מצוין.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :נכון.

11

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אולי יש לעוד מישהו הערות.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני שאלתי ,זה מדובר רק על נגישות?

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא ,לא.

14

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,גם על גני משחקים.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :גני משחק-

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תקראי בבקשה את הכל.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה הכותרת? מה-
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר על סך  230אלף שקל

2

לשיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רבתי ,אז הכנסנו נושא של הנגשה ,הכנסנו

5

אמות הנגשה ,שיפוץ מדרכות-

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :הבנתי.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :שיפוץ-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אישית ,אוקי-

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו מייצאים על זה  120אלף שקל לגני

10

משחקים ,ועוד  50אלף שקל שיש לנו מתב"ר פתוח ,סך הכל  170אלף שקל

11

לטובת שיקום-

12

איתמר הראל [חבר מועצה]-230 :

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ושיפוץ ושדרוג-

14

מירי רחמים [חברת מועצה] :מתי זה קורה?

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אם תצביעו עכשיו בעד-

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא אבל ה 50-אלף גם כבר היו ,יש המון תקציב

17

לדברים האלה-

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן ,נכון .זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :ואנחנו מחכים המון המון זמן-

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה מה שבאתי לשאול .בשנה שעברה-

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :זה יפה מאוד ,הצליחו להביא-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :הגשנו פה-

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :המועצה הצליחה להביא כסף

6

חיצוני ,הרבה כסף.

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל כבר היה גם כסף שהוא לא מנוצל-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :פנינה ,בשנה שעברה-

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה עובר משנה לשנה-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :השארנו תקציב-

11

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] 50 :אלף שקל זה לא  400אלף שקל.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :בסדר.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,בבקשה.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :בשנה שעברה ,הגשנו תקציב בין היתר לשפר את

15

שלב ב' בישוב מבחינת עצים בשדרה הראשית ופתרון בעיות חניה .כל מי שגר

16

בישוב יודע ,שלב א' נראה ירוק ,פורח והכל ,ושלב ב' ,עצים שלא הצליחו

17

לצמוח כמעט בכלל ,חלק מהם מסכנים שבורים ,וחלק לא מצליחים להתפתח.

18

אמרנו ,בואו נשקיע וניקח כסף שבו נחליף את עצי השדרה ,ועל הדרך גם נסדר
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1

מקומות שבהם העץ תקוע במקום שלא מתאים ונעשה חניה .פתחנו לדבר הזה

2

גם תב"ר ,אישרנו לדבר הזה גם תקציב שוטף בכוח אדם ,לא נעשה .לא מזה

3

ולא מזה .והיו עוד דברים שנעשו.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר-

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני עכשיו שואל ,קודם כל ,האם את ה 30-אלף

6

שקל שאתם מייעדים לשיפוץ מדרכות ,האם אתם מדברים על שלב א' שבו יש

7

מדרכות דפוקות ,או שתחשבו גם בין היתר על מה שהצענו ורצינו לעשות שנה

8

שעברה ,רק שהחלטתם לא לעשות ,והוא לשפץ את השדרה ,לדאוג שיהיו שמה

9

עצים נורמליים ,שיהיה בסוף עצים שעושים צל ,שילדים יכולים ללכת בלי

10

שהאבא צריך להסיע אותם כי חם להם ב ...יש פה גם ככה מרחקים גדולים.

11

שזה מסדר את בעיות החניה ,שהעצים לא תקועים באמצע השביל ,זאת

12

השאלה שלי .האם אתם מתכוונים גם לפתור את הבעיה הזאת? כי הרי

13

קיבלתם תקציב .אם כן ,אני אשמח לאשר.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני-

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אפשר להוסיף עוד שאלה? מה הולך להשתנות

16

עכשיו ,שלא קרה בשנה האחרונה?

17

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :עכשיו אפשר לדקלם דקלומים ,לספר סיפורים-

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,אני שואל-

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אין לי מושג מה הקשר-
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז זה לא אליך ,יש ראש מועצה .מה הולך

2

להשתנות עכשיו?

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עמיר ,עמיר.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,אני שואל שאלה .אתה יכול לא לענות לי,

5

אתה יכול כן לענות לי.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני כרגע-

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני שואל שאלה נורא פשוטה .מה הולך להשתנות

8

עכשיו-

9

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

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שלא קרה בשנה האחרונה?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני אומר עוד פעם .אני קצר בזמן-

12

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :סיפורי מעשיות-

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה לאשר להעלות להצבעה-

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :הבנתי.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ואני לא-

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :קיבלתי תשובה.

17

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :כל כך עסוק בעשייה-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני חייב להגיד שמלכתחילה ,הערתי לך על זה

2

גם במייל .מלכתחילה ,נושא כמו תקציב ,זה ישיבות מאוד חשובות .אם אתה

3

מחליט להקצות  45דקות לדיון תב"ר ולהוציא בו ,לא ספרתי כמה מיליונים

4

יש בו .ואחרי זה לנהל דיון של כמה זה ולא יודע מה ,ולאשר את התקציב

5

השוטף ,בעיני זה לא רציני .ואני גם לא מבין את הלחץ-

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כי יש אנשי מקצוע-

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :צריך לעשות דיון על תקציב-

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברי המועצה-

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,לא סיימתי את המשפט .צריך לעשות דיון

10

יסודי ומעמיק על התקציב .הגשנו פה תקציב מפורט מאוד שמסביר איך אפשר

11

להתייעל ולכסות חלק מהגירעון הצבור שעדיין תקוע בישוב ועוד לשפר

12

משמעותית את הישוב .אני חושב שנכון היה לתת את הישיבה על זה ,ולא

13

להגיד עכשיו "אין לי זמן ,אז אני צריך לקצץ את הדיון"-

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני-

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה כל העניין.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני ,לפני שנעלה את זה להצבעה אני רוצה

17

להגיד משפט אחד .חברי המועצה ,התפקיד שלהם זה לקבוע מדיניות .חברי

18

המועצה היא לא להחליף את ראש המועצה ולא לנהל במקום ראש המועצה

19

את המועצה .חברי המועצה הם לא אנשי מקצוע ,והצוות המקצועי נמצא בתוך
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1

המועצה .וכשאין לנו אנשי מקצוע במועצה ,אנחנו נעזרים ביועצים מקצועיים

2

שעולים כסף .ולכן אנחנו נקבל את ההחלטות הניהוליות בתוך המועצה ,ולא

3

במליאת המועצה .אתם מנסים שלוש שנים לנהל במקומי את המועצה ,ולא

4

יהיה קולות שאני ראש מועצה .ולכן אני אומר ,ההערות שלכם הן נכונות ,אבל

5

הן לא במקום .מי שרוצה לעזור לי ,לבוא לייעץ לי ,לסייע לי ,אני אשמח מאוד.

6

לא בישיבות מועצה ולא בכפייה .ולכן אני אומר ,יש לי את הצוות המקצועי,

7

אנחנו ניקח את הכסף של התב"ר ,נעשה את זה הכי טוב שאנחנו יכולים ,הכי

8

טוב שאנחנו יודעים .עם אנשי המקצוע שלנו ,בצורה הכי טובה.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב ,אני חייב להיכנס לדברים שלך ,אני אגיד-

10

מדברים ביחד ,לא ברור

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני חייב להיכנס לדברים שלך ,אני אגיד שני

12

דברים-

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,אני לא מבקש ,אני סגרתי ,אתה לא

14

מתייחס לדבריי עכשיו-

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אבל אתה מעיר את ההערה לגבינו-

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה את זה להצבעה-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,אתה קצת מתבלבל ,כי גם אתה יכול להגיד

18

את אותה טענה על חברי הממשלה .הם לא אנשי מקצוע-

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו לא ממשלה ,אנחנו לא ממשלה-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,אנחנו בסוף קובעים מדיניות ,כמו ששרים-

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ראש הממשלה לא נבחר בבחירה ישירה לנהל

3

את המדינה-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל זה בדיוק העניין .אתה תופס דיקטטורית

5

את התפקיד שלך ,ואנחנו כחברי מועצה פועלים פה לטובת הישוב .אתה חושב

6

שהשכל כולו אצלך ,אנשים מעלים רעיונות ואתה רוצה רק אתה לעשות-

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה לא מוכן לקבל שום דבר-

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ואחרי זה מתפלים שהכל נראה ככה-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :ויותר מזה ,אתה יודע מה? הוכחת עכשיו בזה

11

הרגע נקודה אחת .שנה שעברה הגשנו את התקציב הזה אנחנו ,לא עשית איתו

12

כלום .היה תקציב שלם ,שנה שלמה לא עשית איתו כלום ,והשנה אתה עושה

13

אותו .למה? כי אתה מעלה אותו .שיהיה לך לבריאות.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל רגע .כששאלתי מה הולך להשתנות בין השנה

15

לשנה שעברה ,ראש המועצה החליט שלא לענות ,הוא תוקף במקום.

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב ,יאללה.

17

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :כל הישיבה הזו של התב"רים ,נעשית כאן כהצגה

18

לפני הקהל הזה ,כי יודעים שהיום עומד להיות תקציב .אז הלך ראש המועצה

19

ועשה לפני זה איזשהו  ,Showשאנחנו משתתפים בו עכשיו .הרי זה המגמה של
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1

כל סיפור התב"רים ,כדי שפנינה תגיד " 400אלף שקל?" כן 400 ,אלף שקל ,לא

2

יעשו איתו כלום ,כמו שלא עשו בשנה שעברה .אתם עושים את הכל בשביל

3

ההצגה ,ואנחנו סטטיסטיים בהצגה ,ומותר לנו לשאול שאלות.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אף אחד לא אמר שלא תשאלו

5

שאלות.

6

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :תשאלי כל הזמן את השאלות המנחות שלך ,עם

7

התשובות המנחות שלך-

8

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :למה זה מפריע לך-

9

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :כדי שכולם ישמעו ,זה לא יעזור.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תודה רבה.

11

מדברים ביחד ,לא ברור

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :אני רוצה לשאול ,קודם כל ,האם חלק

13

מההנגשה ,הכוונה היא רק להנגשה של מדרכות ,או שיש כאן גם כוונה להנגיש

14

גני משחקים ,שלצורך העניין אי אפשר לעלות אליהם עם עגלה ,כי הם עם

15

מדרגות.

16

ירון ארנון [גזבר המועצה] :השלב הראשון בהנגשה ,זה ביצוע סקר הנגשה

17

ואיתור פערים והכנת תוכנית אב ,שהיא תוכנית ארבע שנתית ,בהתאם לחובות

18

החל ות עלינו כוועדת הנגישות ,והגשתה בשורה על ידי ...בנציבות שלטון

19

האזרחים עם מוגבלויות .ומשם אנחנו נלמד את ...מה סדר הדברים בתוך
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1

הארבע שנים האלה .לא נלמד ,אלא נראה איך פורסים בתור תוכנית אב

2

שתוכן .לכן ,השלב הראשון הוא בעצם היציאה להכנת תוכנית אב.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :להערכתכם ,כמה זה ייקח? מהרגע שביקשתם פה

4

את הבקשות העקרוניות ,ואז שיהיה לכם לו"ז מפורט לביצוע הדברים

5

שאישרנו .כי אני מזכיר לכם ששנה שעברה היו לא מעט דברים שאישרנו ,כולל

6

אמצעי השטיפה שלקח לכם שנה שלמה לרכוש אותו .אני שואל ,מתי לדעתכם-

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חלקם עוד לא נרכשו.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן .מתי לדעתכם אתם תיישמו? זה השאלה .כי

9

תקציב זה נורא נחמד ,מתי תיישמו?

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אענה.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מה שלא נרכש ,אמרתם שנתיים וכאלה-

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא שנתיים ,אמרתי שנה.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :שנה .אני ארבעה חודשים בתפקיד ויצאנו כבר

15

להליך רכש ,ואתם הייתם שותפים אליו-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,אני לא פונה אליך-

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל אני אחראי על זה ,אני אחראי על כל

18

המשימות האלה.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,אבל אתה לא היית אחראי מתחילת השנה,

2

שנה זה שלך ולא בוצע.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אז עכשיו אני פה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה לא עונה לעניין.

5

דוד זיו [יועמ"ש] :תענה אופרטיבי .במהלך השנה זה יקרה?

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :במהלך השנה זה יקרה.

7

דוד זיו [יועמ"ש] :זו התשובה.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני הולך לממש ככל שאני יכול ,כל מה שאתם

9

תאשרו אני הולך לממש .ואני אזדקק לסיוע שלכם ,וסייעתם לי פעם אחת ,אני

10

מקווה שתמשיכו לסייע לי גם בשאר הפעמים.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני מבטיח לך דבר אחד .ככל שתעשו עבודה

12

מקצועית ,תקבלו את כל הגיבוי מאיתנו .זה הכל.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עבודה מקצועית ועדכון מראש.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אגיד ,תב"ר מספר?

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עבודה מקצועית-

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה].272 :

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :רגע ,אני מבקש להוסיף ,עבודה מקצועית ועדכון

18

בזמן.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תב"ר מספר  ,272אני מעלה להצבעה .מי בעד?

2

פה אחד ,פה אחד.

3
4
5
6

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת תב"ר  272על סך 230,000
 ₪לשיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות .מקורות המימון100% :
ממענק פיתוח משרד הפנים

7

אישור פתיחת תב"ר  273על סך  170אלף שקל להתייעלות אנרגטית במבני
הציבור.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  273על סך  170אלף שקל

10

להתייעלות אנרגטית במבני ציבור .מקורות המימון  100%ממענק פיתוח

11

משרד הפנים .התוכנית לדבר הזה זה החלפת מזגנים ,מערכות בקרה ,החלפה

12

לתאורת לד בבתי הספר ,בגני ילדים ,במועדון  50פלוס ובמוסדות ציבור.

13

מהקהל :מה עם סולארי?

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אנחנו נגיע לזה .שאלה טובה ,אתה אסור לך

15

להשתתף .אתם רק מקשיבים ,אתם לא חלק מהדיון.

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,כמה הדבר הזה יביא חיסכון בשוטף?

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איך?

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :כמה הדבר הזה יביא חיסכון בשוטף?

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה לא משנה ,אפילו אם זה שקל-

8
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אני סתם ,מעניין אותי לדעת אם אתם יודעים

2

לומר.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני לא יודע להגיד ,אני אענה לך.

4

מדברים ביחד ,לא ברור

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מה מקור התקציב? משרד הפנים?

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :כשהגיעו את התב"ר לעדים ,ואישרנו אותו ,ידענו

7

כמה זה יחסוך.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :השאלה היא במקום ,אני גם שאלתי את זה.

9

למשל ,גיליתי היום שבמועדון  50פלוס המזגנים שישנם ,הם צורכים פי 4

10

מהמזגן שהתקנו בחדר של נאוה ,פי  4חשמל ,באמת .אם זה עולה  55אגורות

11

לשעה ,אז הוא עולה  2שקל לשעה .אז זה יחסוך המון כסף ,אני לא יודע

12

לתמחר ,כי יש-

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לכמת את זה מספרית.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גדלים שונים מקורם בחללים שונים אבל-

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא ,לא-

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא-

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני דיברתי על אותו גודל ,אני דיברתי על

18

אותו גודל .אני אומר-

עמוד  41מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,זה לא משנה ,ברגע שהוא ממזג חללים שונים-

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב ,בקיצור ,אתם ,שתגיעו לזה תעדכנו אותנו

3

כמה זה אמור לחסוך-

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בשמחה.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :נרצה לדעת כמה אנחנו מרוויחים בתקציב

6

השוטף.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כמה נוכל להתייעל שנה הבאה.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בשמחה.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני אפילו חושבת שתוסיפו את זה

10

גם ,שזה באמת ותיישמו ,ברגע שזה יוצא לפועל עדכון-

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אנחנו נשמח-

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כמו שגם עמיר אומר-

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לעדכן את חברי המועצה-

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בדיוק .וכמה באמת הייתה התפוקה

15

של התב"ר.

