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פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 5.2/2022
מיום שני 28 ,בפברואר  ,2022כ"ז באדר א' תשפ"ב
משתתפים:
 .1חברי מליאה:

מ

שם

תפקיד

נוכחות

1

חיים מנדל שקד

ראש המועצה

V

2

פנינה איצקוביץ

חברת מועצה

3

נתלי שחף

חברת מועצה

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

9

מיכה צוראל

חבר מועצה

 .2סגל מועצה:
מר דוד זיו (עו"ד)
מר ירון ארנון
מר גבי אברג'ל
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על סדר היום:
[ ]1תב"ר גן משחקים רב גילאי 4 ...................................... ................................
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הישיבה נפתחה-1

[ ]1תב"ר גן משחקים רב גילאי

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ישיבה מיוחדת ,ישיבת מליאה

3

מיוחדת שלא מן המניין מספר  5.3לשנת  . 2022הישיבה ,לפי

4

בקשתי בהתאם לתקנון ,לאחר שבישיבה הקודמת לפני שבועיים

5

חברי המועצה לא אישרו את התב"ר ,אני הודעתי להם לפי התקנון

6

תוך  48שעות שבכוונתי להביא את התב"ר הזה של גן משחקים רב

7

גילאי לדיו ן חוזר ,ולכן הדיון החוזר היה אמור להיות כבר שבוע

8

שעבר ,לא היה קוורום ,והיה צריך להיות מזומן מאתמול לפי

9

התקנון ,חברי המועצה ביקשו לדחות אותו להיום .נענינו לבקשה,

10

לא הייתה התנגדות של אף חבר מועצה ,ולכן הישיבה מתקיימת

11

היום .גבי ,אתה רוצה לדבר על הפרוצדורה?

12

ג בי אברג'יל [מנכ"ל] :כן .ערב טוב לכולם .ראשית ,אני שמח

13

לראות פה פנים חדשות ,אני רוצה להגיד לכל התושבים שהגיעו,

14

אתם לא חלק מהשיח ,אסור לכם להתערב .אתם יכולים לשמוע,

15

להתרשם ,אבל אתם לא חלק מהדיון ,אז אל תעלבו -

16

מהקהל :אפשר בקשה קטנה?

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :איך ?

18

מהקהל :אולי שפשוט תציגו את עצמכם?

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני אשמח.

20

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מיכה צוריאל ,חבר מועצה.

21

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

22

ליאל רותם [מהנדסת] :אני ליאל ,מהנדסת המועצה.
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1

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

2

דוד זיו [יועמ"ש] :דוד ,יועמ"ש.

3

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

4

אילן כליפא [חבר מועצה] :אילן כליפא ,חבר מועצה.

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עמיר אריהן ,חבר מועצה.

6

ירון ארנון [גזבר] :וירון ארנון ,גזבר המועצה.

7

גבי א ברג'יל [מנכ"ל] :אנחנו לא נעשה היכרות לכם כי זה יהיה ,

8

אז  1מבחינת הפרוצדורה ,מבחינת הזה ,אני מבקש ,אנחנו ,ליאל

9

תציג את הפרויקט שאנחנו רוצים לקדם ,היא תסביר את העלויות

10

שלו ,אנחנו ניתן דוגמאות לחלופות של אפשרויות שכבר קיבלנו

11

ומתכננים ואנחנו נציג דוגמאות של גנ ים שנעשו במקומות אחרים

12

ועלותם ,ובסוף ראש המועצה יעלה את הנושא להצבעה.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן .אני רוצה לפני זה ,אני רוצה

14

להגיד משפט . 1 .היות ויש פה תושבים ,אני לא הזמנתי ,אני לא

15

מכיר את  ,חלק מהאנשים אני לא מכיר ואני לא יודע גם למי הם

16

הצביעו בבחירות וזה לא כל כך מעניין אותי .אני כן הודעתי

17

לתושבים שראיתי שברשתות החברתיות הסבו את תשומת ליבי

18

שמעניין אותם גן משחקים בישוב ,ומתלוננים שאין גן משחקים

19

ולכן ביקשתי היום להודיע לכל אותם אנשים שהתעניינו בגן

20

משחקים שיבואו .לכן המכנה המשותף של האנשים פה זה אנשים

21

שז ה עניין אותם .עכשיו אני אציע לחבריי ,יותר מאוחר ,חברי

22

המועצה ,היות והמטרה כאן כן לעשות פסק זמן ,הפסקה בישיבה.

23

אם הם יסכימו ,אפשר לעשות פסק זמן ,כן לתת לכם להגיד כמה
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1

מילים ואז לסגור את הישיבה ,לסגור את הפסק זמן ,ואז לחזור

2

לישיבה .אז אם חבריי יסכימו ,אשמח לע שות את זה -

3

מהקהל :אנחנו נשמח.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ליאל ,בבקשה.

5

ליאל רותם [מהנדסת] :אוקי ,ערב טוב לכולם .אז השיח הוא

6

בעצם על גן משחקים רב גילאי שיהיה ממוקם ליד אולם הספורט.

7

הרעיון הוא להשתמש ,אני מאוד שואפת להשתמש בשני המרחבים

8

האלה שסימנתי פה ,תלו י מאוד תקציבית וטכנית איך זה יסתדר.

9

הגדלים של הפינה הימנית התחתונה זה בערך  900מטר רבוע,

10

והחלק העליון גם כן בסביבות  . 900יש לי חזון רחב שהוא תלוי

11

באמת בסוף בהרבה אלמנטים יותר טכניים ,כלומר ,אני מאוד

12

מאוד רוצה לשאוף להשתמש ב  , -יש שם גוש סלע מאוד מאוד גדול

13

שיש ,הייתה שאיפה תמיד להוריד אותו ולשטח שם הכל -

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :ליאל ,כשאת מדברת את יכולה להוריד את

15

המסכה ,כולנו עם מסכה אז אנחנו בסדר וישמעו אותך יותר טוב.

16

ליאל רותם [מהנדסת] :כן? לא שומעים אותי? אוקי ,סליחה.

17

אוקי ,אז ה שאיפה שלי היא מאוד להשתמש בסלע הזה ,כי אני

18

חושבת שזה יכול להיות נפלא ,הטופוגרפיה שם נהדרת ,אפשר

19

לעשות מזה קיר טיפוס ומגלשות .זה מאוד מאוד תלוי ביכולות

20

הבטיחותיות של המקום ,כי בסוף בטיחות בגני משחקים זה מה

21

שקובע את הדברים ,אז זה אחרי פגישה של מתכנן בטיחות ,אני

22

אוכל לדעת יותר לעומק .השאיפה שלי היא לעשות גן משחקים

23

טבעי ,עם עץ רובינא שמשולב בחבלים .היום זה מאוד מאוד שולט

24

בנוף החדש ,פחות מתכת ,פחות צבע ,יותר דברים רגועים

25

ומשתלבים בנוף .יש לי כל מיני פנטזיות עם חברות מגרמניה שאני
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1

רוצה להביא ,אבל זה ממש תלוי בתקצי ב .הרעיון הוא פחות או

2

יותר משחקים כאלה וגם דברים שקצת יותר מטפסים .כשעשיתי

3

בעצם אומדן לדברים ,זה האומדן שהכנתי אך ורק ,שמתייחס אך

4

ורק לפיתוח שטח ,בלי המתקנים שייבחרו בכלל.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תגדילי ,שיראו את המספרים בבקשה.

6

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע ,יש ל י קונטרול פלוס .על פי מחירון

7

דקל ,זה מן הסתם גמיש -

8

דוד זיו [יועמ"ש] :תקטיני קצת ,כדי שזה יהיה במסגרת.

9

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תקריאי.

11

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע ,נא להמתין ,בבקשה ,שנייה .אוקי,

12

אז חציבת המגרש ,במידה ונצטרך ,אני לא יוד עת ,תלוי בחציבה,

13

אני אשמח להשתמש בו כפי שהוא .אם יהיה צורך בחציבה זה

14

בערך  200אלף ,חציבת הסלע והפינוי שלו ,בין השביל -

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :אפשר לשאול שאלות תוך כדי או לא?

16

ליאל רותם [מהנדסת] :סליחה?

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אפשר לשאול שאלות תוך כדי?

18

ל יאל רותם [מהנדסת] :כן.

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :לפי מה החלטתם שצריך נגיד לחצוב,

20

ולא נגיד למלא -

21

ליאל רותם [מהנדסת] :לא -

22

איתמר הראל [חבר מועצה] :שיהיה יותר זול.
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1

ליאל רותם [מהנדסת] :השאיפה שלי היא לא לחצוב בכלל.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :אני רוצה להשתמש בשטח כפי שהוא .זה

4

מאוד מאוד תלוי על ידי ,בדוח בטיחות.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי.

6

ליאל רותם [מהנדסת] :אני צריכה שיועץ בטיחות יבוא ,יראה את

7

זה.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .ברמה העקרונית ,בטיחות היא

9

פונקציה של  ,אם יש לך משטח סלע אתה רוצה ליישר .אם אתה

10

מחליט לעשות איז ו שהי טרסונת קטנה כזאת ולמלא אותה ב מילוי -

11

ליאל רותם [מהנדסת] :כן ,אבל זה גבוה ,זה בגובה של  ,ראית את

12

הסלע שם?