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :על כל פעילות שאנחנו עושים ,לא רק על זה.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב .אני מעלה להצבעה את התב"ר-

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה].273 :
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה].273 :

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :על זה ,על המזגנים.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :התייעלות אנרגטית.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :התייעלות אנרגטית.

5
6
7
8

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת תב"ר  273על סך 170,000
 ₪להתייעלות אנרגטית במבני ציבור .מקורות המימון 100% :ממענק
פיתוח משרד הפנים

9

אישור פתיחת תב"ר  274על סך  19206ש"ח לרכישת מדיחי כלים לגני ילדים.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  ,274על סך -19206

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :דילגת ,273 ,אה.274 ,

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,יש לו טעות כתב.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :טעות ,אוקי.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לרכישת מדיחי כלים לגני ילדים ,מקורות

15

המימון-

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :המשרד להגנת הסביבה.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן ,המשרד-

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :מאשר.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מענק פיתוח במשרד הגנת הסביבה-
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :מאשרים.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :תתקדם ,תתקדם ,מאשרים.

3

מירי רחמים [חברת מועצה] :מבורך .אפשר גם בבית ספר?

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה היה קול קורא של משרד להגנת הסביבה

5

ש-

6

מירי רחמים [חברת מועצה] :כן ,כן.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שאורית ביקשה וקיבלה כסף.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :רינה גם כבר הרבה מאוד זמן מנסה לעבור

9

לכלים רב פעמיים וזה מאוד יעזור.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת-

11

נתלי שחף [חברת מועצה] :רינה אומרת שאין לה מי שיטעין את ה ...אני

12

דיברתי איתה על זה לא יודעת כמה פעמים.

13
14
15
16

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת תב"ר  274על סך 19,206
 ₪לרכישת מדיחי כלים לגני ילדים .מקורות המימון :א .מענק פיתוח
משרד הגנת הסביבה –  .₪ 18,246ב .קרן הפיתוח –.₪ 960

17

אישור פתיחת תב"ר  275על סך  138,429ש"ח לשיפוץ מקווה הנשים

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר -275

19

נתלי שחף [חברת מועצה] :אין לה את הכוח אדם שיכניס את הצלחות-
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לתוך המדיחים.

2

נתלי שחף [חברת מועצה] :ויוציא אותן.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  275על סך  138,429ש"ח

4

לשיפוץ המקווה של הנשים .הגשנו קול קורא ,אני נפגשתי עם הבחורה שם,

5

הסתובבתי איתה ,היא ביקשה את זה.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עדינה ,עדינה.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני לא זוכר את השם שלה.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :הבלנית ,הבלנית.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :עברנו איתה ,מדובר שם על הנגשה 20 ,אלף

10

שקל ,החלפת כלים סניטריים ,צביעה ,שיקום התקשורת ,גילוי אש 115 ,אלף.

11

סך הכל קיבלנו  138מימון מלא.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :משרד הדתות.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :משרד הדתות.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה עם מקווה גברים?

15

דוד זיו [יועמ"ש] :חייבים להצביע-

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שניה ,דקה ,דקה ,דקה .התב"ר הזה לא הופיע

17

בתוכנית ששלחת ב 6-בינואר ,שיהיה בפרוטוקול .הוא הוגש שלא כדין בישיבה.

18

עם זאת ,אני לא רואה סיבה להתנגד ואני מצביע בעד.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כולם בעד? יופי ,תודה.

2
3
4
5

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פתיחת תב"ר  275על סך 138,429
 ₪לשיפוץ מקווה הנשים .מקורות המימון 100% :ממענק פיתוח
משרד שירותי דת.

6

אישור פתיחת תב"ר  234על סך  1,225,000ש"ח להקמת גן משחקים רב
גילאי.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  234על סך 1,225,000

9

שקל להקמת גן משחקים רב גילאי .מקורות המימון :מפעל הפיס ,חלק ממענק

10

פיס ירוק בתוכנית החומש ,המימון הזה זה בהתאם לאומדן שקיבלנו ,אנחנו

11

ניסינו לבדוק בכמה מקומות ,ראינו מחירים הרבה יותר גבוהים ,אנחנו

12

התכווננו לכיוון אומדן כלשהו ,ממנו אנחנו יוצאים לתכנות ,חלופות ,שיתוף

13

ציבור ,מכרזים ,שבדברים האלה ,בגלל הסכומים הענקיים האלה אין ספק

14

שאתם תהיו מעורבים כי אתם תצטרכו לאשר בשלבים השונים את הדבר הזה.

15

אבל זה בהחלט נדרש ,מאז שאני פה אני שומע כל היום על הגן משחקים רב

16

גילאי הזה.

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה במקום התקציב שאישרנו כבר?

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,זה תוספת.

19

נתלי שחף [חברת מועצה] :זה בנוסף לתקציב-

20

מירי רחמים [חברת מועצה] :בנוסף ,אבל זה אותו ,לא הבנתי.

7
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1

אילן כליפא [חבר מועצה] :זה מה שכבר אמרנו לא ,כי לא היה תכנון ,אז

2

עכשיו-

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא ,רגע .בואו נעשה סדר ,אם אני מבין

4

נכון .יש תקציב שלדעתי אושר של  800אלף שקל-

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :של  800אלף שקל ממפעל הפיס-

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :לפני  3שנים בערך.

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :כן.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :שלא נעשה איתו כלום עד היום .אני כן שומע

9

אבל ,רגע אני כן שומע שראש המועצה מספר ,שאני תוקע הקמת גן משחקים

10

רב גילאי ,כשיש לו תקציב של  800אלף שקל כבר  3שנים והוא לא עושה איתו

11

כלום .עכשיו ,לגופו של עניין אני אומר ככה.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא נכון ,רגע ,לא נכון.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,ככה אני שומע מכל מיני אנשים-

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,זה לא נכון שהוא עשה-

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :שאיתמר הראל תוקע הקמת גן משחקים רב

16

גילאי ,שיש לך  800אלף שקל בתקציב.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא-

18

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה לא מה שאושר-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,אז תתייחס בסוף .תן לי רגע לסיים את

2

ההתייחסות שלי.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תתייחס פה בתב"רים שאתה הגשת ,אחרת הגשת

4

דו"ח לא נכון.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :עכשיו ,לגופו של עניין ,אני אומר כך .הישוב הזה

6

קיבל-

7

דיבור לא ברור

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני צודק ,ירון?

9

ירון ארנון [גזבר המועצה] :תכף אני אתייחס.

10

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אישרנו ,כולם זוכרים שאישרנו.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב .נראה לי שאני צודק .עכשיו ,הרי הישוב הזה

12

קיבל  3מיליון שקל ממפעל הפיס ,פיס ירוק ל 5-שנים .מיליון וחצי בערך הלכו

13

לכל מיני שימושים שוטפים כאלה ואחרים ,תחזוקות ,רשת לבית ספר וכו'.

14

נשאר מיליון וחצי ,שזה כמעט התקציב היחיד שחופשי לישוב להשקעה ,כמעט

15

היחיד ,שחופשי לישוב להשקעה במרחב הציבורי .רוצה ראש המועצה להשקיע

16

אותו אך ורק בתקציב לילדים .אין בני נוער שצריכים להסתובב בלילות בתוך

17

מתקנים של ילדים שנמצאים בין הישובים ובין הבתים וזה ,כי אין להם

18

מתקנים .אין מקום מפגש קהילתי ,אין פה איזשהו פארק קהילתי-

19

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אין הצללה בשום גן-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אין כלום בעצם ,רק גן משחקים רב גילאי .עכשיו,

2

אני מזכיר את מה שאמרתי פה לפני יותר משנתיים .אמרו לי כל ההורים

3

לילדים קטנים ,ודיברתי עם לא מעט ,אנחנו צריכים לנסוע למעלה החמישה.

4

מירי רחמים [חברת מועצה] :נכון ,ולמבשרת-

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :הלכתי למעלה החמישה ,צילמתי את המתקנים,

6

שלחתי לכמה חברות ,ביקשתי הצעת מחיר .קיבלתי הצעות מחיר ,אחת ב,110-

7

אחת ב ,125-על אותם מתקנים שנמצאים במעלה החמישה 10% .מהתקציב

8

שאתה רוצה להוציא פה .אמרתי לך יותר מזה ,בוא תעשה תכנון של מרכז

9

הישוב כולו .אל תשים פה משהו ,ופה משהו ,אלא אתה בא לאדריכל ,זה לא

10

הבית שלך.

11

אילן כליפא [חבר מועצה] :אתה יחד עם עם הוועדה עם המומחים-

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן ,לא ,זה אמרתי בהתחלה .ואחרי זה הייתה

13

את ועדת איכות הסביבה ,ועדת שפי ,שזו הייתה ההמלצה שלהם .יצא סקר,

14

כל הישוב רוצה פארק מרכזי ,מקום מפגש ,לשבת מול צפתי כנקודת מפגש זה

15

לא הדבר שאנשים רוצים .רוצים שהישוב יהיה קהילתי ,נדנדות כל אחד יכול

16

לשים בבית שלו ,זה וילות .רוצים מקום למפגש קהילתי .התנגדת קשות ,אתה

17

לא מוכן לעשות את הדבר הזה ,אתה יודע הכי טוב שצריך להקים פה את זה

18

ופה את זה .אחרי לחץ ואחרי הצעות-

19

נתלי שחף [חברת מועצה] :זה גן משחקים של דונם-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :ואחרי הצעות ,אני עכשיו את כל זה כתבתי ,אתה

2

ביקשת שיורידו את הפוסט ,אז התגובה שלי לפוסט ירדה .אבל אחרי

3

שביקשתי ,אמרתי לך אוקי .הגשנו פה הצעה לתקציב להביא מתכנן מקצועי

4

שיתכנן את כל מרכז הישוב .כי בסוף אנשים לא יסתובבו ,יחצו כבישים .כל

5

החלק הזה של הישוב שנמצא בין אולם הספורט ,בית הספר ,הסקייט פארק

6

וכו' ,אזור בלי כבישים ,אפשר לשים פה מתקנים ,מתקני ספורט חיצוניים,

7

הכל ,ולעשות שהישוב הזה באמת יהיה קהילתי .התנגדת ,הגיעה הצגת

8

התקציב ,אמרת "סליחה ,הבקשה של איתמר ,ההחלטה מיותרת ,כי החלטתי,

9

אני ,חיים מנדל שקד ,להעסיק מתכננת שתתכנן את האזור הזה ותתכנן אותו".

10

אמרתי "מצוין" .מאז עובר זמן ,עובר זמן ,עובר זמן ,עבר עד עכשיו לדעתי שנה

11

וחצי מאז שהיא נשכרה ,וגורנישט מיט גורנישט שילמו לה את הכסף ,היא לא

12

עשתה כלום .למה? כי באיזשהו שלב היא הגיעה פה לתכנון ,ואז מתברר

13

שאמרת "לא ,לא .פה ,אני תוקע כאן את הגן ,ופה אני תוקע כאן את הזה ,אין

14

לך מה לתכנן ש ם .תתכנני רק פה ,ליד האנדרטה" .אז את זה ,כשאמרנו לך

15

מראש ,אתה לא האדריכל של הישוב ,עם כל הכבוד ,צריך לתת לבעל מקצוע

16

לתכנן את מרכז הישוב .עכשיו אתה בזמן זה גם טענת ,שיש תוכנית מפורטת

17

לאזור הזה .שאלנו את האדריכל שלך ,לא רק אני ,כל חברי ועדת שפי ,שאלנו

18

את המהנדס שלך ,כל חברי ועדת שפי וכל חברי ועדת איכות הסביבה ,האם יש

19

תוכנית מפורטת לשם ,הוא אמר "אין ,אין תוכנית".

20

נתלי שחף [חברת מועצה] :לא ,חיים אמר יש ,והוא אמר אין.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן ,חיים אמר אין ,המהנדס שלך אומר שאין .אז

2

לכן שכרנו את אותה כדי שהיא תתכנן ,ומאז תקעת את התהליך .אני הגשתי

3

לך שאילתה לפני חודשיים ,כנראה בעקבותיי התחילו להעלות כל מיני

4

פוסטים ,למה אתה תוקע את התהליך? למה אתה ,הוצאת כבר עליה  70אלף

5

שקל ,למה אתה לא מתקדם עם המוצרים? שום דבר.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,אני אתן את כל אלה.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :עכשיו להקים ,אני בזה מסיים ,במשפט הזה.

8

להקים שם איזשהו מונומנט תקוע ,זה לא משנה אם זה נחוץ או לא .אני לא

9

בעל המקצוע שיחליט ,ואני לא בא להחליט בשבילי ,ואתה יודע מה? הילדים

10

שלי עוד מעט כבר לא טינאייג'רים פה בישוב .אבל לא יכול להיות שבישוב לא

11

מתכננים משהו שעונה לכלל ,ועונים משהו שעונה לפרט שאתה יכול לקנות את

12

אותו דבר ב .10%-לא ב 10%-פחות ,ב 90%-פחות .לא יכול להיות שמבזבזים

13

ככה כסף ,כספי ציבור ,לא יכול להיות.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,אני-

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :עכשיו ,אני חייב לומר עוד משפט .אני חרגתי

16

בדקה מזמן הישיבה ,ולדעתי ,אם אתם רוצים לדון על זה סבבה ,אבל לדעתי

17

צריך להתחיל את ישיבת התקציב .כי בסוף הלוח זמנים הדחוף הוא להחליט

18

בתקציב השוטף ,לא בתב"רים.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :נשאר עוד שלושה תב"רים וחבל על ה-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :תקשיב ,ידידי .אתה לא יכול לעשות דבר כזה.

2

באמת ,עם כל הכבוד .עד איזה שעה אתה רוצה שנישאר פה? עד  2בלילה?

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אם נהיה זריזים ולא נספר היסטוריה-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :ולא נתנגד ולא נביע את דעתנו-

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אומר-

6

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני מציע ,בהתאם לדבריו של איתמר ,אני מציע

7

שעד שלא נקבל תכנון מסודר של מה שרוצים לעשות אנחנו לא מאשרים את

8

התקציב.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בסדר ,אז אנחנו עוד שניה נעלה את זה

10

להצבעה.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מותר לכם להצביע נגד.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רגע ,רגע .עוד שניה נעלה את זה להצבעה ,אני

13

רק רוצה להתייחס .ראשית ,כל התכנון והמתכננת שדובר ולקח הרבה זמן,

14

היום היה צריך להיות שיתוף ציבור וזה פורסם לציבור ,וזה נדחה בגלל

15

הדחיפות של ישיבת התקציב-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :שנה וחצי זה נדחה עד היום ,זה מה שאתה אומר.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איך?

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :שנה וחצי לקח לזה ודווקא היום זה היה אמור

19

להיות.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בסדר ,אנחנו אתה רואה ,בסוף אנחנו עושים.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה אני רואה? אני רואה פוליטיקה ,זה מה שאני

3

רואה ,אני לא רואה תכלס.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בסדר ,עזוב .עניינית ,אנחנו-

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כמו הפוסט שיצא היום-

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :עזבו ,אתם פוליטיקאים-

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,אני לא הפרעתי לך ,איתמר.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :ולא עובדים למען הציבור.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :וואלה ישבתי בשקט .אני אומר ,הכנו ,ישבה

10

מתכננת ,הכינה תוכנית הוליסטית לכל הישוב ,מהאנדרטה ועד לרב גילאי .אני

11

אומר לכם כי אני מתעסק עם זה ,הבאתי כבר  3מתכננים .3 ,אני מזמין כל

12

אחד מכם לבוא אלי ,ואגב ,אני מתרשם שכל אחד מכם הוא מזה מקצוען ,פי

13

אלף יותר מקצוען ממני .מה זה? אני ,מה שאני הצלחתי עם  3מתכננים ,אתם

14

מביאים בשקל וחצי ממישהו .תביאו לי אותם .אם אתם יודעים לעשות דברים

15

יותר טוב ,תבואו אלי .תעזרו לי ,אל תעשו לי-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,על מה אתה מדבר בכלל?

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני מדבר על זה שאתה אומר שאתה מוצא גם

18

ברבע מחיר וזה .אני לא מוצא את זה ,ואני מחפש ,ויש לי ניסיון.

19

נתלי שחף [חברת מועצה] :תרים טלפון למבשרת-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה יודע מה ,סבבה-

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שניה ,רגע ,רגע-

3

נתלי שחף [חברת מועצה] :יורם שמעון בנה  14גני משחקים בזמן הזה-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,שלח לי את המפרט של מה שביקשת ,שלח

5

לי את המפרט של מה שביקשת שעולה .1,200,000

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בשמחה ,בשמחה.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,הגן משחקים-

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני חייב להגיד לך ,להוציא  80%מהתקציב הנזיל

9

היחיד שלך ,על מה ...זה מוזר.

10

מדברים ביחד ,לא ברור

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה להגיד ,הגן משחקים שנמצא ליד

12

המועצה במבשרת עלה  4מיליון שקל.

13

נתלי שחף [חברת מועצה] :אבל יש גני משחקים אחרים שעלו  300אלף שקל.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו ,יש לנו בישוב ,מי שלא יודע 16 ,גני

15

משחקים .גן משחקים שיש לנו ביישוב ,העלות שלו בערך  900אלף שקל.

16

פיתוח ,הצללה ,הנגשה ,איך זה נקרא-

17

נתלי שחף [חברת מועצה] :אבל אמרנו לך כבר לפני שלוש שנים ,תתחיל

18

בפיתוח-
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא ,אני מדבר עכשיו ,אני מדבר עכשיו,

2

קצת כבוד ,ומשטחי בלימה .משטח בלימה לבד בגן משחקים  150אלף שקל,

3

משטח בלימה .הצללה ,עוד  150אלף שקל .על מה אתם מדברים בכלל? על

4

איזה מחירים אתם מדברים?

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל אני אשתף אותם-

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה ,תנו לי רגע.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אשתף אותם.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תן לי שניה .עכשיו ,אני אמרתי את זה כבר

9

לפני שנתיים .לעשות עוד אחד כמו שיש לנו  ,16היום יהיה  ,17לא במשמרת

10

שלי .אני רוצה לעשות גן משחקים מתקדם ,כמו שיש פה במעלה החמישה,

11

שיש בכל הישובים .כמו שיש ליד ,במבשרת ,ליד המועצה ,שעלה  4מיליון שקל.

12

לצערי ,אין לנו  4מיליון שקל .ולכן ,כשמדובר על גן משחקים רב גילאי ,מדובר

13

על אמא שהיא באה עם הילדים שלה ,גם בגיל הרך ,הם יוכלו לשחק

14

במשחקים ,וגם הילדים בגיל  14יכולים לטפס על הפירמידות ועל החבלים.

15

שניה .ולכן ,יכולים לחשוב אחרת ,אז אני אומר לכם ,אני מעדיף לא לעשות

16

מאשר לעשות עוד אחד שיהיה לנו  17גני משחקים .ואני רוצה לעשות-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :ככה נראית הקדנציה שלך .אי עשייה כל הזמן,

18

כי אתה אומר אני רוצה להוציא מיליון וחצי.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו ,אני אני רוצה להגיד משהו .אני רוצה

20

להתייחס לעוד דבר שאיתמר אמר .יש לנו תוכנית פיתוח רב שנתית לישוב ,יש
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1

תוכנית אב לישוב .לא משנים את תוכנית האב אחרי כל קדנציה של כל חבר

2

מועצה .הייתה תוכנית אב בשנת  ,2012בתוכנית האב הזאת עשו שינוי וריכזו

3

את כל ה מבנים למרכז הישוב .בתוכנית הזאת קבעו איפה תהיה בריכת

4

השחייה ,וקבעו איפה יהיה בית הספר ,וקבעו את רוב הדברים שהם ישנם .לפי

5

תוכנית האב הזאת ,מתחם חסיד ,שנמצא מי שלא יודע ,ממול אולם הספורט,

6

שמכיל  20דונם ,שהוא נמצא בתהליכים מתקדמים לצרף אותו לתחום השיפוץ

7

של הישוב ,ולעשות לו תב"א .אנחנו מפקיעים לו  40%מהשטח 40% ,זה  8דונם.

8

מתוכו  4דונם ישמשו לגינון ציבוריות ולדרכים ,ו 4-דונם ישמשו לחלק של

9

מרכז הספורט ,לפארק יישובי-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז למה אתה ממהר לבקש תקציב ,אם אתה לא

11

יכול להציג תמונה הוליסטית-

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה .שמה-

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :תציג תמונה הוליסטית ונאשר.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא קשור-

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה אתה בא ,לאשר תקציב לפני שאתה מוציא

16

את זה? אני לא מבין-

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני כרגע ,אני לא הולכים מחר טרקטורים.

18

אני צריך לקחת עכשיו מתכננים ,ואני צריך לשבת ולהביא לכם הצעות ,ולהביא

19

לכם רעיונות ,ובשביל הדברים האלה חלופות-
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל יש לך אדריכלית שכבר עשתה את זה ,תציג

2

את התוכנית של האדריכלית ,אני לא מבין אותך.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן אני אומר ,שוב ,זה התערבות בצד

4

המקצועי של המועצה .אנחנו נביא לכם לאישור ,לא הולכים לעשות פרויקט

5

מחר ,זה גם ועדת מכרזים ברשות מיכה ונתלי ואיתמר ,הם ועדת מרכזים ,הם

6

צריכים לאשר את זה ,איך-

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה טועה .ועדת מכרזים לא בוחרת מה לאשר.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו נתייעץ איתכם איך גם להוציא במקרה

9

הזה את המכרז .כי אפשר להוציא מכרז למשל ,להגיד יש לי ,1,250,000

10

להעביר אותו לכל החברות ,ולהגיד לכל חברה ,תנו לי שתי סקיצות ,רעיונות.

11

ולבחור ,לעשות שיתוף ציבור ולתת לציבור לבחור מה הם בוחרים מתוך

12

ההצעות של החברות .לבחור אחד ,ועדה פנימית ,אחד מכל אחד ולשתף את

13

הציבור ולתת להם לבחור איזה גן הם רוצים .ולכן ,אנחנו נעשה את התהליך

14

הזה מסודר .התהליך הזה הוא לוקח [ ...רעש רקע] אתה יכול לסגור את זה.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :מפריע לך?

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אנחנו תכף מפעילים את ה-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אוריד את זה .אני רוצה רגע להמחיש משהו.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר ,ולכן אני אומר ,אני רוצה ,אני אתן

19

לך עוד שניה לדבר.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני גם ביקשתי זכות דיבור.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אתן לך .אני אומר ,אני רוצה ,כרגע ,קודם

3

כל לפתוח תב"ר כי אני צריך דבר ראשון לאשר גם ,לאשר אותו ,תהליך

4

האישורים לוקח זמן גם אצל הממונה על המחוז וגם במפעל הפיס ,כי זה כספי

5

מפעל הפיס ,יש שמה דברים שקשורים לבעלות הקרקע ,למשל יש חלק

6

מהמקומות שאיתמר מזכיר אותם ,שאין לנו בעלות על הקרקע ואנחנו לא

7

יכולים לעשות שמה כלום כי הקרקע לא מוסדרת .ולכן ,אי אפשר לעשות שמה,

8

כי מפעל הפיס לא ייתן כסף .מפעל הפיס ,התנאי הראשון שהוא רוצה ,הוא

9

רוצה אישור ,הסכם חקירה לקרקע ,שהקרקע בכלל שלי ,הוא לא הולך

10

להשקיע כסף בקרקע שלא שלי .אז לכן ,חלק מהמקומות גם זה גם בעייתי.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :איזה קרקעות אמרתי שהן לא בבעלות שלנו? אני

12

בכלל לא התייחסתי לקרקעות ,על מה אתה מדבר?

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא .אני אומר לך שדיברנו על זה.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה לא קשור לשיחה.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן ,עמיר.

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :רגע ,עמיר רוצה להגיד.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :טוב ,אני מבקש לספר סיפור טיפה אחר ממה

18

שאתה מספר .כי אני חי מול מציאות ,לא אל מול סיפורים .ב 6-בינואר קיבלנו

19

תקציבים ,מופיע שמה תב"ר  ,234תקצוב  800אלף שקל ,להבדיל מתב"רים
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1

אחרים שבהם לא התבקשה תוספת ,לא מתבקשת תוספת .עממה ,הגשנו

2

תקציב אלטרנטיבי שבוע שעבר ובו ראינו שאתה לא מקדם תוכניות וביקשנו

3

לשפץ לפחות גן משחקים אחד ,שהסברת לכל מיני אנשים שפנו אליך במהלך

4

השנה שאי אפשר כי אין לך כסף בשוטף ,זה לא שחס וחלילה תביא תקציב

5

לשוטף בשביל לעשות את זה .ואז פתאום נהיה תב"ר .עכשיו ,למה אני גם

6

אומר את ה"פתאום" הזה? כי היינו כבר בדיון הזה .לפני למעלה משנה ,שנה

7

וחצי ,ישבנו והגשנו פה תוכנית ,אולי שנתיים .הגיעה לפה מתכננת לפני כשנה

8

בישיבה שלא מהמניין ,הישיבה היחידה עד היום איתך שהייתה לא פרוטוקול.

9

ופתאום גילינו באותה ישיבה שמישהו הגדיר לה שכאן זה חייב להיות ,וכאן

10

זה חייב להיות ,וכאן זה חייב להיות ואחרי זה יש לך גמישות תכנונית.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא היו דברים מעולם-

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שניה ,עוד מעט נשאל את חברי המועצה-

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה מה שהיא אמרה בעצמה.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה מה שהיא אמרה בעצמה .מעניין שדווקא שלא

15

היה פרוטוקול-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :כי כך הגדירו לה-

17

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

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תרשמו שראש המועצה אמר שלא היו דברים

19

מעולם ,למרות שחלק-
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1

מדברים ביחד ,לא ברור

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,תן לו לדבר.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,אנחנו יודעים שאתה מצייר כל פעם מציאות

4

איך שנוח לך ,ומספר לאנשים כל מיני סיפורים כמו ,עמיר ואיתמר ,אני יכול

5

להביא לך את השמות ,ואני יכול לתת לך ציטוטים :חיים אמר שעמיר ואיתמר

6

מונעים גם שיפוץ של גני משחקים ,ה 800-אלף שקל אין לי בכלל תקציב

7

בשבילם ,וסיפורים כהנה וכהנה .אנחנו חיים ושבענו מסיפורים.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אוקי.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,אני לא סיימתי ,מה זה אוקי? המתכננת נתנה

10

אקסיומות ,מה ששכחת לספר בפן הזה ,זה שדווקא במיקום הנוכחי שבו אתה

11

מתעקש עליו שיהיה במיקום הנוכחי כי אתה החלטת שהוא יהיה במיקום

12

הנוכחי ,יש לך עלות פיתוח אסטרונומית ,כי אתה צריך לפוצץ סלעים וליישר

13

שטח-

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שקל לא עולה לי.

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אוקי .שקל לא .אני זוכר בהצעה שראיתי ,תציג

16

הצעה אחרת.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני גם זוכר.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני רואה שהתב"ר הזה מגיע בניגוד לחוק ,כי אתה

19

מחויב עשר ,אתה מחויב עשרה ימים מראש ,ולא סתם הוא מופיע פה-
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הוא מופיע לך שם.

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :הוא מופיע שם ללא תוספת תקציבית מבוקשת.

3

תסתכל.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תסתכל 700 .אלף שקל תוספת ,תסתכל טוב

5

בצד שמאל.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא .לא כתוב ,אני אסביר לך בדיוק מה כתוב .אז

7

בוא ,שלא נתבלבל.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מה שכתוב ,תב"ר -234

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בתהליכי אפיון בתכנון רשת הגדרת התב"ר .לא

12

מבוקש .בתב"רים אחרים שבהם ביקשת ,כתבת.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מה כתוב בקצה?  700אלף שקל?

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מבוקשת .לא כתבת שזה יהיה פה .חברים ,שאני

15

אספר לך כמה זמן זה קיים ככה?

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,עמיר.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ה ,Bottom-שניה .חיים ,ה ,Bottom line-אפשר

18

לסיים?
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,הסיפור הזה נורא פשוט-

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה מסובב ,שניה-

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה להסביר.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה מסובב את הדברים איך שנוח לך.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :עמיר ,אני יכול לתת דוגמה?

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בטח ,טוב ,תיתן דוגמה.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :הנה ,זה מגרש מגורים שמישהו מכם רוצה לתכנן

8

עליו את הבית .אומר הלקוח :תתקע לי פה שירותים ,פה שירותי אורחים,

9

לאדריכל ,עכשיו תתכנן את המגרש .איך אפשר לבנות פה בית? פה שירותים,

10

פה שירותי אורחים ,מישהו יכול לתכנן משהו? זה מה שהוא עושה.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,אפשר לתכנן-

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :תוקע פה את זה ,פה את זה-

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל אז אל תתפלא-

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :עכשיו ,שאתה אומר-

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים-

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :היא תכננה שבילים .אני ראיתי את התוכנית

17

שלה ,שבילים בלבד.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ראינו את התוכנית.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה לשמור על כבוד חברי המועצה.

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל אני לא סיימתי את הדברים .חיים ,אבל אני

3

לא סיימתי את הדברים.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תרשו לי לא להגיב.

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אוקי .אני מרשה לך ,אז כרגיל-

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :יש שאילתה ששאלתי אותך ,תגיב לשאילתה,

7

אתה לא מגיב.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כמו קודם אתה לא מגיב ,כמו שאילתה שנשאלה

9

לפני כמעט כחודש וחצי חודשיים ,אתה לא הגבת עליה .כמו הישיבות שהיו

10

בלי פרוטוקול ,היחידה שהייתה בלי פרוטוקול עד היום .אני לא מדבר על כאלה

11

שלא הוצאת בהן את הפרוטוקול ,כמו שאתה גם נוהג לעשות .הישיבה היחידה

12

שהייתה בלי פרוטוקול ,כי הייתה ,לכאורה ישיבה שלא ,היא הייתה הישיבה

13

הזו-

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כמה אנשים היו בישיבה? כמה חברים מועצה

15

היו? היה מניין חוקי?

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני לא יודע-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :בטח שהיה.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אתה אומר שלא היה ישיבה.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] 3 :אנשים היו.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז עכשיו אתה זוכר את הישיבה .עכשיו אנחנו נדע

2

גם מה היה בה.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זו לא הייתה ישיבת מועצה-

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :מזל שיש לי אותה מוקלטת ומצולמת.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא היה ישיבת מועצה ,בשביל הפרוטוקול.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עכשיו זה לא היה ישיבת מועצה.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא הייתה ישיבת מועצה-

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים-

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני ביקשתי ,אמרתי לחברי המועצה ,אני

10

הולך ,היא הולכת להציג לי ,מי שרוצה מחברי המועצה-

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,אתה נכנס לי לדברים.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מוזמן להיות בהצגה.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה לא תרבות דיון.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :מי הזמין אותך לפה?

15

מהקהל :באתי מיוזמתי.