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .לא הסלע של ה  75 -אלף שקל,

14

הסלע של ה  200 -אלף שקל.

15

דוד זיו [יו עמ"ש] :אני חושב ש  200 -אלף שקלים ,מה שהיא מנסה

16

להגיד -

17

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

18

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,זה הסלע הגדול.

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא.

20

ליאל רותם [מהנדסת] :ה  200 -אלף -

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה הסלע הגדול.

22

איתמר הראל [חבר מ ועצה] :ה  200 -אלף זה הסלע הגדול?
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1

ליאל רותם [מהנדסת] :כן.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :כן ,אתה רוצה לראות תמונה שלו?

3

איתמר הראל [חבר מועצה] 200 :אלף זה הסלע הגדול?

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אתה יודע כמה קו"ב זה?

5

ליאל רותם [מהנדסת] :הוא ענק .הוא באמת גדול.

6

גבי אברג' יל [מנכ"ל] :אתה יודע כמה קו"ב זה?

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :וה  75 -מה זה?

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תחזירי רגע.

9

ליאל רותם [מהנדסת] :זה שם השטח ,השטח הוא כזה -

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :סעיף  1כותב חציבת המגרש ,לא

11

חציבת הסלע .סעיף  2כותב חציבת הסלע.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אה ,נכון.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :החלק הראשון זה חציבת המגרש.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן כן.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :חציבת המגרש ,כי המגרש הוא קצת

16

יותר גבוה מהמדרכה .ופה כנראה תכננתם ,אני אסביר לכם מה

17

כתוב בטבלה .מתוכנן כדי להוריד אותו למטה ,אז אני אומר ,למה

18

להוריד? אם זה כזה יקר ,אתה שם איזה טרסונת קטנה -

19

ליאל רותם [מהנדסת] :נכון -

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :וחסכת  200אלף שקל.
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1

ליאל רותם [מהנדסת] :השאיפה שלי היא להשתמש בשטח כפי

2

שהוא בדיוק .לעשות רמפה ולהשתמש בשטח ואז השיפועים של

3

הגבעות הוא -

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,אבל יש את ה  , -מצד שני -

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :אפשר לראות באמת את גן

6

המשחקים ,למשל במבשרת ,שהם השתמש ו בצורה מדהימה

7

בשיפועים שם ,בגן הכבשים .והם עשו ממש מגלשות בתור שיפוע -

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו נראה את זה עוד מעט.

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :וקיר טיפוס בתור שיפוע -

10

ליאל רותם [מהנדסת] :היינו שם היום.

11

מירי רחמים [חברת מועצה] :וזאת דוגמה באמת נפלא ה.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :יש הרבה מועצות שאפילו הן לא -

13

מדברים ביחד ,לא ברור

14

מהקהל :דיבור לא ברור.

15

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,לא ,רגע שניה .את לא יכולה.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר ,בנושא הזה ,יש את

17

העליות שאם אתה מ ג ב יה אותו ,אז צריך להיות מעקה בטיחות -

18

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :יש לי שאלה.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שיתמוך את זה וגם אחר כך

20

לגובה .אז זה עניין של -

21

מדברים ביחד ,לא ברור

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תמשיכי.
עמוד  10מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

ליאל רותם [מהנדסת] :אוקי .אז רגע ,שניה .בואו ,רק ת תנו לי

2

לסיים ,אני ממש בסוף.

3

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :לפני שאת ממשיכה ,יש לי שאלה.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא  ,לא  ,לא .רגע ,בואו נציג ברצף

5

ואחר כך  ,מיכה ,בואו נציג ברצף .ליאל ,בבקשה.

6

ליאל רותם [מהנדסת] :התייעצתי עם כמה יועצים אבל בסוף אני

7

נתתי את החזו ן -

8

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :זה תמונות שלקחת מתוך קטלוגים.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא .

10

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,לא ,לא  ,מה פתאום.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מיכה ,בסוף.

12

ליאל רותם [מהנדסת] :אוקי ,תקשיבו.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :בואו ניתן הצגה עד הסוף כי

14

ההצגה מובנית.

15

ליאל רותם [מהנדסת] :תקשיבו .הדברים הבסיסיים שהיו

16

חשובים לי ,עזבו שניה את הטבלה .מה שהיה לי הכי חשוב ,זה

17

שיש שם תשתיות כמו שצריך ,מספיק ספסלים ,מספיק הצללה,

18

מספיק אשפתונים שכדי שהבסיס של גן משחקים יתקיים .אני

19

יודעת כאמא ,שאם אין לי איפה לשבת ולהניח את העגלה ולשתות

20

מים ולסדר את עצמי ,אין לי איפה להיות שם .אז זה הבסיס

21

מבחינתי .אחר כך הבחירת מתקן ,אנחנו נפרסם את זה ,תחליטו

22

יחדיו איתנו .המתקן הוא בקטנה מבחינתי .אני צריכה את הבסיס

עמוד  11מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

הזה ,וזה מה שאני מציגה לכם פה .שילוט כמו שצריך ,עלייה

2

ברמפה -

3

דוד זיו [יועמ"ש] :נגישות.

4

ליאל רותם [מהנדסת] :צל ,נגישות -

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה לעגלה -

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :נגישות ,חשמל.

7

ליאל רותם [מהנדסת] :כן ,כן .אה ,גידור .גידור ,שזה אמנם מאוד

8

מאוד שולי ,אבל הוא מאוד משמעותי לקטנטנים של א יברחו

9

לכביש ,יש שם כביש.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הצללה.

11

ליאל רותם [מהנדסת] :הצללה אמרתי .וחשמל ומים .כן ,זה מה

12

שאתם רואים כאן.

13

דוד זיו [יועמ"ש] :זה ה  900 -אלף שקלים.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אוקי ,תלכי עד הסוף.

15

ליאל רותם [מהנדסת] :זה פחות ,זה מג יע פחות או יותר ל , 900 -

16

הופה ,קפץ לי לבא.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יש לך עכבר.

18

מירי רחמים [חברת מועצה] :אז בעצם העלות הגבוהה שעליה

19

כאילו יש מחלוקת זה על החציבה?

20

ליאל רותם [מהנדסת] :לא.

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,בואו נמשיך עד הסוף.

עמוד  12מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

ליאל רותם [מהנדסת] :אני לא יכולה לדעת על החציבה שום דבר

2

עד שלא ,עד ש -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :עוד לא הגענו לדיון.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עוד לא הגענו לדיון.

5

ליאל רותם [מהנדסת] :הצוות בטיחות לא יגיע ויגיד את הדברים

6

שלו .זו דוגמה אבל ,זה באמת מאוד מאוד משתנה למתקנים,

7

לב חירה של מתקנים .אבל שוב ,זה מסוג הדברים ,זה אלמנט שאני

8

רוצה שאתם תיקח ו חלק בו ,ואנחנו נחליט ביחד .אז באמת זה

9

מאוד מאוד גמיש.

10

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

11

ליאל רותם [מהנדסת] :התושבים .לקחתי פה ספינת פיראטים

12

וקרוסלה וקיר טיפוס ,זה יגיע פחות או יותר ל  . 900 -אבל שוב ,זו

13

דוגמה.

14

דוד זיו [יועמ"ש] :יש לך תמונה?

15

מירי רחמים [חברת מועצה] :ה  900 -זה רק המתקנים?

16

דוד זיו [יועמ"ש] :כן.

17

ליאל רותם [מהנדסת] :כן.

18

דוד זיו [יועמ"ש] :זה הצעות למתקנים.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :זה הצעות למתקנים.

20

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :עכשיו אני -

21

ליאל רותם [מהנדסת] :עכשיו אני סיימתי .זה כרגע החזון שלי -

22

מירי רחמים [חברת מועצה] :אפשר להשאיר את זה -
עמוד  13מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

מדברים ביחד ,לא ברור

2

ליאל רותם [מהנדסת] :כן ,שניה ,רק גבי רוצה להציג את ההצעות

3

מחיר שהוא קיבל.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני רוצה להעביר שהמתקנים כפי שהוצגו

5

פה ,בסדר גודל של  750אלף שקל .אני הבאתי מתכנן ,בא לשטח,

6

נתן לי את הדוגמאות של התמונות שראיתם ,ונתן לי אומדן.

7

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :יש הצעות מחיר?

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה ההצעות.

9

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :יש הצעות מ חיר? מישהו כתב? מישהו

10

ראה?

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זו ההצעת מחיר משותף.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יהיה מכרז נו.

13

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אז אני אגיד לכם -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא עכשיו ,מיכה .אני מבקש ממך,

15

אתה לא מנהל את הדיון .תן לגמור ,בסוף יהיה ז מן לכל אחד

16

התייחסות ,אל תדאג .ניתן לך להגיד כל מה שאתה רוצה.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אבל ההערה שלו נכונה .יש הצעת מחיר ,זו

18

הצעת מחיר עם דוגמה.