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,מי הזמין אותך?

17

מהקהל :באתי מיוזמתי.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,הם לא חלק מהדיון.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אני שואל אותו שאלה.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל הם לא חלק מהדיון ,אתה רוצה לצאת-

4

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,הוא דיבר אלי .אני שואל אותו.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :עמיר ,סיימת?

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אז יש לך ,אגב ,זמן מוגדר על פי התקנון .אתה

9

לא יכול לדבר שעתיים ,אתה יכול לדבר רק  10דקות.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גם על פי התקנון אני אמור לדבר ולא שראש

11

המועצה יכנס לי לדברים כל הזמן .זה גם-

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :די ,עמיר-

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :וגם לא סגנית ראש המועצה ,שמשמשת כשופר.

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אל תדבר-

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אל תכנסי לי לדברים-

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אל תפרשן אותי-

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני לא מפרשן אותך-
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אל תהיה דובר שלי ואל תציג אותי,

2

אוקי?

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :את הדוברת שלי כרגע .את כרגע הדוברת שלי.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אוקי .אף אחד לא מדבר ,ממש לא.

5

מדברים ביחד ,לא ברור

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אתה רוצה שאני אהיה הדוברת שלך,

7

אז אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר-

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :טובה .כמו שאת עושה לחיים .מעולה ,השורה

9

התחתונה היא כזו חיים .זה דיון שני שאתה לא עונה על מה שלא נוח לך ,היה

10

לך שאילתה ,לא סתם בחרת לא לענות עליה .התקציב הזה מוגש-

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :עמיר ,זה לא קשור לתב"ר ,תתייחס לתב"ר,

12

אנחנו בדיון על תב"רים ועכשיו אנחנו מדברים על תב"ר מספר  .234תענה

13

לגביו ,כן ,מה ההסתייגויות שלך ,כן או לא.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני עונה על התב"ר .אז אני מסביר ואתה לא רוצה

15

להקשיב .אני מבין אותך למה אתה לא רוצה להקשיב ,זה לא נוח ונעים לשמוע

16

את הדברים ,אני מבין גם למה קופצים ,אבל עדיין .התב"ר הזה הוא חלק

17

מתוכנית אינטגרטיבית רחבה הרבה יותר ,יש לו פתרונות אחרים כפי שהציגו

18

לך ,לא טרחת כל הזמן הזה לנסות לשבת ולמצוא פתרון אחר .לא עם איתמר

19

ולא עם אף אחד מחברי המועצה .נהפוך הוא ,שאילתות ובקשות חוזרות
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1

ונשנות שלנו זכו להתעלמות רבתי כאן ,ולא סתם אתה מבקש את זה כרגע,

2

באקט של חירום ,חברים יש זמן ,מהר מהר מהר ,כאשר זה דיון סופר עקרוני,

3

והוא סופר סדרי עדיפויות .על איך אנחנו מתכננים את הישוב ,ומעבר לאיך

4

שהוצע כרגע ,תודה.

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :גבי אתה לא ענית אבל על השאלה שלי .אני

6

מתנצלת שאני-

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תשאלי.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :התחלתי בהתחלה ,ואני הראשונה שכמו שכולם

9

פה יודעים ,שמעוניינת לקדם גני משחקים וכבר  3שנים מתחננת לפחות לתיקון

10

של ליקויים בטיחותיים שיש בגני משחקים ,ודיברנו עשרות פעמים ,חיים ,על

11

זה שצריך גן משחקים ועל זה שצריך לשפץ ולשפר את גני המשחקים ,ושאין

12

אף גן משחקים עם מתקנים בטיחותיים לפעוטות בכל הישוב .יש שתי גינות

13

כלבים ,אין גינות ילדים ,לפעוטות.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אם תמשיכו להצביע נגד ,לא יהיה גם.

15

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא .חיים אבל הצבענו-

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :הקצבנו לזה כסף עכשיו בתקציב-

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל הצבענו כבר בעד כל כך הרבה פעמים ואני

18

שואלת ,הרי הצבענו כבר-

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :יש לך  800אלף שקל ,מה עשית שלוש שנים? כלום.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] 800 :אלף שקל ,ואני שואלת ,האם זה חלק מה-

2

 800אלף שקל? האם זה בנוסף? מה ,כאילו? זה בנוסף?

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא בנוסף.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :סך הכל  .₪ 1,200,073הוא מבקש  400ומשהו אלף

5

שקל.

6

מירי רחמים [חברת מועצה] :אז זה בעצם תוספת של  400אלף?

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :נכון ,מתקציב מפעל הפיס ,ואני רוצה להגיד

8

עוד משהו-

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :בסדר ,גם פעם שעברה זה היה-

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה להגיד עוד משהו .אני מקווה ש[]...

11

לא מתקדם ,וקופת ,יהיה לנו עוד מיליון וחצי שקל ,מן הסתם ,מאגרות מבני

12

ציבור ,אגרות פיתוח וכו' .ולכן ,ובשמחה ,אתם רואים שאנחנו כל הזמן

13

משתמשים בקרנות שלנו והן כל פעם מתמלאות מחדש .אז בשמחה אנחנו

14

מצליחים למלא אותן ,אני קיבלתי  0בקרנות הביטוח ,ואנחנו בינתיים הוצאנו

15

כבר מיליון שקל מה 0-שקיבלתי .אז לכן ,הקרן הזאת מתמלאת כל הזמן,

16

אפילו היום מתמלאת בעוד  30אלף שקל .למה? כי אנחנו עובדים בצורה

17

שיטתית ונכונה איך למלא את אותו הכסף ,והיא תתמלא ,ותמשיך להתמלא,

18

ולכן-

19

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל מה עושים עם הכסף הזה?
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז איפה התוכנית?

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע .ולכן אני אומר ,יהיו כספים גם לפארק

3

יישובי ,ויהיו כספים גם לנוער ,יהיה כסף ,עוד מעט נדבר על הפארק ,על התב"ר

4

הבא 350 ,אלף שקל לפארק נינג'ה .ויהיו כספים ,ולנוער ,אני מדבר ,בדיוק

5

לנוער ,פארק נינג'ה .ולכן אני אומר ,אני מבקש להעלות את התב"ר הזה

6

לאישור ,כי לא היה נכון בתקופת הקורונה ,כאשר היה ויכוחים לגבי-

7

נתלי שחף [חברת מועצה] :היה הכי נכון בתקופת הקורונה.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לגבי הראייה ההוליסטית של הישוב ,ורצינו

9

ללכת ,אי אפשר לעשות שיתוף ציבור ,וגם עכשיו ,לצערי ,חזרנו לתקופת

10

קורונה .אמרנו ,נעשה שיתוף ציבור-

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :בזום.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן ,בסוף ,בזום זה-

13

נתלי שחף [חברת מועצה] :נכון ,מצוין.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז אי אפשר לעשות בקורונה.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא משנה ,בכל אופן-

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא אבל חיים גם על הקורונה אנחנו דיברנו-

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :חבל על הזמן.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :שבמשך שנתיים כבר ,אנשים ונשים וילדים

2

תקועים פה בישוב ,לא יכולים לצאת מעבר ל 100-מטר ,ואין להם גן משחקים

3

נורמלי ללכת אליו.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מתנצל שלא-

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :ודיברנו על זה ,הרי כל כך הרבה פעמים.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אמרתי 800 ,אלף שקל-

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :לפחות לשפץ את הקיים.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני אומר ,ב 800-אלף שקל זה לבנות עוד

9

גן משחקים כמו הקיים ,ואמרתי ,לא יהיה .ב ₪ 1,250,000-אחרי שעשינו

10

ובדקנו עם חברות ,אפשר לבנות גן שבאמת הוא יהיה גן משחקים רב גילאי.

11

ולכן הגענו למסקנה ש ,1,250,000-כאשר אנחנו יודעים איך לעשות את הפיתוח

12

שלא יהיה מהתקציב הזה ,לא מתוך  ,1,250,000לעשות את הפיתוח .ולכן זה

13

ילך לטובת גן המשחקים עצמו ,ואני מבקש להעלות את התב"ר הזה לאישור

14

המליאה להצבעה.

15

מירי רחמים [חברת מועצה] :חיים אבל גם בדיון הקודם ,סליחה שאני

16

מתעקשת-

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עזבו את ההיסטוריה ,אני אומר-

18

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא-

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מתנצל ,לקח לי-
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1

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מתנצל שלקח לי  3שנים לפעול-

3

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מירי ,מה שלא עשו עד היום לא יעשו הערב-

4

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,רגע שניה אני רוצה שניה לוודא-

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מתנצל שלקח לי שלוש שנים ללמוד איך

6

להיות ראש מועצה ,לא ידעתי איך לעשות קודם ,היום אני יודע ואני מבקש

7

להעלות את זה להצבעה.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :אין בעיה ,אבל שניה אני רק שניה אחת רוצה

9

לשאול .בפעם הקודמת ,בסשן הקודם ,אתה אמרת שהגינה לגיל הרך תיבנה

10

לאחר הבריכה .האם עדיין זה הקונספט?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא ,לא.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :או שכן יהיה לשם שינוי-

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה משתנה בהתאם לנסיבות.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לפי מה שאני עובד ואתם מוזמנים לבוא אלי

15

למשרד ,אני יכול להראות לכם את ההתקדמות שלי בתוכנית הספציפית

16

הזאת ,גם לגבי גני הילדים ,וגם אני אשמח שתעירו לי האם המתקנים נראים

17

לכם או לא נראים לכם אבל תהיו מעורבים.

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני רוצה בשביל מירי כי אני חושבת

19

שרק כדי בדיוק באותה אנלוגיה שאיתמר השתמש בציור ,כי הוא מאוד
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1

ממחיש דברים .אז רק שוב כדי ,תיקחי בחשבון שלך יש קופה ,יש לך  800אלף

2

שקל .ואת יכולה ללכת ולקנות דירה של שני חדרים בנשר ב 2-מיליון שקל.

3

אבל בתכנון שלך ,ובתכנון המשפחתי את אומרת ,אם אני אצליח לקבל מיליון

4

וחצי ,או  ₪ 1,250,000אני אוכל לקנות דירה של  3חדרים ,אולי ברמלה ,זה

5

יהיה לי יותר טוב .אז אני לא מנצלת כרגע את ה 800-והולכת ורוכשת דירה

6

בנשר ,אני ממתינה עוד קצת כי אני מצפה להגיע לדירה של  3חדרים כי

7

בתפיסת עולם שלי ,שלך מירי ,זה מתאים יותר .יכול להיות שאני-

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אני אקח את האנלוגיה שלך ו-

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים-

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה נתת לאחרים להיכנס ,אתה לא יכול להפריע

11

לי .אני אקח את אותה אנלוגיה-

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה מדבר פה כבר יותר מ 10-דקות.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני אקח את אותה אנלוגיה שלך ואני אמשיך

14

אותה ,ותארי לך שכל מה שיש לך זה  ₪ 1,200,000ואת אומרת ,חינוך הילדים

15

נדאג אחרי זה ,ואוכל ,נדאג אחרי זה ,יהיה בסדר-

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אבל זה כספי-

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אנחנו לא צריכים להגיש תוכנית להכל .קודם נקנה

18

את הדירה ,אחרי זה נשבור את הראש .זה מה שמציגים לנו  3שנים .לא אמרנו
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1

לא לתת את הכסף ,אמרנו ,אנחנו רוצים תוכנית כוללת .עכשיו ,מה קורה?

2

כמה זמן אנחנו אומרים את זה?

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שמענו-

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מ ,2019-מה קורה ,למה חיים-

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אתה חוזר על עצמך ,נו עמיר ,מספיק.

6

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין תוכנית-

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אתה חוזר על עצמך-

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין תוכנית-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל ראש המועצה בעצמו אמר ,לא צריך את

11

ההצעה של איתמר למתכנן ,אני החלטתי שהיא תתכנן את הכל-

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :נכון.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל לא נתת לה לתכנן-

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אוקי.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז מה אתה מבקש שנאשר לך?

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא היו דברים מעולם ,גם אם תחזור על זה

17

עוד  10פעם זה לא יהיה אמת.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חיים ,ברשותך הוא-
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :גם אם תחזור על זה עוד  10פעם.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הוא לא דיבר בכלל ,ניתן לו רגע להתייחס

3

ונעלה להצבעה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,חיים בוא-

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רגע ,רגע ,תנו לו כבוד-

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :אל תדבר איתי על אמת.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חן ,אחרון והצבעה.

8

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :חברים ,אני רוצה קצת ,אני יושב אתם רואים

9

בשקט רב ומקשיב ואם הייתי יכול להפוך פה את השולחנות ,שגם הקהל יבין

10

איפה אנחנו נמצאים .בתחילת הקדנציה ,אנחנו העשייה שלנו ,לא הייתה לנו

11

אפשרות להתנגד לשום דבר ,ובטח לדברים שהם לטובת הציבור ,אנחנו תמיד

12

בעד ,עובדה .במשך הזמן ,פשוט כשלת בחיבור האנשים שלך ,שכל מי שדיבר

13

פה זה אנשים שלך ,זה אנשי הסיעה שלך .ואני מקווה ,גבי ,אני מנסה ככה לא

14

להגיד דברים פוגעניים מדי ,שאתה תביא את הבשורה של העשייה .של להרים

15

את הדברים ,לקחת את התקציבים ולהרים אותם לביצוע .כי מה שקרה פה,

16

ואני מכיר את האנשים המבצעים או הלא מבצעים במועצה ,לא התבצע שום

17

דבר .מה מלינים אנשי הסיעה שלך חיים? שלא שיתפת אף אחד .אם היית

18

עושה ישיבות מטה ,ישיבות תכנון ,מה שאיתמר אומר ,במקום רק להאשים

19

את איתמר שבגללו האנטנה ,ובגללו הגן לא קם ,וגרמת לכך שכל חברי המועצה

20

חוץ מאחת ,כולם חושבים אחרת ממך .אני לא אומר בבוטות מתנגדים ,אלא
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1

חושבים אחרת ממך .איפה זה מתכנס בסוף הקונוס הזה? שאתה לא מצליח

2

להזיז דברים ,בגלל שאתה לא מצליח לשכנע את האנשים .עכשיו ,זה נורא

3

פשוט .תביא תוכנית ,תשב איתנו ,אתה רואה דברים כאלה שאנחנו אישרנו פה

4

הרגע ,לפני חצי שעה ,בלי למצמץ בכלל .אבל שאתה מביא תקציב ,שהוא

5

תקציב גדול ,בלי תכנון ,בלי דיבור ,בלי ,תראה אני בא לפה ,באמת ,אני מכיר

6

את כל המערך מאחורי הקלעים ,ואני משתומם ואני אומר בואנה ,תשתמש

7

בדירקטוריון הזה ,אתה צודק .חברי מועצה הם לא אופרטיביים ,הם

8

דירקטוריון .תלעס להם את האוכל ,תן להם .קודם כל סתם הערה בונה ,לך

9

גבי .איפה ייתכן שאין את התקציב על המצגת? אתה יודע מה ,לא עובד לכם

10

הברקוד ,לפחות נייר .אני מכיר את התקציבים ,אני מכיר את הפרטים ,את

11

השמות ,יש לי גם זיכרון מצוין ,מינימום בישיבה כזו דרמטית ,שאתה מביא

12

גם ציבור ,תעלה את זה.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תקשיב-

14

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :שנקרא ,שניה ,אל תעצור אותי ,דקה .אני אומר

15

את זה בצורה הכי עניינית ומחברת ומכבדת .תחבר את חברי המועצה ,את

16

חברי הדירקטוריון ותקבל את כל האישורים האפשריים .לא תחבר ,לא תקבל

17

כלום .למה? כי מרגישים אידיוטים ,כי מרגישים שאתה מקריא תב"רים והכי

18

נורא ,מרגישים מרומים .כי אני מכיר אחד אחת את האנשים פה ,אני מכיר

19

אותם גם בכעסם כשהייתי ביריבות איתם ,והיום אני בחיבור באמת מצוין

20

איתם .אומרים בואנה ,לעזאזל ,תחבר אותנו.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אחלה.

2

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :דברים יעופו .אז זה בידך כי אתה מנכ"ל פה

3

במועצה ואתה אמור להיות מנוטרל ממה שקורה .כל דבר ,דרך אגב ,שאומרים

4

משהו לא ,זה נהיה פוליטיקה.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אוקי.

6

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אז זה לא פוליטיקה ,זה ענייני .ואני חושב עכשיו

7

לגופו של עניין ,שלהקים משהו ב 1,200,000-שקל ,בלי שחבר מועצה אחד קיבל

8

תוכנית ליד ,זה תקול.

9

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חוסר אחריות.

11

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :גבי ,עובר כאן כחוט השני-

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חוסר אחריות ציבורית ובזבוז-

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שום דבר .כולה מאשרים תב"ר והממונה

14

תאשר את התב"ר.

15

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :לא ,לא ,זה לא קורה.

16

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :חיים ,עובר כאן כחוט השני ,יש כאן ציבור

17

שהטריח את עצמו-

18

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אני יכול להבטיח לך עוד דבר ,שניה-

עמוד  76מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :שום דבר מהתב"רים שאושרו-

2

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :שניה ,מיכה .אני יכול להבטיח לך עוד דבר.

3

שתעשה את הדיונים האלה ,תעשה תכנון מסודר-

4

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אין תוכנית ,אין כלום-

5

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :תזמין את שבעת חברי המועצה ,שאני באמת

6

שמח להיות חלק מהם-

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ובינתיים לישיבות לא באתם-

8

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :סליחה ,אתה מזלזל בישיבות-

9

דיבור לא ברור ,מדברים ביחד.

10

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :סליחה ,לא אני לא מסכים .אני היחידי ,דרך

11

אגב ,שבאתי לפה פעמיים לפחות ואני-

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה ,נכון-

13

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אתה וגבי-

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גם אני הגעתי.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא ,חן .גם אני הגעתי.

16

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :למה פעמיים אני הייתי ,באתי כמו טמבל .שלום,

17

אומרים אין ישיבה ,מה? הזמן שלי פח? לא.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מבקש-
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,אני לא רואה סיבה ,אני אומר קודם כל

2

אני רוצה מילה אחת .אני מאוד מאוד אשמח ואני ,אני מרים את הכפפה-

3

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :תרים.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :ואני אשלח לחברי המועצה ,ואם הם לא

5

יתייחסו אני אדאג שכל העולם ידע-

6

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אין בעיה.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :שאני עובד לאוויר וסתם עושה-

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מעולה.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,רק שתדע שאני השקעתי פה המון שעות

10

עבודה על הדבר הזה-

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא רק הוא.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני השקעתי המון שעות עבודה.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אשמח להראות לכם ,תבואו-

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :והלך לפח.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני אבוא אליכם הביתה.

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל בוא נעשה לך חיים קלים ,יש שאילתה,

17

תיכנס-
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא שאילתות ,אתם לא באים לישיבות בכלל,

2

איזה שאילתות-

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תכנס ישיבת מועצה-

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אתם לא באים לישיבות.

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אל תבלבל את המוח.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,גבי.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תכנס ישיבת מועצה-

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :שוטף כמו שהוא הציע ,לא-

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תכנס ישיבת מועצה-

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אנחנו לא באים לישיבות.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עמיר ,עמיר.

12

מדברים ביחד ,צועקים.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין בעיה ,אז תוציא אותי.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אין יותר דקה.

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תכנס ישיבת מועצה ,תציג את התוכנית ,תשמע

16

את ההערות ,מבטיח לך שאחרי זה תגלה איך דברים זזים.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני מבקש ככה .אני עושה תיקון בהצעה

18

שלי .אני מבקש להעלות להצבעה לתב"ר  234בסכום של  ,1,250,000אני מעלה
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1

את התב"ר לאישור בכפוף לזה שהתב"ר הזה ,כחריג ,התוכניות המפורטות

2

יוצגו ומותנים באישור של חברי המליאה .זאת אומרת שאנחנו לא נצא לדרך-

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,לא-

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר ,אני מציע ,אני לא שאלתי אותך.

5

לא ביקשתי שתענה ,אתה רוצה תצביע נגד.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה העלית נושא חדש להצבעה ,הוא נפתח לדיון.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה את זה להצבעה.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מה לעשות? כן נכון.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה את זה להצבעה.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,אז אני אומר ,חיים ,אין הבדל בין ההתחכמות

11

שאתה מציע עכשיו ,לבין זה שתכנס ,אתה יכול לכנס כל יום בהתראה של 36

12

שעות ישיבת מועצה ובה לבקש את התב"ר ,אני כבר מבטיח שאם אתה תכנס

13

אחרי ישיבה שעשית פה ,וקיבלת את ההערות והכנסת אותן מהתוכנית ,מעולם

14

אני לא אגיד לך כלום על  36שעות ,ותגיש את התב"ר בצורה מסודרת ואמיתית

15

ולא מתחכמת ,אחרי שעשית דיון במליאה על זה .ואז אני מבטיח לך שככל

16

שיוצגו הדברים כמו שצריך כחלק מתוכנית הוליסטית ,אני הראשון שאתמוך

17

בך .אבל אחרי זה ,זה חוסר התייעלות-

18

רעש מהקהל.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שקט ,די מספיק שמעתי.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :התעלמות מכספי ציבור.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תעלה את זה להצבעה.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה את התב"ר להצבעה כפוף לזה

4

שהתוכנית המפורטת-

5

רעש ,דיבורים מהקהל

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חברים ,אתם לא בדיון.

7

רעש ,דיבורים מהקהל

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני יכול להעלות הצעה אלטרנטיבית ,אדוני

9

היועמ"ש?

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא.

11

כותרות :דיבורים מהקהל.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים ,אני מעלה את התב"ר ,עוד פעם אני

13

אומר  234לאישור המליאה בסכום של  1,250,000כאשר התב"ר הזה באופן

14

חריג ,התוכנית שלו תוצג לאישור המליאה לגבי התב"ר הזה.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מי בעד?

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מי בעד?

17

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :איתמר?
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני מסכים לגמרי עם מה שעמיר אמר .אני רוצה

2

שתהיה תוכנית-

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :בסדר ,אין בעיה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה תוכנית ואחרי התוכנית אני מאשר.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר ,מי נגד? רגע ,רגע ,שניה ,תרשמו.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מירי?

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :אני נמנעת.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :איתמר נגד?

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :בוודאי.

10

11
12
13
14
15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בוודאי ,לא הגשת תוכנית.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פתיחת תב"ר  234על סך
 ₪ 1,225,000להקמת גן משחקים רב גילאי .מקורות המימון :מפעל
הפיס (חלק ממענק "פיס ירוק" בתכנית החומש).
מירי רחמים נמנעת ,איתמר ועמיר נגד.

16

דיבור לא ברור ,צעקות מהקהל.

17

מהקהל :אל תעשה לי ככה ,מי אתה שתעשה לי תנועה כזאת? בושה .מי אתה?

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :די ,די ,די.

19

מהקהל :מה אתם חושבים לעצמכם?
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חברים ,היי.

2

מהקהל :פנינה ,מהצד זה נראה מכוער-

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חברים ,מבחינת האזרחים-

4

מהקהל :התנהגות מזלזלת לתושבים ,מה אתה עושה תנועה כזאת? מי אתם?

5

צעקות ,מדברים ביחד

6

מהקהל :אני  14שנה בשלטון הציבורי ,הייתי בישיבות מליאה ,לא מכירים

7

תהליכים ,לא מכירים תב"רים ,לא מכירים עסקים ,לא מכירים שום דבר,

8

תגידו לי ,אתם נורמליים? תשדר את זה בפייסבוק שיראו איך נבחרי ציבור

9

מתנהגים במועצה שלנו.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני חושב ,חיים ,שאתה צריך לפתוח גן ילדים

11

נוסף לחברי המועצה.

12

מהקהל :זה מזעזע.

13

צעקות ,מדברים ביחד

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים ,אני רגיל לזה ,אני עובר את זה כבר-

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חברים ,אנחנו ממשיכים.

16

צעקות ,מדברים ביחד

17

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני מבקש שתוציא אותם ,גבי.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אם אתם רוצים לדבר איתי אני מבקש מכם לדבר

2

איתי אחד אחד ,כולל אתה-

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתמר ,אתה ממשיך לדבר איתם .אני מבקש,

4

הבא שיתפרץ מהתושבים ,אני מתחנן לא להתפרץ ,לא להתערב ,גם ככה לא

5

קל.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב.

7

דוד זיו [יועמ"ש] :טוב ,תעבור הלאה.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני-

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני רוצה להמשיך חיים.

10

הגדלת תב"ר  266להקמת מתקני נינג'ה מ 100,000 -ש"ח ל 350,000 -ש"ח.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הגדלת תב"ר  266להקמת מתקני נינג'ה-

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :זה לא עבר-

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :זה לא עבר אלי.

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :זהו ,זה חשוב שיבינו.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הגדלת תב"ר  266להתקנת מתקני נינג'ה מ-

16

 100,000שקל ל 350,000-שקל .יש לנו אומדן לדבר הזה ,במקרה הספציפי הזה,

17

עמיר קיבל את החומר לידיו-

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני חייבת רגע שניה-
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אם היא מקבלת ,גם אני דורש את זכות הדיבור.

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני אתייחס לדבר הבא ואני

3

אתייחס-

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :המימון הזה ,אנחנו קיבלנו אומדן אחרי

5

שהגיעו לפה מתכננים .התקציב הוא עבור התכנון ,חלופות ,שיתוף ציבור ,מכרז

6

והקמה .זה המחירים ,זה ההצעה .התקציב הוא מקרן הפיתוח  100,000שקל,

7

מה שבמקור קיים ,ואנחנו מבקשים ממפעל הפיס  250,000כחלק ממענק פיס

8

ירוק.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ה 100,000-כבר אושר.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :ה 100,000-כבר אושר ,אני מדבר על תוספת

11

של  250,000שקל ,שיהיו לכם מתקני נינג'ה בישוב .בבקשה.

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,אתה לא יכול לדבר ,אילן.

13

מהקהל :משהו חשוב ,שתדעו רק-

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני מתנצל ,אתה לא יכול .אתה לא יכול,

15

סליחה.

16

מהקהל :תודה.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אמיץ שלך.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן.
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1

דיבור לא ברור

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל תדבר לעניין ,אל תספר לי מה הוא היה

3

שהיה קטן.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גבי זו פעם אחרונה שאני מקבל ממך איזשהי

5

הערה-

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל אני מאוד מצטער ,אתה חייב-

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה כנראה לא מבין את תפקידך ,אתה לא תעיר

8

לי הערות כאלה.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אין מה לעשות.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :פעם אחרונה.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בבקשה ,כן ,אני איתך.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תודה .תב"ר נינג'ה הוגש לפני שנה.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני מבין.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :על ,דרך אגב למי שלא יודע ,בדרך עברה המליאה

15

שחיים טוען שרק מטרפדים ורק עושים את הכול .לצערי ,כמו כל דבר שהוגש

16

במליאה ובשנה האחרונה ,שום דבר לא זז .אנחנו בטח נשמע שזה מגיע בגלל

17

הקורונה או כל דבר אחר .קיבלתי את התוכניות לבקשתי ,עברתי את

18

ההספקים ,בדקתי מסביב ,אני התרשמתי שאכן נעשתה ,באיחור מאוד מאוד

19

גדול ,וזה אליך ולא אל גבי ,אבל על ידי גבי שכן עשה את זה לאחרונה עבודה
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1

מקצועית ,אני בהחלט מאשר .זו דוגמה נהדרת איך ניתן להקים גן משחקים

2

בקצת פחות מ 1,227,000-שקל .כשמדובר פה על מתקני נינג'ה עם אישורי

3

בטיחות ועם דברים מאוד מורכבים ,ושוב אני חוזר ,בתוכנית אחת סדורה,

4

שמראה את כל הישוב ,כפי שאתה התחייבת ,חיים ,שתביא ,פותרת את כל

5

הבעיות .ההתעקשות שלך להביא חלקים ולהביא נקודות ,אומר דרשני .אפשר

6

לעשות סיסמאות ,אפשר לצעוק ,אפשר להתלהם-

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני לא מבינה מה אתה אומר,

8

תסביר לי.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :היה צריך להיות שיתוף ציבור היום-

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,לא ,לא אני לא מבינה כי אתה

11

מדבר נורא ,רגע ,אני לא מבינה-

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :נו מה יהיה? נו ,הוא צודק.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,אני מנסה להבין מה אתה אומר.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש תוכנית-

15

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :רגע ,אני שואלת את עמיר .אני באמת

16

לא מבינה מה אתה אומר .יש ,אל תדבר בסיסמאות-

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אני אחזור.

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :נינג'ה ,דרך אגב ,אני יכולה למצוא

19

לך פרוטוקולים אגב ,והוא יודע את זה ,ירון יודע את זה ,והמהנדס לשעבר.
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1

בשנה הראשונה עשינו סיור ,פה ,מצאנו מקומות ,הבאנו הצעות מחיר ,היו

2

מאוד מאוד גבוהות ,זה נעצר .אבל אני ,ביוזמתי אמרתי "זה נורא מדליק ,בואו

3

נעשה" ,אני יכולה למצוא לך את כל התכתובת .אני מנסה להבין ממך מה אתה

4

אומר ,אני לא מבינה.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הוא אומר שהוא בעד-

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא רוצה לשמוע אותך ,אני רוצה

7

לשמוע אותך .מה אתה אומר? דבר  ,1,2,3,4בלי בלה בלה.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שאלת שתי שאלות והערת שתי הערות .בראשונה

9

סיפרת על מתקני נינג'ה וזה שאת בעד וכדומה.

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לגמרי.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בשורה התחתונה ,אני לא יודע מה נעשה לפני כן,

12

ואיפה הוא נעשה ,הוא לא הגיע מעולם למליאה .מי שהביא את הנושא של

13

מתקנים-

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מעולה ק-

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :היי ,אבל שאלת ,תני לענות.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :קיבלת את כל הקרדיט.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא רוצה קרדיט .שאלה אני עונה.

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אוקי .אז נקודה אחת אתה אומר,

19

אני הבאתי-
עמוד  88מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :וואי פנינה ,זה בלתי אפשרי לדבר איתך.

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז לא .רק נקודתי.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני הקשבתי לך עד הסוף.

4

מדברים ביחד ,לא ברור

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :קצר ,נקודתי ,לעניין.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :עמיר יש לך  3דקות.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה לא יכול להגביל אותי בזמן אם נתת לה זמן

8

להתפרץ לי לדברים.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תן לו עוד לדבר ,רק תדבר ענייני

10

וממוקד ,ממוקד וענייני .יש פרוטוקול .1,2,3 ,לא ,אין לנו זמן ,הלאה.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :סיימת לבקש פעם שלישית ,ממוקד וענייני?

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כן.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מצוין .מתקני נינג'ה ,לא יודע מה כל הסיפורים

14

שסיפרת קודם ,פעם יחידה שזה הגיע למליאה ,היא הפעם הזו שזה אושר-

15

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אוקי.

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא נעשה כלום במהלך השנה האחרונה ,למרות

17

בקשות .למעט-

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :איזה? לא ,אני שואלת.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בחייאת פנינה .את רוצה דף ועט לרשום?