19

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :לא ,זו לא הצעת מחיר.

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,גבי .תגמור את ההצגה ,בוא

21

נגמור את הה צגה.

עמוד  14מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אז זו הייתה הצגה אחת ,ויש ,קיבלתי עוד

2

הצעה לעוד מתקנים .זו עוד דוגמה .אבל מה ש  , -לא זה .זה ,עוד

3

מישהי שתכננה ,וזה דוגמה למתקנים שהציעו לנו ,וזה מתכנס

4

למחיר של בערך  1,250,000שקל ,ללא ביטוח .זאת אומרת ,אם

5

אני צריך לממן ,מה שלא נעש ה ,כמה שלא נתכנס , 1,250,000 ,זה

6

יהיה מאמץ מאוד מאוד גדול ,להגיע לסטנדרט סביר.

7

ליאל רותם [מהנדסת] :זו בול החברה של מבשרת.

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה?

9

ליאל רותם [מהנדסת] :כן.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יש להם כזה?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן כן.

12

ליאל רותם [מהנדסת] :זה בדיוק ה -

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אה ,החברה.

14

ליאל רותם [מהנדסת] :לא מתקן אבל החברה.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לא המתקן אבל זו החברה.

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :של הגן שמול המועצה.

17

ליאל רותם [מהנדסת] :כן.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן.

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה ,המתקן הזה ,זה מתכנס לאזור

20

 1,250,000ללא ביטוח .זה אחד הכיוונים ,עדיין לא סגרנו .אבל

21

מה שאנחנו אומרים ,שהאובדן שאנחנו מדברים עליו ,הוא בהחלט

22

בהחלט בהחלט עוד הרבה נמוך ממה שאנחנו חושבים שמגיע וצריך
עמוד  15מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

לעשות פה ,כדי שיהיה פה גן .סביר ,ולא גן פשוט .ו פה בעניין הזה,

2

לדוגמה ,מה הוא גן פשוט ומה העלויות שלו ,ניתן לראש המועצה,

3

בבקשה.

4

ליאל רותם [מהנדסת] :עלתה פה ,היה פה עניין לגבי מעלה

5

החמישה ,אני הלכתי ובדקתי -

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :הוא מדבר על זה עכשיו.

7

ליאל רותם [מהנדסת] :אני יכולה להגיד על מעלה החמישה?

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן  ,כן ,דברי דברי.

9

ליאל רותם [מהנדסת] :בדקתי היום עם אורון ממעלה החמישה

10

שעסק בהקמה של הגן שם .התשתית עלתה להם  , 300והמתקנים

11

עלו  , 400ועוד בערך  40על הצילייה .זה הגיע ל . 740 -

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ליאל ,זרקו פה מחירים שמעלה

13

החמישה עלה  100אלף שקל או  200אלף שקל .אז הוא עלה 740

14

אלף שקל ,זה המשמעות.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :מי אמר שזה על  700אלף שקל?

16

ליאל רותם [מהנדסת] :אורון?

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מהקיבוץ.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :היום דיברתי א יתו.

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא בן קיבוץ.

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הוא גר בקיבוץ.

22

ליאל רותם [מהנדסת] :לא.
עמוד  16מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,אבל לא עכשיו .אני רוצה.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני יודע ,הוא אמר מהקיבוץ ,חשבתי

3

שאת לא בת קיבוץ.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :היא גרה בקיבוץ.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :או תושבת הקיבוץ ,אתה צודק.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב ,אני -

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :מי אמר לך שעלה  700אלף שקל?

8

ליאל רותם [מהנדסת] :אורון בר אור ,משהו עם אור.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :הבנתי ,ואז מה הוא אמר ,שעלה

10

כמה?

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] 400 :אלף ביטוח 300 ,אלף ביטוח,

12

 400אלף המתקן.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי .אני קיבלתי הצעות ,של  100ו -

14

 120אלף שקל .ציינתי את כל המתקנים .ככה אני קיבלתי .אבל

15

לא משנה ,זה  400אלף שקל העלות של המתקנים?

16

ל יאל רותם [מהנדסת] :כן.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו ,שניה .היות וגם עלה

18

ברשתות החברתיות שבמבשרת הקימו גני משחקים ב  400 -אלף

19

שקל ולכן ב  800 -אפשר לעשות משחקים.

20

מירי רחמים [חברת מועצה] :נכון ,זה יורם פרסם.

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז ,כן כן  .אז הלכנו היום ליאל

22

ואני ,והלכנו לראות ,הלכנו לראות מה זה .אז הוא מדבר על גן
עמוד  17מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

ציבורי ברחוב מבצע קדש ,עלה  400אלף שקל .וזה הגן משחקים

2

ברחוב מבצע קדש .זה כמו הגן משחקים שנמצא פה ליד הבר פחות

3

או יותר .או כמו שיש לנו - 16

4

מירי רחמים [חברת מועצה] :הלוואי והיה ל נו אפילו כזה חיים.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה ,שניה .אני אומר ,זה כמו

6

שיש לנו  16גנים -

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :אפילו אחד כזה אין.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :בסדר ,אבל -

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :אפילו אחד אין כזה.

10

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

11

מירי רחמים [חברת מועצה] :כי אתה יודע למה? רגע ,שניה אחת

12

תן לי רגע להסביר .כי פה יש ,לשם שינוי ,מתקנים שמתאימים

13

לפעוטות.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עד גיל ! 7

15

מירי רחמים [חברת מועצה] :בהר אדר אין מתקנים ,אין אף גן

16

עם מתקנים בגובה שמתאים לפעוטות.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מירי ,מירי ,יגיע תורך ,אי אפשר

18

להתפרץ ככה.

19

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,אבל אתה אומר דברים לא

20

נכונים ,אני מדייקת.

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אומר עובדות ,שניה ,אז אני

22

אומר ,עוד פעם .הגן הזה הוא עד גיל - 7

עמוד  18מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

גבי אברג'יל [מנכ"ל ] :לא ,גם השטח שלו.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הגן הזה הוא גן עד גיל  , 7הוא לא

3

גן מפגש קהילתי ,תראו אין פה כמעט ספסלים ואין פה כמעט פחי

4

אשפה ,פח אשפה אחד בכל הגן ,ואנחנו מדברים על גן משחקים

5

שיהווה מקום מפגש להורים שיכולים להיכנס  50ו  70 -הורים

6

לילדים וישחק ו ולא בגן כזה .לא ,לא  ,אני אומר ,זה גן לפעוטות,

7

נכון ,יכול להיות שהגן הקטן כמו שהיא אמרה ,יהיה גן אחד

8

במשולש אחד ,לגילאים  7-14או  , 15והגן הקטן יהיה עד גיל  . 7זה

9

גן לפעוטות.

10

מירי רחמים [חברת מועצה] :אז צריך גם הפרדה בין שני הגנים.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצ ה] :כן  ,כן.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :כי הילדים הגדולים עלולים לפגוע

13

בילדים הקטנים.

14

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני אשמח לשאול -

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה.

16

ליאל רותם [מהנדסת] :הפרדה אבל עדיין קשר עין כדי לאפשר

17

לא י מהות לראות גם וגם.

18

מירי רחמים [חברת מ ועצה] :כן ,נכון.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו ,הגן השני זה גן ציבורי

20

הסונית ,עלה  400אלף שקל ,וזה גן סנונית ,שעלה  400אלף שקל.

21

אתם רואים את הגודל של השטח שלו? מתקן אחד ,יש עוד מתקנון

22

מאחורה ,למטה ,אם מסתכלים ,למטה כזה -

23

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני לא רואה הצללה ולא תאורה.
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1

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,הצללה [ ]...בחורף.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,יש פה הצללה ,ולכן זה עלה

3

 400אלף שקל .כי המשטח והזה לבד עלה  200אלף שקל ועוד זה.

4

עכשיו ,גם לא היה פה פיתוח כי הגדרות כבר היו קודם .זה גן

5

משחקים ביסוד המעלה ,ש עלה  2מיליון שקל ,וגם כן מכספי מפעל

6

הפיס ,שזה כבר גן משחקים כן רב גילאי ,שיש פה גם מסביב

7

מתקנים לקטנים .זה מתקן ליותר קטנים ,ההוא יותר לכמובן

8

ליותר גדולים .יש פה כל מיני מתקנים כאלה לגילאים ,וזה גן

9

שעלה  2מיליון שקל ביסוד המעלה מכספי מפעל הפיס .אוקי? יש

10

פה כל מיני מתקנים ,גם לקטנטנים וגם לגדולים .זה הגן משחקים

11

הרב גילאי במבשרת ,שנמצא ליד המועצה ,שעלה  4וחצי מיליון

12

שקל .נכון שהוא גבעה שלמה ,אז יש את המתקן עצמו ,הגדול .אבל

13

יש לו ,יש כאן מתקני מוזיקה ,כל מיני מתקנים לנגן בשטח,

14

תופים ,גם אלה תופים .יש פה מתקנים לקטנטנים ,לפעוטות,

15

שרובם כאן בנפרד ,מי שמכיר אותו ,הוא נמצא בנפרד לפעוטות,

16

יש גדר מפרידה בינו ובין המתקן הגדול ,כנראה פעוטות לא ירוצו

17

לגדולים .זה גן שהלוואי והיינו יכולים ,יש לי חזון שבעתיד כן,

18

יש פה גם אומגה .זה גן שעולה  4וחצי מיליון שקל .אז ברור

19

שמדברי ם פה על גן משחקים ,עכשיו אני רוצה ללכת לפני שאני

20

מעביר את זכות הדיבור ,להיסטוריה .יש גם פיתוחים של מעקות,

21

כמו שהיא אמרה ,פחי אשפה ,דרך אגב ,כמות הפחים שישנם,

22

וכמות הספסלים שישנם במבשרת היא אדירה .כל פח כזה ,זה

23

 2000שקל .תכפילו את זה ל  30 -פחים ,כל הדברים הא לה עולים

24

כסף .ספסלים עולים ,כל ספסל כזה עולה כסף ,כמובן זה

25

והצילייה .עכשיו אני רוצה רק להגיד כמה מילים .כשאנחנו
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1

התחלנו עם הפרויקט הזה לפני שנתיים ,אז קובי שהיה מהנדס

2

המועצה ,נתן אומדן ראשוני -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] 3 :שנים -

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :נתן אומדן ראשוני של  800אלף

5

שקל .ואנחנו מתוך ה  3 -מיליון שקל של כספי מפעל הפיס ,תכננו

6

להוציא  800אלף שקל -

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :ואישרנו  800אלף שקל.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תכננו  800אלף שקל.

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :ואנחנו אישרנו לכם  800אלף שקל.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :לפני  3שנים ,וזה היה  800אלף שקל,

11

ואישרנו אותם.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,עכשיו .אחרי זה ,שישב קובי,

13

לשבת עם חברות המשחקים ,ראו שב  800 -אלף שקל אי אפשר

14

לעשות גן משחקים .רק הפיתוח לבד ,הוא יצא  900אלף שקל או

15

 800אלף שקל .ואז הוא בא ואמר שצריך ,את הפיתוח אפשר

16

לחסוך ,להוריד אותו טיפה ,חלק נעשה עם עובדי המועצה ,חלק

17

זה ,הוא אמר ,צריך מיליון וחצי שקל .ואז אמרנו שהיה  500אלף

18

שקל שהיו פנויים מכספי מפעל הפיס ,אמרנו ,נצרף אותם לגן,

19

יהיה מיליון  400ומשהו אלף שקל ,והבאתי למליאה לאישור,

20

ב מיליון  400ומשהו אלף שקל .והמליאה לא אישרה ,אמרה ,יש לך

21

 , 800תסתפק ב  . 800 -אני אומר 800 ,זה ,יש לנו  16גני משחקים

22

שבערך עולים  800אלף שקל כל אחד ,ולעוד גן משחקים אחד -

23

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא היה לנו גן אחד שעולה  800אלף

24

שקל .בקושי  100אלף שקל הגני משחק ים שיש פה.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רק הצילייה לבד עולה יותר ,נו

2

תפסיקו .משטחי בטיחות ופיתוח עולה כסף .את מדברת על

3

המתקן ,ואני מדבר על הגן .גן זה לא רק מתקנים .ואז אני אמרתי,

4

שאני לא עושה גן ב  800 -כי אני לא יודע לעשות ב  , 800 -אף אחד

5

מאיתנו ,מעובדי המועצה  ,לא יודעים לעשות גן ב  . 800 -ישבנו עם

6

חברות ,עם כמה חברות ,וביקשנו ,ואמרנו מיליון וחצי ,ואתם לא

7

אישרתם .בינתיים עלה הנושא למה שמה ,למה במקום הזה ולא

8

במקום אחר .אז אמרנו אוקי .לקחנו מתכננת שתתכנן את -

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אדריכלית.

10

חיים מנדל שקד [ראש מוע צה] :את תוכנית האב של הישוב בראיה

11

הוליסטית ,ותראה אם יש מקום אחר לגן המשחקים ,ובסוף יצא

12

שזה המקום הכי טוב ,שזה קרוב לאולם ספורט ,קרוב לפארק

13

עתידי שיהיה ממול אולם הספורט במתחם חסיד ,קרוב למרכז

14

המסחרי שנמצא ליד הבית ספר .זה המקום הכי ,מה שנקרא ,לב

15

הישוב .ואז עלה ,וחיכינו לגמר העבודה שלה .לאחרונה עלה גם

16

צורך דווקא על ידי חברי המליאה פה ,עלה צורך בלהתקין מתקן

17

נינג'ה .הקצו לזה  100אלף שקל ,ישבנו עם חברות המשחקים

18

שמתעסקים במתקני נינג'ה וראינו שאם רוצים מתקן נינג'ה

19

מקצועי ,בטיחותי ,שמתאים למספר גילאים וכו' ,צריך  350אלף

20

שקל ,ואז אמרנו אוקי .יש לנו את המיליון וחצי ,בואו ניקח 250

21

מתוך המיליון וחצי ,ניקח  250לפרויקט של המתקן נינג'ה.

22

אישרתם באמת ,במליאה אישרתם -

23

מירי רחמים [חברת מועצה]. 300 :

24

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מה?

25

מירי רחמים [חברת מועצה]. 300 :
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אישרתם  350אלף שקל ,ועוד 250

2

נוסף ,וזה יצא לדרך .כבר נפגש עם חברות ,מתחילים להוציא את

3

זה לדרך . 1 ,הדבר השני ,אמרנו אוקי ,בואו נגדיל את התקציב של

4

גן המשחקים ל  1,250,000 -אלף שקל ,כאשר אנחנו יודעים שאנחנו

5

לוקחים על עצמנו לעשות כן גן משחקים רב גיל אי ,כן לעשות חלק

6

מהעבודות פיתוח לבד ,אולי להיעזר בחברת אתרים שנמצאת פה

7

בישוב וכו' וכן לחסוך כספים ,כאשר אנחנו יודעים לעשות היום

8

גן משחקים רב גילאי שיכיל באמת מהפעוטות ועד לגילאי 14-15

9

באותו אזור ,גן משחקים .פחות מזה אנחנו לא יודעים לעשות גן

10

משחקים ב  , 800 -א ם נשלם  , 800המשמעות היא שאין גן משחקים.

11

הדבר השני שקרה בינתיים ,שהתקבלה החלטה של דירקטוריון

12

מפעל הפיס לאחרונה ,שאומרת שמועצה שלא מנצלת את התקציב

13

שלה בתוכנית החומש ,הכסף נלקח בחזרה והולך לחלוקה מחדש

14

למועצות .למה? בגלל שבמפעל הפיס נשאר להם בקופה כסף ,שלנו,

15

ש שוכב אצלנו בקופה כבר 2 ,וחצי מיליון שקל שוכבים אצלנו

16

בקופה .האוצר רוצה לשים את היד על הכסף הזה .ולכן הם רוצים

17

שהמועצות יוציאו את הכסף ,אחרת ,אם אתם לא מסוגלים

18

להוציא את הכסף ,אנחנו לא נותנים לכם .וקיבלנו מכתב התרעה

19

לאחרונה ,שאנחנו חייבים לסיים את הפרויקטים שלנו לפני

20

ש יסיים [ .]...זאת אומרת ,לסיים ולנצל את הכסף .עכשיו ,זה

21

שנותנים לי הרשאה היום ,אני צריך לגמור את הגן בשביל לקבל

22

את הכסף .אני מוציא היום את הכסף ,הרשאה להתחייב ,אני לא

23

מקבל את הכסף עכשיו .ואני מתחייב ונכנס לצורך העניין למינוס

24

במועצה על סמך ההתחיי בות שהם יתנו לי את הכסף .ולכן ,היום

25

אנחנו נמצאים בדד ליין ,כדי שהכסף לא ירד לטמיון.

26

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי קיבלת את ההתרעה?
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מה?

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי התקבלה ה -

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לפני חודש ,או  3שבועות .ולכן -

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליה,

5

אגב.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא נכון .דיברנו על זה בישיבה

7

הקודמת .אתה לא הקשבת.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :פעם ראשונה .אגב את זה גם הצגת

9

פעם ראשונה ,אני חייב להגיד .אב ל בוא -

10

מירי רחמים [חברת מועצה] :אפשר להחזיר את המצגת שלה?

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אתייחס בסוף ,אני אתייחס

12

בסוף.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו ,זה ,ולכן אני ,מה שאני

14

מבקש היום ,עוד מעט אני אתן זמן להתייחסות ,אני מבקש היום

15

לאשר תב"ר מספר  234על סך  1,225,000שקל ,להקמת גן משחקים

16

רב גילאי .מקורות המימון :מפעל הפיס ,שזה חלק ממענק פיס

17

ירוק בתוכנית החומש ,והתקציב מיועד גם לתכנון החלופות ,גם

18

לשיתוף ציבור ,כי אחרי החלופות אנחנו מתקדמים .אחרי שנקבל

19

את החלופות מהחברות שהתחרו במכרז ,אנחנו מתכוונים להציג

20

את זה לציבור ,ולשמוע את הציבור איזה הוא היה מעדיף מבין

21

החלופות ולא שאנחנו נחליט לציבור ,להורים ,איזה גן משחקים.