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,יש לי מחשב.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא נעשה כלום .אני שמח מאוד שגבי שיתף וזה

4

מצוין .אני חוזר עוד הפעם לנושא הקודם ,כי ביקשת הבהרות .יש  Xכסף וX-

5

דברים שצריך בישוב ,ו Y-דברים ,הם לא חופפים .לשים את כל התקציב

6

במקום אחד ,עלול להיות נכון או לא נכון .לא את ולא אני יודעים .מספרים לנו

7

שזה היה אמור להיות בשיתוף ציבור ,אנחנו שנתיים מתחננים שזה יהיה

8

בשיתוף מליאה .כולל סקרים שעשו בוועדת איכות הסביבה ,כולל שיתוף ציבור

9

שנעשה ,והובטח שתבוא תוכנית למליאה-

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מה זה קשור לתב"ר-

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עוד הפעם את קוטעת אותי?

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,אבל תדייק.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בואנה ,זה לא יאומן.

14

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מה זה קשור לתב"ר נינג'ה ,זה שהיה

15

צריך להיות היום שיתוף ציבור והוא לא נעשה לפני זה?

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :פנינה ,הוא רוצה הזדמנות לרדת על ראש

17

המועצה-

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :דבר רגע-

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תני לו.
עמוד  90מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני מנסה להבין.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הוא רוצה להדיח את ראש המועצה.

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני מבקשת שלא תפריע לי.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :פנינה ,אני מבקש שאת לא תפריעי לי.

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני מדברת אליו.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל אני מבקש שאת לא תפריעי לי.

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז אני מבקשת להבין מה אתה

8

אומר.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אני מסביר.

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני לא מבינה מה אתה אומר.

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל אם את תקשיבי ,את תביני .אני לא מבין ,איך

12

אפשר לנהל ככה דיון?

13

מדברים ביחד ,דיבור לא ברור

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תקשיבי ,תעני לו אחרי זה דקה וזהו.

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תרשמי מה שאת רוצה .בשורה התחתונה ,ברגע

16

שתהיה תוכנית פה למליאה ,אתה תראה איך דברים מתקדמים .שנתיים

17

נמנעת מלהביא תוכנית ,אני מקווה מאוד שגבי ,שמתחיל להריץ דברים ,יעשה

18

את מה שאתה לא עשית עד עכשיו ,תודה.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אוקי.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :תעלה להצבעה.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה את תב"ר מספר -266

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] 266 :להקמת מתקני נינג'ה-

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :להקמת ,למעשה ,תוספת  200אלף שקל

6

להקמת-

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני תומכת ,אני בעד.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] 250 :אלף שקל.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :מי בעד?

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני בעד.

11

דוד זיו [יועמ"ש] :פה אחד.

12
13
14
15
16

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר  266להקמת מתקני
נינג'ה מ ₪ 100,000 :ל . ₪ 350,000 :מקורות המימון :א .קרן הפיתוח
– ( .₪ 100,000מקור קיים) ,ב .מפעל הפיס – ( ₪ 250,000מקור חדש –
חלק ממענק "פיס ירוק" בתכנית החומש)

17

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :הלאה.

18

מהקהל :רגע ,אבל אילן רצה להגיד משהו ,מותר לו לדבר? הוא תושב.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא .אף אחד לא יכול לדבר.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מבטיח שנשמע אותו לפני שנקבל את

2

ההחלטה.

3

מהקהל :הוא פשוט רצה להגיד משהו בנושא.

4

אישור פתיחת תב"ר  270על סך  50,000ש"ח להעסקת יועץ להכנת מכרז
פנלים פוטו וולטאים על גגות מבני הציבור ולליווי הפרויקט.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הלאה ,אישור פתיחת תב"ר בסך  ,270סליחה,

7

תב"ר  270על סך  50אלף שקל להעסקת יועץ להכנת מכרז להכנת פנלים פוטו

8

וולטאים על גגות מבני הציבור ולליווי הפרויקט.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,אני רוצה רגע סליחה לשאול אותך-

5

10

דוד זיו [יועמ"ש] :תנו לו לסיים.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי אנחנו מתכוונים להתחיל עם הדיון תקציב?

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הנה ,זה האחרון.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :זה האחרון.

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עשר בלילה ,מאוד חכם.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :נו מה נעשה?

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,מה זה מה נעשה?

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה קבעת את הדיון.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :לא ,עניתם בהרחבה .אם הייתי עונה בשנייה

19

אחת כן כן ,לא לא.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :נו מה.

2

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אבל חבל-

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :באמת אנחנו מצטערים שאנחנו שואלים שאלות.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אישור פתיחת תב"ר  270על סך  50אלף שקל

5

להעסקת יועץ להכנת מכרז להתקנת פנלים פוטו וולטאים על גגות מבני

6

הציבור ולליווי הפרויקט .המקור התקציבי יהיה מתוך כספי ההלוואה

7

שתילקח מהבנק שייבחר למימון הפרויקט .מאחר וההלוואה טרם נלקחה,

8

מבוקש לממן בשלב זה  50אלף מקרן הפיתוח ,ועם קבלת ההלוואה למימון

9

הפרויקט שתילקח רק לאחר קבלת תוצאות המכרז ,סכום זה יוחזר לקרן

10

הפיתוח .העניין הזה הוא מאוד מאוד דוחק ודחוף משום שכרגע הרישיונות

11

שלנו שקיבלנו הם עד סוף מאי ,זה תעריף טוב של  45אגורות לקילו וואט שעה.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה להגיד משהו .אני התחלתי בטיפול

13

בנושא הזה יחד עם אלי שבירו ,ראש מועצת אריאל.

14

דוד זיו [יועמ"ש] :מה השתנה?

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני התחלתי לטפל בזה שיהיו לנו גגות

16

סולאריים ,יחד עם ראש מועצת אריאל ,שבירו .באריאל ,כבר חצי שנה ,כל

17

הגגות סולאריים ונהנים מכסף .הפרויקט הזה אמור להכניס למועצה 25

18

מיליון שקל ,למועצה הענייה שלנו 25 ,מיליון שקל ב 25 -שנה .בשנים

19

הראשונות  600אלף שקל לשנה ,ואח"כ מיליון ומשהו לשנה .אני מדבר על

20

הכנסות אחרי החזר הלוואה .עכשיו ,הפרויקט הזה מתעכב למעלה משנה בגלל
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1

העסקת יועץ שיכין את המכרז שנוכל ללכת לבנקים ,לקבל הלוואה וכולי.

2

קיבלנו משענות מחברת חשמל ,התוקף שלהן פג בפברואר ,הצלחנו לקבל

3

הארכה ל 3 -חודשים ועכשיו אנחנו בדקה האחרונה ,במאני טיים .עכשיו,

4

הפרויקט הזה ,אני אומר לכם שאם הוא היה ,לא היינו מתווכחים עכשיו על

5

ה 600 -אלף שקל האלו תוספת ,כמה ביקשנו תוספת ל 450 ?800 -אלף שקל.

6

לא היינו מדברים על זה כי היה כסף .ואנחנו מדברים על זה שהמועצה שלנו,

7

שאין לה הכנסות מעסקים ,שיש לה רק מכולת אחת שמשלמת ארנונת עסקים,

8

וסוף-סוף מביאים יצירת מקורות הכנסה וחברי המועצה אומרים לא.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בסדר .אז עכשיו אתן התייחסויות

10

של חברי המועצה לנושא גגות סולאריים שנדונה מזה שנה במועצה .אדון ראול

11

אסיה שהוא תושב יישוב ,שמוכן בהתנדבות לסייע ,בא מספר פעמים למקום

12

הזה ולצערנו הוא ישב אולי עם עוד שני חברי מועצה ,כי הדיונים לא הגיעו .אז

13

הוא בזבז את זמנו ,הוא הגיע ,טרח וזה לא עזר .כשהגענו בסופו של דבר לדיון

14

והחלטה ,עכשיו רק בואו נסביר במה מדובר :גגות סולאריים ,במבני ציבור

15

בלבד ביישוב ,אנחנו לא מדברים על בתים פרטיים ,ששוב ,זה הון שחוזר

16

למועצה .לאן הולך הכסף הזה? לתושבים .כן ילך ,בקדנציה שלו ,בקדנציה

17

שלו ,בקדנציה שלו.you name it ,

18

אילן כליפא [חבר מועצה] :אני רוצה להתייחס במספר משפטים קצר ,לא

19

באריכות.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :רגע ,שנייה ,בהחלט .לא .אני

2

מסיימת ,אני פשוט מנסה להבהיר את הדברים בצורה נורא ברורה.

3

אילן כליפא [חבר מועצה] :קצר ,את אומרת.

4

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :חשבנו קודם שזה הולך ל[ ]...טוב שאמרת לנו

5

שזה הולך לתושבים ,באמת ,מזל.

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז תסביר לי למה הצבענו נגד?

7

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :לא הצבענו נגד.

8

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא הצבענו נגד? הצבענו נגד .בואו,

9

למה הצבענו נגד? ההחלטה הזאת כבר נדונה ...אל תסתכל עליי ככה.

10

נתלי שחף [חברת מועצה] :כי הייתה דרישה לדבר עם הנהגת ההורים ,האם

11

הדרישה הזו בוצעה ,כן או לא?

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :בדיוק

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :את יודעת בדיוק אם נעשה דיאלוג

14

או לא נעשה דיאלוג.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אין קשר להנהגת הורים.

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :מה שהמועצה באה אז ואמרה ,לפחות זו גם

17

עמדתי היום ,זה שאם מציבים גגות סולאריים על בי"ס ועל גני ילדים אז כן

18

נדרש שיתוף פעולה של הנהגות ההורים של ביה"ס ושל הגיל הרך ,ואני לא

19

יודעת מה הסטטוס של זה ,אני באמת לא יודעת.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :האם נעשתה [?]...

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה להגיד משהו.

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :האם נעשה דיאלוג או לא נעשה

4

דיאלוג?

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה עכשיו לאישור ,אני אמרתי את זה

6

גם עכשיו .חבר'ה ,אל תרמו את עצמכם ,לפחות תגידו את האמת .אני לא מעלה

7

להצבעה לאישור התקנת גגות סולאריים על בי"ס בהר אדר .כל מה שביקשתי

8

בתב"ר 50 ,אלף שקל ,בשביל לשבת ולהכין מכרז .כשאנחנו נכין ,נבוא אליכם

9

לאישור .צריך לקחת כסף מהבנק .אני לא יכול לקחת כסף ,אני צריך את

10

האישור שלכם.

11

אילן כליפא [חבר מועצה] :חיים ,זו פעם שלישית שאתה מעלה את זה באותה

12

צורה ואתה סתם תקבל את אותה התנגדות ,כי אתה לא מקשיב.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תן לי לדבר .אני לא ביקשתי ...אז אני ...אני

14

מקשיב טוב מאוד.

15

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מה לא מקשיב? על מה לא מקשיב?

16

שמה? רגע.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,לא .אני לא רוצה להגיד .אני מדבר

18

באמצע.

19

אילן כליפא [חבר מועצה] :הוא שמע אותנו אומרים את זה למרות ש-
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נתתי לך זכות דיבור.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אילן ,תן לו שיסיים ,אתה תדבר.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז אני אומר את זה עוד פעם .אני אמרתי

4

לכם אז ואני חוזר על זה עוד פעם היום .תכנית מאוד מודולרית ,אנחנו יכולים

5

להחליט ,יבוא יועץ ,יעשה ייעוץ על הכול .יגידו  -מבי"ס יכניסו  120אלף שקל,

6

גני הילדים מכניסים  80אלף שקל ,הצופים מכניסים  ,40מבנה המועצה .30

7

עושים ,כמה עולה? אנחנו נחליט לאיזה מכרז יוצאים .האם יוצאים לבי"ס ,או

8

לא יוצאים לבי"ס? יכול להיות שנחליט להחריג את בי"ס? כשנחליט שזה מה

9

שעושים נשתף את הנהגת ההורים .אנחנו נחליט לעצמנו אולם הספורט או לא

10

לשי ם? אולי זה יכער את אולם הספורט? אני רוצה לראות הדמיה .אולי כולם

11

מאיתנו יוותר על  200אלף שקל לשנה באולם הספורט?

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :בואו נחליט קודם כל איפה אנחנו רוצים לשים

13

מדברים ביחד ,לא ברור

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן אני צריך יועץ .כל מה שאני מבקש ,שנה

15

שלמה אני מבקש-

16

מדברים ביחד ,לא ברור

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :חיים ,יש לנו כולה חמישה מבני ציבור ביישוב.

18

בואו ,זה לא...
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אבל אני לא מאשר את זה כרגע .את לא

2

מאשרת כרגע בבי"ס ,את מאשרת העסקת יועץ להכנה ,לבדוק כמה כסף ,כמה

3

עולה פאנלים ,היתכנות .לשים פאנלים גמישים או ,כמה עולים פאנלים

4

גמישים? מה ההספק שלהם? האם בגלל שאנחנו רוצים לשמור על המבנה

5

האסתטי של אולם הספורט אז נפסיד קצת חשמל ,יש אלף ואחד דברים.

6

בשביל מעסיקים יועץ .אני לא מבין בסולאריים .אף אחד מאיתנו לא מבין .יש

7

פה אחד מבין ,שהוא תושב היישוב ,הוא מתעסק בזה ,הוא בא לייעץ לנו ,כי

8

הוא לא חלק מהפרויקט .הוא לא יקבל שקל .הוא עושה את זה בהתנדבות ולכן

9

אי אפשר ,ככה בונים מכרזים .לכן ,כל מה שאני מבקש מהמליאה הזו שנה

10

שלמה ,תנו לי אישור לפתוח תב"ר .התב"ר הזה בסוף ,ה 50 -אלף שקל האלו

11

הולכים מאותה הלוואה שניקח ,שתוחזר ב 25 -שנה .ולכן אני מבקש אישור

12

להעסקת יועץ ,את זה אני מעלה להצבעה .לא מעלה להצבעה לא איפה יהיה,

13

לא אם יהיה בבי"ס ,לא אם יהיה בגני הילדים .יחזור אילן כליפא  20אלף פעם

14

ותחזרי את  20אלף פעם ותגידו אישור להנהגת הורים? אנחנו יודעים שהנהגת

15

הורים באו אליי בצורה שלא משתמעת לשתי פנים ואמרו לנו לא יהיו גגות

16

סולאריים על בי"ס עד שלא תוריד את האנטנה .נכון ,אמרו .אמרו ,שיקולים

17

זרים .מועצה צריכה לשקול שיקולים ענייניים .שיקולים של הנהגת הורים ,של

18

אנטנה שהיא חוקית ,שיקולים זרים ,שיקולים לתמוך ב-

19

מדברים ביחד ,לא ברור

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן אני אומר כרגע  -אני מעלה להצבעה

21

העסקת יועץ .מליאת המועצה ,חבר'ה.
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1

אילן כליפא [חבר מועצה] :ואתה תקבל תשובה שלילית.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :רגע ,דבר ,אילן.

3

אילן כליפא [חבר מועצה] :יש לך בעיה ,שאתה בא באותה צורה ,יושב כאן

4

ראול ששמע אותנו שלוש פעמים ואנחנו רוצים את הפרויקט הזה.

5

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :ראול ,הוא שמע אתכם?

6

מדברים ביחד ,לא ברור

7

אילן כליפא [חבר מועצה] :רגע ,שנייה .תן לי רק לסיים .אני אשמח לשמוע

8

אותך .אנחנו תומכים ואנחנו אוהבים את הפרויקט הזה ,ורוצים .באנו ואמרנו

9

שיש התניה אחת ואתה חוזר כמו תוכי פעם שלישית ,בלי לקיים את ההתניה

10

הזאת ,של שיתוף הנהגת ההורים בעצם.