22

יכול להיות שההורים יעדיפו ,אנחנו ,אני יש לי טעם אחד ,ויכול

23

להיות ,בסוף מי שמשתמש בזה זה התושבים ,ואני חושב שחשוב
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1

לעשות שיתוף ציבור ולהציג את כל החלופ ות .כמובן ,מכרזים

2

ופיתוח והקמה וכו' .עד כאן ,אני -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :שאלות ,אפשר?

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן .עכשיו התייחסויות.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :שאלות לפני התייחסויות ,עוד לא

6

התייחסויות ,שאלות .מה הקשר בין התוכנית שהצגתם עכשיו

7

לתוכנית שהו צגה לשיתוף ציבור קודם? זאת אומרת ,האם את

8

התוכנית שאתם מציגים עכשיו לכל החלק של הגבעה הצפון

9

מערבית ,האם זה על פי תוכנית מפורטת שעושה ,שעשתה

10

האדריכלית רחל ויינר? כי היא הציגה תוכנית סכמתית ,היא לא

11

הציגה תוכנית מפורטת .זאת אומרת ,האם רחל ויינר ,שעשתה

12

עבודה מא וד יפה וראינו אותה בשיתוף ציבור שבוע שעבר ,היא זו

13

שמתכננת את הגבעה הצפון מערבית? ובעצם ,על פי הקווים

14

המנחים שלה עושים הקבלנים השונים את העבודה?

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :נכון מאוד .מה שאמרת -

16

ליאל רותם [מהנדסת] :כן היא הקצתה -

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה נכון מאוד .אנחנו לוקחים כל מה שהיא -

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :אגב ,גבי ,אני שאלתי אותך את

19

השאלה הזאת במייל לפני שבוע וחצי ולא השבת.

20

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אז אני עונה לך עכשיו.

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :חבל שלא השבת לי אז.

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אבל בואו נ תקדם ,אנחנו עכשיו אם נאשר

23

אנחנו נהיה מאושרים.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא  .יש פה מנהל תקין ,ולא

2

התנהלת לפי מנהל תקין.

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בסדר.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני כחבר מועצה לא צריך לשמוע את

5

זה פעם ראשונה עכשיו ,כשאני שואל אותך שאלות וא תה לא עונה

6

לי.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני חושב שעניתי לך אבל עכשיו אני עונה -

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,זה שאילתה ,אתה רוצה ,אם

9

אתה רוצה מנהל תקין ,שניה אחת ,אני מבקש ממך פעם הבאה

10

להגיש שאילתה .במייל ,אתם לא יכולים להפציץ את מנכ"ל

11

המועצה ב  10 -מיילים ביום.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :הגשתי לך שאילתה ,חיים ,ב 29 -

13

בדצמבר -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :בישיבת המו עצה -

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע רגע -

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תקבל תשובה.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :הגשתי לך את השאילתה לפני

18

חודשיים -

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תקבל בישיבת המועצה.

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה אתה תוקע את הפרויקט הזה

21

ולא הקשבת לי?
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תקבל בישיבת המועצה תשובה

2

לשאילתה.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :טוב .עזוב בוא ,אני אתייחס בזמני,

4

תענה לשאלה בבקשה.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :התשובה היא כן .הוצגה תוכנית הוליסטית

6

שמתייחסת לכל הישוב .איך אנחנו רואים -

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי היא הוצגה?

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מה?

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :מתי היא הוצגה?

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בשיתוף ציבור .היית.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .סליחה -

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע ,אני ממשיך לענות ,שניה.

13

ליאל רותם [מהנדסת] :וגם לפני כן ,זה אותה -

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה ,שניה .בשיתוף ציבור שהוצג לציבור,

15

גם אתה השתתפת ,הצגנו את כל התוכנית הכוללת של כל הישוב.

16

בינ י הם ,יש פרויקטים שהם נישות .לדוגמה ,הגן רב גילאי.

17

לדוגמה ,האנדרטה .לדוגמה ,הבריכה .לכל אחד מהמודולים

18

האלה ,אנחנו עושים תכנון מפורט ואנחנו מביא ים מתכננים,

19

שמתבסס על התוכנית הכוללת ויוצאים עם תכנון ,ועם הצעות

20

מחיר ,ומתחילים לרוץ בהתאם לתקציב שיש לנו .זה בדיוק -

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :זאת אומרת -

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חלק מהתוכנית שלנו -
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה רגע להבין אם הבנתי נכון

2

מה שאתה אומר ולשקף -

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בבקשה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה אומר בעצם ,העבודה של רחל

5

ויינר שהוצגה בשבוע שעבר לגבי הגבעה הצפון מערבית הסתיימה,

6

ומכאן ואילך ,העבודה היא על פי מה שהיא הציגה ,אתם נותנים

7

את הנג זרות לכל בעל מקצוע לעשות את החלק שלו .עם זאת ,בחלק

8

העבודה שלה לגבי גבעת האנדרטה ממשיכה -

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חלקית.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני צודק?

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חלקית מה שאמרת.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז מה?

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בעיקרון ,אני אסביר ,בוודאי .כל הדבר

14

הזה ,זה שתכנן לנו את הגן ,קיבל את התוכנית שלה ,ובשיח איתה.

15

זאת אומרת ,אנחנו עובדים על פי רעיון משותף שהוא לא יחרוג,

16

לדוגמה ,אם היא מתכננת ,נגיד ,סתם אני אומר ,למעלה ,על עיצוב

17

מסוים ,מן הסתם אני מצפה שהמתכנן יעבוד על אותו עיצוב .זאת

18

אומרת ,יש קשר -

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :היא עכשיו הציגה תוכנית סכמתית

20

בלבד ,אז אני שואל אותך האם היא ממשיכה לעבוד?

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בוודאי.

22

איתמר הראל [חבר מועצה] :האם יש לה עוד עבודה -
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יש לה עוד עבודה ,והיא בקשר ישיר עם כל

2

מתכנן של כל מודול ,כדי לראות -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז אפשר לראות את התוכנית

4

המפורטת? כי היא עוד לא הציגה תוכנית מפורטת שלה.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :היא לא מכינה תוכנית מפורטת .יש בשביל

6

זה בעלי מקצוע לתוכנית מפורטת.

7

ליאל רותם [מהנדסת] :לא -

8

מדברים ביחד ,לא בר ור

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,אני חייב לומר לך שאני לא

10

יודע אם בנית בית או תכננת מקום מסוים ,אבל אדריכל מתכנן

11

ברמה די מדויקת מה אמורים לעשות בעלי המקצוע השונים .הוא

12

לא נכנס לאיפה נמצא כל מתקן .אבל הוא כן מתכנן כדי שזה יהיה

13

איזשהו תכנון הרמוני .אם אתה מדבר על התוכנית הסכמתית

14

שהוצגה בשבוע שעבר כתוכנית מפורטת ,צר לי -

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לא ,היא לא תוכנית מפורטת ,בוודאי שלא.

16

ליאל רותם [מהנדסת] :יש את התב"א -

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :כמו בריכה ,מה היא מבינה בבריכה?

18

ליאל רותם [מהנדסת] :יש את התב"א שאושרה.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עזוב .הוא בא ללמד אותנו ,בא

20

ללמד ,יש מהנדסת מועצה ,יש מנכ"ל מועצה ,עם כל הכבוד לך -

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :אז רגע ,אני אשאל את המהנדסת -

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה לא מחליף אותנו.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :היא שהציגה אז תוכני ת מפורטת -

2

ליאל רותם [מהנדסת] :יש -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :האם התוכנית שהיא הציגה זו

4

תוכנית מפורטת?

5

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,התוכנית שהיא הציגה זה מה

6

שביקשתם .תוכנית הוליסטית שמתייחסת לכלל הישוב ,והשלב

7

הבא של התוכנית הזאת ,זה בעצם לעשות  Zoom inלגבעה ,ולפרט

8

אותה עוד יותר.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :היא אמורה לעשות -

10

ליאל רותם [מהנדסת] :מה שהיא עשתה -

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא היא! האדריכלית של המועצה

12

תעשה את זה ,לא מהתוכנית הזאת .מספיק כבר ,איתמר.

13

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע -

14

איתמר הראל [חבר מוע צה] :מה אתה צועק? אני שואל שאלה.

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מספיק .אני אומר -

16

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע ,שניה -

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אבל למה אתה צועק? אני שואל

18

את המהנדסת -

19

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :למה אתה צועק?

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כי יש אדרי כלית למועצה,

21

אומרים את זה אלף פעם.

עמוד  30מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,סליחה .בוא ננהל שיח

2

תרבותי -

3

ליאל רותם [מהנדסת] :רחל ויינר -

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :בואו ננהל שיח תרבותי ובלי צעקות,

5

אני מבקש .אני שואל שאלה פשוטה את המהנדסת ,אני מבקש

6

תשובה.