11

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אילן ,אילן-

12

אילן כליפא [חבר מועצה] :אנחנו לא השתכנענו שזה היה בנוכחות ההורים.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :שנייה רגע ,בוא עוד פעם נפשט את

14

הדברים ואני עוד פעם חוזרת ,כי נורא חשוב הדיוק ואני מניחה שגם הצוות

15

ואלה ,הדיוק הוא קריטי ,בסדר? ולכן גם אני אומרת  -בוא נסביר את הדברים.

16

יש כאן כרגע חלון הזדמנויות שמסתיים במאי  ,22זה אומר חודשיים וחצי

17

מהיום .חלון ההזדמנויות הזה ,מול חברת החשמל אומר ,אם הר אדר תצא

18

למהלך של הקמה של תשתית לגגות סולאריים במבני ציבור שלא הגדרנו עדיין

19

איפה הם יוצבו ,רק למהלך של בחינת התשתית ,יש סיכוי שאנחנו נקבל את
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1

העלות ,לא ,תסתכל עליי ,אל תסתכל בטלפון ,אני מסבירה לך ,היא תקבל את

2

זה בעלויות אטרקטיביות.

3

אילן כליפא [חבר מועצה] :אני שומע את ההסברים ואני מכיר אותם.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אז אנחנו יכולים לחכות אחרי 22

5

מאי ונקבל את זה בעלויות פחות אטרקטיביות .מי שנפגע מזה זה רק

6

התושבים .אני אומרת שהבן אדם הזה ,וישבתי איתו עשרות פעמים ,עשרות

7

פגישות כדי לראות איך אנחנו עוזרים פה להוביל מהלך שהוא בשיתוף ,גם

8

אומר כאן חיים והתחייבנו על הדבר הזה .הנהגת הורים ,אין בעיה .בי"ס רוצה

9

עכשיו [ ,]...אתה מוכן לאשר את זה על המועצה? אתה מוכן? מבני הציבור פה

10

בגג המועצה? בבית כנסת? או בכל מבנה ציבור? אתה מוכן? אין הנהגת הורים,

11

זה לא קשור לבי"ס ,מחריגים את ביה"ס ,אתה מוכן? תענה לי .אתה מוכן?

12

אילן כליפא [חבר מועצה] :במבנה הזה אני חושב שכן.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אוקיי ,אין בעיה ,מאה אחוז .כרגע,

14

ממוסדות בית הספר ,הכול ,אז בוא נאשר את זה ,להחריג.

15

אילן כליפא [חבר מועצה] :אני רוצה אבל לכבד את ההחלטות הקודמות שלנו.

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :מה זה ההחלטות הקודמות שלנו?

17

אילן כליפא [חבר מועצה] :זה לשתף את הנהגת הורים.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אבל זה תוקע את כל המהלך.

19

מדברים ביחד ,לא ברור
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :הוא ניסה לשתף ,הוא ניסה ,וגם המנכ"ל ניסה

2

והם לא רוצים.

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בסדר ,אבל מכיוון שהיא איננה כאן,

4

לא-לא ,רגע.

5

אילן כליפא [חבר מועצה] :צריך להידבר ,צריך למצוא את השפה המשותפת,

6

צריך להזיע בשביל זה.

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :שנייה ,אני אומרת-

8

מדברים ביחד ,לא ברור

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אילן ,יש פה מתנדבת ,חיים ,תן לי

10

לסיים .אילן ,זה באמת .הוא מתנדב והיא מתנדבת.

11

אילן כליפא [חבר מועצה] :סבבה ,אנחנו מעריכים את ראול על התנדבותו ,זה

12

לא קשור לעניין.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :למה ,כי להחזיר  25או להכניס

14

מיליוני שקלים למועצה זה בטל בשישים?

15

מדברים ביחד ,לא ברור.

16

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מי שנכבה מהמרק עושה פו וזה הכול .מי שנכבה

17

מהמרק עושה פו על הלבן .כאן אנשים מלאי כוויות ,ולכן כל דבר שיהיה-

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תהיו עניינים .אתה גם צריך להיות

19

ענייני .אתה ניהלת עסק ,אתה יודע לנהל תזרים מזומנים ,אתה יודע מה זה
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1

להחזיר כספים לקופה ,אז אם אתה יודע ,תהיה כנה עם עצמך ותחשוב לבר

2

קיימות ולא עכשיו נקודתי מתוך מניעים שתוקעים יישוב שלכם .ואני יכולה

3

להתחבר להרבה מאוד מההתנגדויות ,אני עושה הפרדה ,בין משבר אחד

4

שקיים לבין התנהלות של יישוב שלם שאתם שנה שלמה תוקעים .תהיו כנים

5

ע ם עצמכם ,תסתכלו לעצמכם בלבן של העיניים ,אתם אמורים לייצג יישוב

6

שלם.

7

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :די עם הדקלומים האלו.

8

נתלי שחף [חברת מועצה] :אני רוצה להגיד משהו .את הפרויקט של הגגות

9

הסולאריים אני יזמתי עם יפתח כהן בתחילת הקדנציה בהיותי יו"ר ועדת

10

איכות סביבה .אני הכי בעדו .אבל אנחנו דיברנו בהצבעה הקודמת ,שלא

11

אושרה ,שיהיה דיון עם הנהגת ההורים בשביל לקבל את האוקיי.

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :את רוצה לשמוע?

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,רגע פנינה.

14

מדברים ביחד ,לא ברור

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז הנהגת ההורים תתקע יישוב שלם? נו

16

באמת .איזה מן דבר זה?

17

דובר :אני לא מבין ,זה לא מזיק בכלל ,אין כלום .אני עשיתי גג של  200קילו-

18

ואט .אני יודע מזיק ומה לא מזיק.

19

מדברים ביחד ,לא ברור
עמוד  103מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :נחריג את בית הספר.

2

מדברים ביחד ,לא ברור

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די ,די ,די .חברים ,אני רוצה להעלות את זה

4

להצבעה .אני לא רוצה יותר לדבר ,אני רוצה להעלות להצבעה.

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני רוצה לדבר.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נותן לך לדבר.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין דבר כזה.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא נותן.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין דבר כזה חיים .אין דבר כזה .אני ביקשתי את

10

זכות הדיבור ,אתה נתת לי ,אתה אל תפריע לי .אתה עוד הפעם משתיק .יש

11

חוט שני שעובר בין כל ההתנגדויות שאתה מקבל .וכל ההתנגדויות שאתה

12

מקבל נובעות מדבר אחד  -מהתעלמות מהחלטות המליאה .לקח לך חצי שנה,

13

בוא נספר למה זה שנה .לקח לך חצי שנה.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא רוצה לשמוע את זה יותר.

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא אכפת לי .אני מדבר .אתה לא תחליט לי-

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר חכה.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אדון היועמ"ש ,אתה מוכן להגיד משהו?
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר לך כן .תדבר על התב"ר הזה ,לא

2

היסטוריה.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מדבר על התב"ר הזה .אתה לא ...סליחה ,אתה

4

מתחם לי את מה לדבר? אתה גם רוצה לתת לי דף מסרים?

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זכותי לפי החוק ,אם אתה מדבר לא לעניין,

6

לעצור אותך .ואני מממש את הזכות שלי לפי התקנון.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין בעיה .אין שום בעיה .כל דבר שאתה חושב

8

שהוא לא לעניין לציין בבקשה בפרוטוקול מה היה לא לעניין .לקחה חצי שנה

9

עד שהבאת את זה למליאה בפעם הראשונה.

10

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :את מה?

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עוד פעם את מתערבת לי בדברים? זה פשוט בלתי

12

נסבל .כן ,על מה אנחנו מדברים?

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חצי שנה לקח-

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עד שהגיע למליאה פעם ראשונה .התירוצים היו

15

שלא ידעת ,דיברת על זה בעדכונים ,אצטרה-אצטרה ,אחרי חצי שנה שלקח לך

16

להביא את זה למליאה ,חצי שנה לוקח לך להיפגש עם ההנהגה הבית ספרית.

17

אני מזכיר ,תקרא את הפרוטוקול של יולי .אני הצעתי את עזרתי ,אף אחד לא

18

פנה.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :אני דיברתי איתה.
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1

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :די ,די ,די.

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה לא פנית אליי.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :איתה ,לא איתך.

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז אני הצעתי את עזרתי .אני יו"ר ועדת חינוך.

5

תקרא את הפרוטוקול של ספטמבר .גם מירי וגם אני הצענו את עזרתנו .כשיש

6

רצון יודעים לעשות הכול .כשאין רצון ,יודעים לעשות תירוצים לכל דבר.

7

בשורה התחתונה? אני מקבל את ההצעה של פנינה .במידה ובית הספר מוחרג,

8

אני בעד היועץ.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תחריגו את בית הספר.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שנייה ,לא הבנתי .אני מנהל את ההצבעה .אני

11

רוצה...

12

מדברים ביחד ,לא ברור.

13

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :כולה יועץ 50 .אלף שקל ליועץ.

14

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :תשמעו ,אתם שוב ,אתם חורים לדבר הטוב הזה.

15

הרי אמרנו ,פנינה ,אני לא הפרעתי לך .פנינה ,הרי אמרנו בישיבה הקודמת

16

ומישהו לא הפנים את המסר .אמרנו בישיבה הקודמת שאנחנו בעד הנושא

17

הסולארי-

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ואז מצביעים נגד.

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה מפריע לכל אחד לך לדבר.
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1

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אתה יודע ,חיים ,אני לא בא לנהל איתך קרב

2

תרנגולות.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עוד מעט הוא ייתן לך דף מסרים להעביר.

4

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :או שתתן לי לדבר או שבאמת תראה יקרה ,לא

5

מאיים סתם .תקשיבו ,אתם עושים טעות .אתם הופכים את זה למסחרה.

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אני?

7

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :שקט רגע .הנושא של הסולארי הוא מבורך .רק

8

אמרנו ,תביאו את זה למליאה ,חצי שנה עברה ,הוא צודק ,חצי שנה עברה ,לא

9

קראו לאף אחד מאיתנו בנושא .אוקיי .לא קיבלנו כלום .שנייה .ואז ,בא הדבר

10

הזה עכשיו ,דרך מהירה ,בואו נאשר יועץ .יועץ ,אנחנו כולנו יודעים ,אנחנו

11

בעד ,זה בתחילת התהליך .עכשיו ,תראו .אמרנו ,ברחל ביתך .נושא האנטנה

12

שהושמה פה ויש עתירה מנהלית נגד האנטנה על כל המשמעויות שלה ,עם

13

קרינה ,עם תמ"א  56לא קרינה ,כל מה שאתה יודע חיים.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא נכון.

15

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :זה שזור מבחינתנו .למה? כי אנחנו לא רוצים

16

עוד איזה משהו על בית הספר ,שעכשיו נשים דבר על דבר .אני חושב ,תנו לי

17

לדבר .אני חושב שהמליאה פה ,חובתה ,ואחריות שלה ,לקחת כזה דבר ,לאשר

18

יועץ ,תוך החרגה של בית הספר ,עד שנושא האנטנה וחבורתו יבוא לפתרון

19

ברמה שאני מציע לך ,ואתה לא אוהב שאני מציע לך ,אבל כדאי לך ,שתביא
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1

למליאה הזו את התוכנית ,תראה לאנשים  -תראו ,אין פה שום בעיה וזה יעבור

2

חלק .זה מה שאומרים לך האנשים שלך.

3

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חן ,אני רוצה לשאול את חן ,כמה

4

תלמידים יש בבית הספר בהר אדר?

5

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :מה זה משנה עכשיו ,את עושה לי בחינה? נו

6

בחייאת רבאק ,אני לא מעניין אותי עכשיו .לי את עושה בחינה כזו? ניהלת פעם

7

את ביה"ס? ראית כיתה? שיבצת ילדים בבי"ס או בגן? יאללה ,הפרופגנדה הזו

8

לא בונה אף אחד.

9

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :אתה יודע למה אני שואלת את זה?

10

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :את עושה טעות .את מקלקלת לו .החפרנות הזו

11

לא מועילה לך .את רוצה שהפרויקט הסולארי יעבוד? תעלי כמו שאמר פה

12

האדון בקהל 50 .אלף שקל ,מעלים להצבעה ,מוציאים את ביה"ס ,עבר .ואני

13

בעד .אם יגידו ככה ...נמאסתם כבר .תשמעו ,אני בא לי ללכת ,כי אתם פשוט

14

חפרנות בלתי נסבלת .ותקשיבי לי טוב ,אם עוד פעם אחת תעשי לי בחינה של

15

כמה תלמידים ,594 ,אז אני אעשה ,אני טוב בבחינות.

16

לא ברור ,מדברים ביחד.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חן ,תודה רבה .אנחנו מעלים את זה להצבעה.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,רגע .אני רוצה לסכם ואני מעלה להצבעה.

19

אני בניגוד לכמה אנשים פה ,החלטה מסוכמת בשיקולים ענייניים לטובת הר
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1

אדר .אני חושב שלהחליט היום להחריג את בית הספר זה פוגע בתושבים בהר

2

אדר.

3

מירי רחמים [חברת מועצה] :סליחה?

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן ,אני אומר ככה .הועבר לכם גם החומר.

5

יש מכתב משותף שחתומים מנכ"ל משרד איכות הסביבה ,מנכ"ל משרד

6

החינוך ומנכ"ל משרד הבריאות ,שאומרים ,שעל בתי ספר ניתן להתקין ,אין

7

בזה שום בעיה .צריך להיות מטר ממרחק של הממיר .זהו ,זה כל התקנות .יש

8

אפס .אתם יכולים לדבר מאה אלף פעם.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :למה לא קבעת פגישה עם הנהגת הורים? לא

10

הסתדרת .אני יודע למה לא ביקשת עזרה .אתה לא יכול להתעלם מזה.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :חן ,דרור ,שיחליט מה שהוא רוצה ,זו זכותו,

12

הוא ראש המועצה.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני רוצה לעזור לו.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תודה על העזרה שלך .אותי מעניין שכולם

15

בעד ומצביעים נגד .אז אני אומר עוד פעם .כל מה שאני מבקש זה להעסקת

16

יועץ ,כדי שהיועץ יגיש למליאת המועצה סקר מוגמר ,למועצה ,לגבי גגות

17

סולאריים .ומועצת המועצה תחליט.

18

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בשיתוף ההנהגה ,אמרתי לך את זה

19

קודם .רוצים להחריג-
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1

אילן כליפא [חבר מועצה] :אבל הוא לא מעוניין בשיתוף ההנהגה.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא ,עזבי מה זה קשור בכלל.

3

מירי רחמים [חברת מועצה] :אי אפשר .גם אם אני רוצה להצביע בעד ,אני לא

4

יכולה .כמו שהוא לא סופר אותי עכשיו ,הוא לא יספור אותי עוד חצי שנה.

5

מדברים ביחד ,לא ברור.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ההנהגה דיברו איתי ואמרו לי ,שנייה ,זה

7

בדיוק כמו שאיתמר-

8

מדברים ביחד ,לא ברור.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,די! ההנהגה הבית ספרית באו אליי בצורה

10

שלא משתמעת לשתי פנים ואמרו לנו" :לא ניתן אישור לעשות על גג בי"ס ,אם

11

לא תוריד את האנטנה ".בדיוק כמו שחבר המועצה איתמר הראל בא אליי

12

ביום ראשון לפני שבוע ואמר לי" :או שתמנה צוות מחברי המועצה למשא

13

ומתן עם פל אפון ,כדי להוריד את האנטנה ,או שאנחנו נגיש לך תקציב שלא

14

תאהב אותו .זה אולטימטום על השולחן .אני לא נכנע לסחטנות.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה משא ומתן פוליטי .והיחיד שיש לו פה זכויות

16

באנטנה זה לי .בוא לא נתבלבל .מי שהביא את האנטנה זה אני.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בגללך היא הותקנה .זה בדיוק העניין.