7

ליאל רותם [מהנדסת] :רחל ויינר ,התוכנית ,מה שהכי משמעותי

8

בתוכנית שלה ,היא יצרה מרחב הליך .בעצם היא יצרה שבילים

9

שתופרים ,היא ממש ישבה ותפרה את הדבר הזה כדי שכל המרחב

10

במועצה ,ה  8 -הזה שראיתם ,של צפון הגבעה והגבעה הדרומית,

11

בעצם תפרה אותם באמצעות שבילים .זה מה שהכי מהותי .זה מה

12

שהכי חסר לדעתי בהר אדר -

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :שבילים?

14

ליאל רותם [מהנדסת] :הליכה .כן ,להלך פה עם עגלה כמו בן

15

אדם ,ולהגיע מא' ל  -ב' לאסוף את הילד -

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה שאת עושה זה שבילים -

17

ליאל רותם [מהנדסת] :לשבת בבית קפה ...זה בסוף מה שצרי ך.

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :ברגע שהכל תפור ,אז נכנסים לפרטים.

20

השלב הבא של רחל ויינר -

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :מי מתכנן את הפרטים?

22

ליאל רותם [מהנדסת] :זה לבנות את האנדרטה .מה?
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :מי מתכנן את הפרטים לגבעה הצפ ון

2

מערבית?

3

ליאל רותם [מהנדסת] :הגבעה הזו?

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :כן.

5

ליאל רותם [מהנדסת] :תוכננה כבר בתב"א ,אושרה ,אתם

6

אישרתם אותה כ -

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,היא לא אושרה בתב"ע .אין

8

תב"ע עליה ,אלא יש פה תוכנית מפורטת שהיא עשתה עכשיו .היא

9

עשתה עכשיו תוכנית סכמתית ,לא תוכנית מפורטת.

10

ליאל רותם [מהנדסת] :אוקי.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :אין תב"ע עדיין לדבר הזה ,אני מניח

12

שאת יודעת .אין תב"ע.

13

ליאל רותם [מהנדסת] :הנקודה הזו מוגדרת כאזורים ירוקים

14

למשחק.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :זה שזה מוגדר אזור ירוק ,זה בסדר.

16

גם המגרש שלי מוגדר מגרש לבנייה.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :איתמר ,אנחנו חוזרים .יש מתכננת שסגרה

18

לנו -

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,בסדר .אני שואל שאלה ואני

20

מבין מהתשובה שלכם דבר נורא פשוט ,שאתם ה חלטתם לסיים

21

את העבודה של רחל ויינר לגבי הגבעה הצפון מערבית ,והיא לא

22

תעבוד שם יותר ,אלא רק לגבי האנ ד רטה.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אבל זה ברמה הטכנית .אנחנו תכננו לקדם

2

את הישוב ,אנחנו רוצים תקציב לזה -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי ,בסדר .קיבלתי את התשובה,

4

אני לא מתווכח ,אני קיבלתי תשובה ,זה הכל.

5

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,לא נכון ,זה לא סופי ,לא .מה פתאום.

6

אני עדיין עובדת מול רחל ותמר לגבי כל האלמנטים האלה.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנחנו נתייעץ איתן לאורך הדרך,

8

ואם צריך לשלם לה שעות יעוץ אנחנו נתייעץ איתה ב  . Workאבל

9

יש לנו מתכננת למועצה ,יש אדריכלית של המועצה ,זה התפקיד

10

שלה .כמו שקובי עשה את זה ,את כל שלב ב'.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :את אדריכלית נוף?

12

ליאל רותם [מהנדסת] :לא אני אדריכלית ,אדריכלית 5 .שנים,

13

פלוס  3שנים סטאז' -

14

א יתמר הראל [חבר מועצה] :הבנתי ,אבל לא אדריכלית נוף.

15

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,זה מכיל את זה .אני למדתי גם

16

אדריכלות נוף.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי ,טוב.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אוקי ,עוד שאלות? תעלה להצבעה.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אין עוד שאלות?

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה ,אין התייחסויות חברי מועצה?

21

מירי רחמים [חברת מועצה] :התייחסויות יש.

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :התייחסויות ,כן.
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1

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני רוצה להבין את הדברים .היינו

2

כאן לפני שבוע בפגישה .דנו באותו נושא ,המועצה לא אישרה את

3

זה .שאל נו האם ישנן תוכניות מפורטות לגבי המתקן הזה

4

שהולכים להשקיע בו מעל מיליון שקל ,לא היה שום דבר .עכשיו,

5

אני מבין שאתם נכנסתם ללחץ ,הלכתם ,עשיתם איז ו שהי טבלה,

6

הצגתם אותה פה ב[ .]...הראית כל מיני תמונות של עצמון ,אם את

7

רוצה ,כל אחד יכול להיכנס לטלפון שלו ולראות את התמונות

8

האלה בפרסומים של עצמון .לא מיוע ד ים ספציפית להר אדר ולא

9

שום דבר ,נגזרו מתוך האינטרנט תמונות ,פרסו כאן על הזה,

10

תביאי את התמונות ,אני אראה לך אותן פה אצלי בטלפון .כל אחד

11

מכם יכול לראות אותן בטלפון .זה לא תוכנית .זו לא תוכנית .לא

12

תוכנית שיש בה הצעה מסודרת ,לא  800אלף ולא מיליון וחצי אלף

13

ולא שום דבר .אולי אפשר לבנות את זה ב  600 -אלף ,אולי אפשר,

14

אולי לא מספיק מיליון וחצי .אף אחד מהתוכנית הזו שהצגת כאן

15

לא יודע שום דבר.

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה נקרא תוכנית.

17

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אף אחד -

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה נקרא תוכנית .זה לא המצאה ,זה לא

19

סתם אביזרים .האביזרים משולבים בפנים ,ומישהו ישב ותיכנן

20

את זה ,ומישהו תיקצב את זה ,ותסתכל על זה .זה לא ,תסתכל את

21

המדידות.

22

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :הדברים האלה נלקחים מתוך

23

התקציב של פיס -

24

חיים מנדל שקד [ראש מועצה]  :אבל אנחנו מליאת המועצה לא

25

מאשרת תוכניות ,מיכה .מליאת המועצה לא מאשרת תוכניות.
עמוד  34מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

מליאת המועצה מאשרת תב"ר .היא מאשרת מסגרת ,רגע .אולי

2

היועץ המשפטי יסביר רגע ,שניה.

3

דוד זיו [יועמ"ש] :אם אנחנו מחליטים היום ,סדר העבודה בכל

4

פרויקט שהוא ,אגב ,בסדר? בטח ובטח שאנחנו מקבלים הרשאה

5

מצד שלישי ,וזה לא מהקרן לפיתוח שלנו כמועצה ,יכולנו לאשר

6

את התב"ר .אנחנו בתוכניות הללו מקדימים את המאוחר ,ומדוע?

7

כי למעשה התוכניות האלה לא רלוונטיות לשום דבר כרגע ,ל עצם

8

ההצבעה על אותם ,על אותו תב"ר  234בגובה של  . 1.225ראשית,

9

מאשרים את התב"ר ,יש מסגרת עבודה .אחרי שמאשרים את

10

התב"ר ,למעשה ,אני יכול לצאת לדרך .אני כמועצה ,או גני

11

המועצה ,יודעים לצאת לאיז ו שהי דרך מקצועית על מנת או לשכור

12

את גברת ויינר ,או אדריכלית אחרת ,או א ת ליאל שלנו ,על מנת

13

לייצר תוכנית בשתי הגבעות הללו ,בסדר? לעשות שיתוף ציבור,

14

להביא לחברי המועצה ,למליאה ,שוב לדון איזה מתקנים .היו

15

מתקנים האלה ,או מתקנים אחרים .כן גן לפעוטות במקשה אחת,

16

וכן הלאה והלאה .אנחנו לא צריכים לדון בתוכניות כי זה

17

 , prematureזה מאוד מוקדם .זה גם לא רלוונטי וזה גם לא

18

לעניין ,סליחה שאני אומר את זה ,ואני מקווה שאני לא פוגע באף

19

אחד ,כי נעשתה כאן עבודת הכנה ,כדי להצביע או להסביר לכם

20

את הדברים .יש כאן אישור תב"ר ,חבר'ה .הכי פשוט ,תב"ר ,לא

21

יותר מזה .ואנחנו מאשרים ,אני מזכיר לכם שבישיבה לפני

22

כשבועיים לדעתי ,אישרנו איזה  6או  7תב"רים .דיברנו עליהם,

23

לא הצגנו תוכניות ,לא דברים מפורטים ,הסברנו באופן כללי,

24

במאקרו ,מה הולכים לעשות באותו תב"ר ותב"ר.
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1

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :דוד  ,דוד .אני לא יודע אם אתה ראית

2

אי פעם טיילת אי פעם בישוב ,וראית את מתקני המשחקים

3

הקיימים בישוב.

4

דוד זיו [יועמ"ש] :לא ,לא ראיתי.

5

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :בטח לא היית .כי אם היית רואה,

6

היית מדבר אחרת.

7

דוד זיו [יועמ"ש] :אבל זה לא רלוונטי לעניין.

8

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מתקני המשחקים ,דקה אחת.

9

דוד זיו [יועמ"ש] :בבקשה.

10

מיכה צ וריאל [חבר מועצה] :מתקני המשחקים בישוב ,הקיימים,

11

אינם ראויים לישיבה של ילד לא בקיץ ,כשהמתקנים לוהטים ,לא

12

בחורף כשקר ,לא בשום היבט בטיחותי -

13

ליאל רותם [מהנדסת] :בדיוק זו המטרה -

14

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ולא בשום היבט אחר .פיס ירוק ,פיס

15

ירוק נותן כסף שבאמצעותו אפשר יהיה גם לשפץ את הגנים האלה

16

כדי שילדים יוכלו להנות מזה.

17

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

18

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ואני חושב שתפקידה -

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא -

20

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :של המועצה ,תן לי רגע לסיים את

21

הדברים .אתה יכול שפיס ירוק תביא לנו את הנתונים של מפעל

22

הפיס ,את הפרסום שלו ,ואני אראה לך שאפשר .אפשר לנתב את
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1

זה גם לדברים אחרים ,לא חייבים גן רב גילאי ,לא חייבים .עכשיו,

2

הדבר הזה ,נתנו לכם  800אלף שקל לפני שנה וח צי -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] 3 :שנים.

4

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :שנתיים ,לא זוכר מתי זה היה .לא

5

עשו איתם כלום ,כלום .לא קנו נייר שרטוט בשביל לשים זה.

6

צעקנו בישיבה הקודמת ,איפה יש תכנון? לפני שבוע לא היה כלום.

7

היום באים עם איזה טבלה כזאתי שהכינו כי צריך לעשות  ,ועשו

8

גם שרטוט יפה .במשך שבוע גן כזה ,תסלח לי ,לא מתכננים בשבוע.

9

דוד זיו [יועמ"ש] :צודק.

10

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :גן כזה צריך להביא אנשים רציניים,

11

אנשים שזה עיסוקם 2-3 ,חברות שמבינות בזה להציג את הדברים

12

בצורה מסודרת בפני המועצה -

13

ליאל רותם [מהנדסת] :אבל אתה יודע מה השאלה הראשונה -

14

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ואז המועצה תחליט.

15

ליאל רותם [מהנדסת] :אתה יודע מה השאלה הראשונה של כל

16

חברה?

17

מהקהל :מה התקציב.

18

ליאל רותם [מהנדסת] :מה התקציב שלכם .אני רוצה קודם

19

ספסלים ,קודם צילייה ,קודם משטח ,מה אתה מדבר -

20

מדברים בי חד ,לא ברור

21

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :תשלמי להם  , 10,000תשלמי להם

22

מתוך המיליון וחצי שקל האלה  10,000שקלים ,יתנו לך שרטוט

23

ותכנון והצעה -
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1

מהקהל :אתה לא צריך גם את זה לשלם להם.

2

ליאל רותם [מהנדסת] :זה לא עובד ככה ,לא.

3

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ואת יודעת מה? גם בחינם הם יעשו

4

את זה .אני מכיר הצעות ,לא מאתמול -

5

ליאל רותם [מהנדסת] :אני מנהלת -

6

מדברים ביחד ,לא ברור

7

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני כבר בן  , 72מיליון הצעות.

8

ליאל רותם [מהנדסת] :נכון אבל זה מסוג הדברים שאתה יכול

9

לקבל או חרג'וק או טיל ,אתה צריך להגיד מה אתה רוצה -

10

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :תסלחי לי שאני פוגע בך .הטבלה

11

שאת הצגת זה עשית אותה ב  5 -דקות ,זה לא תכנון.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מיכה ,סליחה .זה לא נכון .מיכה.

13

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :זה לא הבסיס שעליו אנחנו -

14

גבי אברג'יל [מ נכ"ל] :מיכה ,מיכה .היא לא כתבה את זה בדקה.

15

אם אתה רוצה תיכנס אליי בתום הישיבה ,אני אראה לך ,שהבאתי

16

לפה חברות רציניות .יש לי כמה הצעות ,ויש את הטבלה הזאתי,

17

היא מתוך הטבלה של החברות הרציניות .היא לא המציאה -

18

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מה הבאת לנו? תמונות? אתה רוצה

19

שאני אראה לך את התמונות של עצמון?

20

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אבל ברור ,מה אתה רוצה שאני אראה לך?

21

תוכנית מפורטת?
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1

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אם אתה עושה תוכנית להר אדר ,זה

2

מופיע אצלם באתר האינטרנט.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די ,די.

4

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אני אראה לך אותן .גזרת תמונות

5

מתוך האינטרנט -

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זה לא תמונות! זה תכנון.

7

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :ואתה רוצה שעל סמך זה מועצה

8

תקבע תקציב של מיליון וחצי שקל?

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :טוב ,אוקי ,אוקי.

10

יעקב אלמקייס [שכן] :זה לא כסף שלכם ,זה כ סף -

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע ,שניה ,אתם לא .סליחה ,עמיר בבקשה.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :מספר שאלות.

13

יעקב אלמקייס [שכן] :זה הכסף של מפעל הפיס ,מה אכפת לכם

14

לאן הולך הכסף הזה.

15

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אתה בבקשה תסתום את הפה.

16

יעקב אלמקייס [שכן] :אל תדבר אליי ככה ,אני אמרתי לך .אתה

17

יכול להתייחס אליי יפה ואני אתייחס אלייך יפה ,אתה לא צריך

18

להתייחס.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :בבקשה ,אנחנו נדאג שתהיה הפסקה

20

ותוכלו לדבר.

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אם תושבים נכנסים ,באהבה ,חכו ,אני

22

מקווה שנוכל לתת לכם זמן להשמיע את מה שאתם חושבים ,נשמח
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1

מאוד .בבקשה סבלנות .פשוט יש נוהל ,אין מה לעשות .סליחה

2

עמיר.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כמה שאלות .הראשונה ,כמה כסף

4

נשאר במפעל הפיס? במידה ומגדירים את התב"ר .שאלה שניה,

5

התוכנית המתוקנת ,זאת אומרת לא זו שהוצאתם לזימון הראשון,

6

את זו שהוצאת ם לזימון השני ,מסומן בשקף  , 6גן משחקים אחד,

7

גם פה אני רואה אחד .ליאל עכשיו את -

8

ליאל רותם [מהנדסת] :נכון אני ,פנטזיה שלי ,אוקי.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שניה ,רגע .עכשיו אני רואה שניים.

10

מחר ,אני לא יודע מה אני אראה .מה מונ ע מ  , -ודבר אחרון ,אני

11

אצרף להקדמה ,סליחה שהיא קצת ארוכה .ליאל הציגה עלויות

12

מסוימות ,חיים ,אתה מפריע לי .ליאל הציגה עלויות מסוימות,

13

חיים הציג עלויות אחרות ,אף אחת מהעלויות לא מתכנסת למה

14

שאתם מבקשים .מה גורם לי לחשוב ,שכמו שאישרתי תב"ר לפני

15

 3שנים של  800אלף שקל ,והיה אפשר להתחיל להתקדם ,אבל

16

בחרתם שלא -

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אי אפשר.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :היה אפשר להתחיל להתקדם ,ולא

19

בחרתם לעשות כלום .מה יקרה אם עוד שבועיים פתאום תגלה

20

שהאומדן טיפה שונה ,ועוד הפעם לא תוכל להציג -

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני אענה ,ברשותך.

22

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

23

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני ,מילה אחת.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה משפט אחד .מפעל

2

הפיס ,ירון יסביר את זה אולי יותר טוב .מפעל הפיס ,בשביל לאשר

3

את הכסף ,הוא רוצה לראות תוכנית שבסוף היא גמורה כולל עלות

4

השלט שכתוב שמה שזה מכספ י מפעל הפיס .זאת אומרת ,אי אפשר

5

לעשות בהדרגה ולבנות מתקן אחד ולהיתקע באמצע .ולכן,

6

כשרצינו להציג למפעל הפיס תוכנית ב  800 -אלף שקל ,לא הצלחנו

7

לעשות ולכן לא קיבלנו אישור ממפעל הפיס על  800אלף שקל.

8

עדיין זה ממפעל הפיס יש מיליון וחצי שקל פיס ירוק .אין אישור

9

ממפע ל הפיס ל  800 -אלף שקל לתוכנית .יש בתוכנית החומש ,יש

10

תוכנית חומש שמיועד  800אלף שקל ,אין תוכנית מפורטת שהם

11

אישרו אותה .והם צריכים לאשר אותה היות והם בעל הכסף.

12

ולכן ,רגע ,שניה .ולכן אי אפשר לגשת -

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא הגישו להם תוכנית -

14

חיים מנדל שקד [ר אש מועצה] :אי אפשר לגשת -

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :רגע ,הגישו תוכנית עובד?