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני הבאתי אותה ואתה חרבנת אותה .זו הבעיה.

19

אם אתם לא יודעים ,כן?
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1

אילן כליפא [חבר מועצה] :אתה לא הבאת את האנטנה ,אתה הבאת את

2

ההזדמנות.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני הבאתי את ההזדמנות לשים את האנטנה

4

ואתה תקעת אותה פה.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים ,אני מעלה להצבעה.

6

נתלי שחף [חברת מועצה] :זה לא יעבוד ככה.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני הגעתי לפה להתייחס ,לא התייחסתי.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ביקשתי ממך להתייחס.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני לא צריך שתבקש ממני ,זכותי להתייחס.

10

צוחקים

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה היית צריך לבקש קודם מהמנכ"ל .אני

12

לא נותן לך לדבר.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :אנחנו לא מצביעים עד שאתה לא נותן לנו לדבר.

14

נתלי שחף [חברת מועצה] :אבל לפני שאתה מעלה להצבעה-

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תגיד ,מה זו ההתנהלות הזאת? דמוקרטיה ,אתה

16

יודע מה זו דמוקרטיה? אתה כנראה לא יודע מה זו דמוקרטיה .בעיניך ,אתה

17

היחיד שמנהל את המועצה פה ,ולא צריך לשמוע אף אחד מחברי המועצה,
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1

ואתה עושה את הכול לבד .אבל זו דמוקרטיה ,ואנשים נבחרו כדי לייצג את

2

ה ציבור ואתה צריך לשמוע מה שהם אומרים ולהתחשב במה שהם אומרים.

3

נתלי שחף [חברת מועצה] :זה לא יעבור ככה.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :צריכים כרגע להצביע עבור התב"ר,

5

בייעוץ.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני יכול רגע לדבר? עכשיו אני רוצה להתייחס.

7

בישיבה שקיימתי איתך לפני שבוע וחצי ,אמרת לי שאתה פנית לפלאפון ורצית

8

לבדוק איתם אפשרות להוריד את האנטנה .אתה פנית .ואז הם אמרו לך שני

9

דברים שבגללם לא הסכמת ,שני דברים מופרכים לחלוטין .גבי היה בישיבה

10

והוא יודע .1 .שאתה מפחד שמשרד התקשורת יתבע אותך ,כי זה קשקוש ,כי

11

כל אחד יודע שמשרד התקשורת יכול להגיד לך ,למרות שחתמת לפלאפון על

12

איזה מכתב הם יכולים להגיד לך" :תקין בכל זאת" ,לפלאפון להגיד בכל זאת.

13

לכן השיקול מול משרד התקשורת זה קשקוש .וגם השיקול מול התושבים זה

14

קשקוש .זה שיקול שאתה העלית אותו ,אז עכשיו אני מגיב אליו.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מה זה קשור לאנטנה?

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה קשור ,עוד רגע אני אגיע לאנטנה .אני זה

17

שסייע להביא לפה ,כטובה אישית ממנכ"ל פלאפון ,לשים אנטנה .אתה זה

18

שבמקום לעשות עבודה יסודית ,שמת אותה בעבודה הכי חפיפית שיש .קיבלת

19

מתנה ועשית ממנה נזק נוראי .עכשיו לכן ,הצעתי עבודה ,כי עשיתי עבודה עם

20

חברת תקשורת אחרת ,אפשר להשתמש בסיבים האופטיים שאני דאגתי
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1

להביא לפה ולחבר אותם לקווי התקשורת של החשמל שיש ,כי הלדים עכשיו

2

צורכים פחות חשמל ,הם לא צריכים שלוש פאזות .ואפשר להשתמש בחשמל

3

שלהם .זה מהתקשורת של הסיבים ,ולשים פה תאים קטנים ,לעשות יישוב

4

מרושת יפה ,בלי בעיות קרינה .אפשר .אתה מתנגד לדבר הזה ,זה הכול .חבל

5

מאוד שזה קורה ככה ,אתה פשוט מתנגד לכל דבר טוב שקורה .חיים ,בוא ,אם

6

אתה מספר חצאי אמיתות ,כדאי שתספר את כולן.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה להצבעה אישור תב"ר מספר 270

8

להעסקת יועץ ,אני רוצה שיהיה כתוב במפורש ,להעסקת יועץ ,שיגיש סקר

9

מוגמר למועצה ,ללא החלטה.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מבקש חמש דקות להתייעץ .אתה רוצה לנסות

11

להעביר את זה? אני מבקש חמש דקות להתייעץ.

12

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :בסדר ,בסדר .אין בעיה.

13

הפסקה

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :תקשיב ,אני ישבתי ודיברתי פה עם החברים .יש

15

פה בעיית אמון קשה ,אף אחד לא מאמין לך .ואני לא עושה את זה בשביל לריב

16

איתך ,אני עושה בשביל להסביר לך איפה הבעיה ,ואולי תיתן לנו ביטחונות

17

כאלו ואחרים .למה כולם מסכימים? למה כולם מסכימים ללכת עם ההצעה

18

של פנינה? כי באים ואומרים  -אנחנו יודעים בדיוק איפה גבולות הגזרה שלנו.

19

בבית -הספר לא תעשה עלינו מחטפים .מצד שני ,פוחדים פה נורא ,אני משקף

20

לך בדיוק מה שהיה פה בדיון ,שכמו שחצי שנה התעלמת מהבקשות שלנו ,ולא
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1

עשית שיתוף ציבור ראוי ,ולא שיתפת את הנהגת ההורים ולא משנה איזה

2

תירוץ תספר ,תבוא גם אחרי זה ,עם עבודת היועץ ותגיד את אותם סיפורים.

3

עכשיו אנחנו נמצאים בין הפטיש לסדן .אני אומר לך בכנות  -אנחנו כן רוצים

4

לקדם את זה .מצד שני ,וואלה ,חיים ,אתה לא מפסיק לספר לנו סיפורים .אני

5

אישרתי לך עכשיו את היועץ ,איזה ביטחונות אתה נותן לי שאחרי זה לא

6

תעשה את לי עוד הפעם את אותו תרגיל ,ולא תבוא עוד שלושה חודשים ותספר

7

לי שאי אפשר להיפגש עם הנהגת ההורים .איך אני יודע ,לא אני ,כל החברים

8

פה ,יכולים לקבל איזשהו ביטחון שאתה לא עוד הפעם עובד עלינו ,כמו שאתה

9

עושה כל הזמן .הרי אם תסתכל על כל התב"רים  -כל הסיפור הוא שאתה עובד

10

עלינו מהבוקר עד הערב.

11

דוד זיו [יועמ"ש] :אפשר להגיב?

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שנייה ,דקה .עכשיו אני חוזר עוד הפעם  -המטרה

13

היא לא לריב איתך ,תן לי סוג של ביטחונות .אנחנו רוצים לאשר את התב"ר,

14

אבל אנחנו לא סומכים עליך ,לא יודעים מה לעשות.

15

דוד זיו [יועמ"ש] :אני כבר דיברתי עם חן בעמידה פה מתי שישבנו כולנו ,ואני

16

אמרתי לו שהסקר יבוצע ,באחריות שלי ,כיועץ המשפטי ,להביא את זה

17

לישיבת מועצה .אותו יועץ יבוא ויציג לנו את המכלול ,כולל כל אותם מבני

18

ציבור שהוא הכליל בתוך הסקר שלו .המליאה הזו היא זו שתקבע בסופו של

19

יום ,על אילו מבני ציבור ,אחרי שתשמעו אותו ואולי תתרצו ותגידו שגם מבנה
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1

ביה"ס הוא בסדר ,אחרי שנשמע אותו  -נקבל את ההחלטה הרלוונטית על אילו

2

מבני ציבור יהיו המתקנים הללו.

3

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :רגע ,אבל אני אמרתי עוד דבר .אני רוצה לסייג

4

ולחדד  -הרי המטרה שלנו היא להעביר את זה ולא לפספס את חלון

5

ההזדמנויות.

6

דוד זיו [יועמ"ש] :אוקיי.

7

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אבל האמירות שנאמרו פה ,ואני לא מתחבר

8

אליהן ,שלא סופרים את הנהגת ההורים  -תראה ,זה לא חוק .הנהגת ההורים

9

בהחלט לא מנהלת את המועצה ,אבל הנהגת ההורים היא הציבור והציבור זה

10

ההורים וצריך לבוא להנהגת ההורים ,ואם צריך אני מוכן לעזור בזה ,או

11

חבריי ,להביא את הנהגת ההורים ולפרק את המוקש הזה ,שירגישו מה הם

12

מצביעים ומה לא .כרגע מה שעומד לנגד עינינו זה שמעל בית הספר עומד משהו

13

שאנחנו לא התחברנו אליו בישיבה הקודמת .לא אמרנו שאנחנו לא רוצים על

14

מבנים אחרים ,ולכן אמרתי  -תחריג את בית הספר ,בישיבה הקרובה שתקבע

15

אותה עכשיו ,עוגן ,עוד שבועיים ,עוד שלושה ,תביא את הנהגת ההורים ,נשב

16

חברי המועצה ביחד ,עם ראש המועצה ,נפרק את זה ,נאשר את זה .זה הכול.

17

אז אני יכול להתחבר לכזו הנחיה ,אמירה .אבל לא להגיד  -הנהגת הורים לא

18

רוצים ובזה לפסול את הנהגת ההורים.

19

דוד זיו [יועמ"ש] :א .אני לא אמרתי מעולם שהנהגת ההורים ,רגע ,אני עונה.

20

בסדר ,בסדר  .לא משנה מה היה אתמול ,משנה מה יהיה מחר .כפי שאמרתי

עמוד  115מתוך 119

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  3.2021מיום 14/2/2022

1

לחן ,אני פחות מתחבר לעניין שלך בעניין של החרגת ביה"ס מראש ומבעוד.

2

אני לא שם .אני חושב שגם חיים לא שם .אני מתחבר למה שעמיר אומר ושוב

3

אני חוזר על מה שאני אומר  -באחריות שלי ,להביא לכאן את הסקר פלוס

4

היועץ ,הוא ייתן את ההסברים ,ובסופו של יום המליאה הזו תקבע על איזה

5

מבני ציבור יהיו אותם מתקנים ואם זה יהיה בי"ס ,או גן ילדים או אולם

6

ספורט .אנחנו נקבע ,דהיינו אתם תקבעו.

7

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :אתה מתחבר לזה?

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אמרתי את זה מהתחלה.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה לא אמרת את זה מעולם .חיים ,לא אמרת

10

את זה מעולם.

11

דוד זיו [יועמ"ש] :רגע ,רגע ,רגע .ולכן ,בואו נעלה את זה להצבעה בבקשה.

12

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :רגע ,שנייה .שאלתי – אתה מתחבר לזה? אתה

13

אומר כן  -זה עבר.

14

מדברים ביחד ,לא ברור.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל המועצה] :כן ,כן ,כן.

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :תענה לו  -שאל אותך  -זה מתחבר?

17

חן פיליפוביץ' [חבר מועצה] :תני לו להגיב ,גם לו את לא נותנת להגיב ,זה לא

18

ייאמן .תגיד לי.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה להצבעה את פתיחת תב"ר 270

2

להעסקת יועץ סלולארי ,שיעשה סקר ,ואמרתי גם קודם  -שמי שיחליט על

3

איזה מבני ציבור יהיה ,אמרתי את זה בפתיחה ,במשפט הראשון שלי ,יש פה

4

הקלטה .מי שיחליט תהיה מליאת המועצה .אני לא הולך לכפות גגות

5

סולאריים על שום מבנה ,גם לא על אולם הספורט .אני רוצה להגיד את זה גם

6

לפרוטוקול.

7

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :נרשם בפרוטוקול.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גם הקודם נרשם בפרוטוקול ,זה לא עוזר.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה להגיד לפרוטוקול ,אני אומר לכם,

10

הגגות הסולאריים מכערים יישובים .הם מכניסים כסף ומכערים יישובים.

11

שנייה.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,אבל זה לא אתה .אתה סיכמת שתביא את

13

אחראי המבנה ,עליך אנחנו לא סומכים.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מסתכל על טובת התושבים .ולכן ,יכול

15

להיות שגם אני אצביע נגד ואראה איך זה ייראה.

16

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חיים ,זה לא רלוונטי.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן אני אומר ,המליאה הזו ,כמו שאמר דוד,

18

ואמרתי את זה מהתחלה ,היא זו שתחליט .כל מה שביקשתי זה לקחת סקר,

19

לעשות סקר ,כדי להכין את המכרז ,כדי להחליט לעשות מכרז רק על...
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1

דוד זיו [יועמ"ש] :מי בעד?

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא .זו לא ההצעה שאתה הצעת ,דוד.

3

דוד זיו [יועמ"ש] :אני אנסח עוד פעם ברשותכם ,בסדר? נשכור סוקר שיכין

4

לנו את אותו סקר רלוונטי ,הוא יגיע לכאן-

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שהוא לא מי מהאנשים שעבדו עם המועצה.

6

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :לא ,לא ,חיצוני ,ברור .זה חייב להיות

7

חיצוני.

8

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ולא מי שעבד עם המועצה בנושא עד זמן זה .הייתה

9

פה הרי הצהרה לפרוטוקול שאף אחד מתכנן לתרץ.

10

דוד זיו [יועמ"ש] :בסדר גמור .לא אותו יועץ שעבד בהתנדבות למועצה ,יועץ

11

חיצוני אחר .אותו יועץ גם לא רוצה לעשות [.]...

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני יודע ,בגלל זה קל לי .אם הוא היה רוצה ,הייתי

13

אומר ,אולי כן.

14

דוד זיו [יועמ"ש] :הסוקר יגיע לכאן כדי להציג את התוכנית שלו ,על איזה

15

מבנים ,ובסוף היום ,מי שיחליט על איזה מבנים יוקמו התאים זו המועצה

16

עצמה.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :יש לי עוד בקשה אחת ,שנייה.

18

דוד זיו [יועמ"ש] :היא תחליט להחריג מבנה זה או מבנה אחר ,תהיה זכותכם

19

כמובן.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שתי בקשות :א .ינוהל מכרז/הצעות אל מול מספר

2

יועצים.

3

דוד זיו [יועמ"ש] :ברור.

4

פנינה בן עמי איצקוביץ' [חברת מועצה] :חייב להיות.

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אנשי ציבור/יועצי מועצה שרוצים להציע נציגים

6

יביאו את הבקשות שלהם לגבי ,שינהל את הכול במכרז שקוף .דבר אחרון -

7

האחריות לביצוע ההחלטה הזו היא של היועמ"ש.

8

דוד זיו [יועמ"ש] :אמרתי מראש .לקחתי את זה על עצמי ,לא? לא ביקשתי.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :וכמובן ,החלטת מליאה ולא החלטת מועצה.

10

דוד זיו [יועמ"ש] :כן ,מי בעד?

11
12
13
14
15
16
17
18

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת אישור פתיחת תב"ר  – 270על סך ₪ 50,000
להעסקת יועץ להכנת מכרז להתקנת פנלים פוטו וולטאים על גגות מבני
הציבור ולליווי הפרויקט .המקור התקציבי יהיה מתוך כספי ההלוואה
ילקח מהבנק שייבחר למימון הפרויקט .מאחר וההלוואה טרם נלקחה,
מבוקש לממן בשלב זה  ₪ 50,000מקרן הפיתוח ועם קבלת ההלוואה
למימון פרויקט ,שתילקח רק לאחר קבלת תוצאות המכרז ,סכום זה
יוחזר לקרן הפיתוח .האחריות למימוש החלטה זו היא של היועמ"ש.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני נועל את הישיבה בנושא התב"רים.
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