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אי אפשר .איך אני יכול להגיש

17

תוכנית אם אתם לא מאשרים לי תב"ר?

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שעולה לך  800אלף שקל.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא 800 .אלף שקל אנחנו לא

20

מסוגלים -

21

ליאל רותם [מהנדסת] 800 :אלף זה רק הצילייה ,זה הבסיס -

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :קובי אמר שהוא לא מסוגל,

23

הגיעה מהנדסת חדשה ,נכנסה לזה ,היא אומרת שהיא לא מסוגלת

24

ב  800 -אלף שקל להציג תוכנית -
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :איך תהי ה מסוגל עכשיו ,שאתה מציג

2

לי עלויות יותר גבוהות מזה?

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אז -

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני אסביר.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע אמרתם בכלל -

6

מירי רחמים [חברת מועצה] :ליאל ,את לא מסוגלת לבנות גן

7

משחקים ב  800 -אלף שקל?

8

איתמר הראל [חבר מועצה ] :אמרתם שמעלה החמישה ,עלה להם

9

גן -

10

מירי רחמים [חברת מועצה] :באמת אני שואלת.

11

ליאל רותם [מהנדסת] :אבל אני מסבירה ,זה מה שאמרתי.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :ב  400 -אל ,שקל ותשתיות והכל.

13

כאילו ,ברמה העקרונית ,ב  800 -אלף שקל ,בוודאי שיכלת להקים

14

פה לפחות את מה שיש ב -

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עד גיל . 7

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אבל אנחנו לא רוצים כזה.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עד גיל . 7

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא  .אתה מבלבל בין הגן של

19

גן קדש -

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא  .במבשרת זה עד גיל . 7

21

תאמין לי שאני יודע מה אני אומר.

עמוד  42מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא מבשרת ,אני לא מדבר על מבשרת.

2

אני מדבר על -

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא .במעלה החמישה זה עד גיל

4

.7

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :במעלה החמישה.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה עד גיל . 7

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :המתקנים שהצגת פה הם עד גיל ? 7

8

נו באמת.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :המתקנים במעלה החמישה זה עד

10

גיל . 7

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע אני רוצה ,עמיר ,אני רוצה להגיב.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :רוב ההורים פה שמחפשים מענה

13

ונוסעים למעלה החמישה ,הם נוסעים למעלה החמישה -

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :איתמר שניה רגע.

15

מהקהל :נוסעים למבשרת .מעלה החמישה זה גן מעפן .מעלה

16

החמישה זה גן שאל תבזבזו את הכסף לעשות אותו בכלל.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע לא ,לא ,לא  .אתם לא .שניה רגע .עמיר,

18

ברשותך .כמו שאמרת מהשאלה שלך ,מי אמר שנעשה את זה,

19

מאו תה סיבה שאישרת את הנינג'ה .מי אמר שנעשה את הנינג'ה?

20

בשביל זה אני פה ,כאיש ביצוע ,לבצע את הדברים האלה .אני -

21

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתם רק מאשרים לי כסף.
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה .ברגע שאני מקבל תקציב ,אני רץ.

2

אני פה לא הרבה זמן ,אתם יודעים שאני יודע לרו ץ .אני מבטיח

3

ומתחייב שכל פעולה שמעניינת אתכם בתחום הזה ,בואו ,אני

4

אשתף אתכם ,תגידו לי מה אתם מעדיפים .אגב ,אני לא חושב שמי

5

שקובע ,היופי נקבע על ידי חברי המועצה .היופי צריך להיקבע על

6

ידי התושבים .הם הלקוחות .אבל נגיד -

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל רגע  ,רגע ,גבי ,אף אחד לא טען

8

שחברי המועצה ,כל מה ששאלו אותך -

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לא ,הוא אמר ,מי ערב שנעשה? אמרתי ,מי

10

ערב שנעשה נינג'ה? אני ערב.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :נכון .לא ,השאלה ,אתה מדבר על

12

היופי .אף אחד לא דרש אי פעם שמי שיקבע את זה זה חברי

13

המועצה .מה שד רשנו שמי שיתכנן את זה זה איש מקצוע.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אז בוודאי .אני מביא אנשי מקצוע .אני

15

מביא אנשי מקצוע ,אני לא עובד לבד ,מה אני מבין בזה?

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא  .אני מדבר גם -

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אם תאשר תב"ר יהיו אנשי

18

מקצוע.

19

אי תמר הראל [חבר מועצה] :אני לא מדבר על הצבת המתקנים.

20

להציב ,לבקש מחברת מתקנים ,סליחה .מה שהבאתם בעבר ,ב -

21

- 2020

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לא ,עכשיו אני מדבר ,השנה.

23

איתמר הראל [חבר מועצה] :השנה לא הבאתם כלום -
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני הבאתי

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע ,שניה .השנה לנו ,בוא נגיד ככה.

3

ביחס לגן המשחקים ,פעם ראשונה שאתם מציגים לנו משהו,

4

עכשיו ,זה פעם ראשונה מזה שנתיים .הצגתם באפריל  , 2020מאז

5

ועד היום דממה .ועכשיו הצגתם את . 2022

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני אמשיך להציג.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע  ,רגע .זאת אומרת ,שנתיים לא

8

עשיתם כלום בעניין .עכשיו ,אגב ,יש יותר מזה ,אני אתייחס עוד

9

רגע בדבריי בהתייחסות .אני רק מתייחס למה שאמרת כרגע.

10

בהיבט הזה של התכנון ,אנחנו אף פעם לא דרשנו איך אנחנו נתכנן.

11

מה שביקשנו ,שיהיה פה תכנון ,באמת הוליסטי ,של מתכנן

12

מקצועי ,שיתכנן את הכל לא כמו שהבאתם אז לפחות .אני לא יודע

13

איך היום ,אז מי שהביא את התוכניות איפה לשים מה ,הייתה

14

חברת המתקנים ,עם כל הכבוד .חברת המתקנים לא עושה תכנון

15

נופי .היא חברה שמציבה מתקנים איפה שאומר לה האדריכל

16

להציב .זה כמו שאצלי בבית יבוא הקבלן ויחליט איפה הוא שם

17

את השירותים ,נו באמת.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :טוב.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :אני רוצה לענות שניה על השאלה של מירי.

20

מירי רחמים [חברת מועצה] :כן.

21

ליאל רותם [מהנדסת] :היא אמרה לי ,את לא יכולה לתכנן גן

22

משחקים ב  800 -אלף שקל? אז אני אומרת שאני כן .אבל ישבתי

23

והתעסקתי קודם כל במה שהכי מהותי לי ,שזה מה שאמרתי

24

קודם .צילייה כמו שצריך ,את המשטחים באזורים הנכונים -
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :את הגדרות ,את התאורה ,את המים ,את

2

הספסלים.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :גדרות ,מים -

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אשפתונים.

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :רגע אבל שניה .גבי ,ליאל יודעת

6

לדבר -

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני מריץ לה מהר.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :את עצמה נהדר.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :כן בבקשה סליחה ,צודקת סליחה.

10

ליאל רותם [מהנדסת] :אז זה מה שחשוב לי .שוב ,כאמא .זה מה

11

שחשוב לי.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :אני לגמרי איתך.

13

ליאל רותם [מהנדסת] :כדי להתמקם שם בנוחות שלי עם העגלה

14

ועם הכל .ואז ראיתי שבאמת נשאר לי ממש מעט למתקן .אני כן

15

רוצה להשקיע במתקנים.

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :את יכולה רגע להחזיר את מה

17

שבעצם ,את הרשימה הזאת ש -

18

ליאל רותם [מהנדסת] :כי היא באמת פחות או יותר סכמתית,

19

היא סכמתית.

20

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,אני רוצה אבל לראות -

21

ליאל רותם [מהנדסת] :היא סכמתית כי אני צריכה באמת להגיש

22

את הסל הזה של הדברי ם שאני רוצה ל  3 -חברות ,כמו שאמרת,
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1

ואני מקבלת מכל אחת מהן את התמחור שלהן .ואז אני גם

2

מתחילה להתמקח .אני לא יודעת ,זה תהליך .ואז אני אוותר על

3

המתקן הזה ,או שאני -

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ליאל ,רק סליחה שאני נכנס לך

5

לדברים ,בשאלה קצרה .זה על הגן בשני חלקים או על הגן בחלק

6

אחד?

7

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,עשיתי רק על חלק אחד .אני מאוד

8

רוצה גם להיצמד לתב"ע שמראה ,שצבעה בירוק את שני החלקים,

9

כי הם אמרו ,השאיפה הראשונה של המתכנן מאז שקראתי ,היה

10

שבאמת יהיה אזור ספסלים במרכז ,ואז הורה יוכל לראות מצד

11

אחד את הפעוטות ,ומצד שני את הגדולים.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז לא הבנתי את התב"ר ,סלחו לי.

13

אני יודע ,אני פספסתי.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא ,לא  .זה התוכנית ש -

15

עמיר אריהן [חבר מועצה] :התב"ר עלול -

16

ליאל רותם [מהנדסת] :לא תב"ר ,התב"ע .התוכנית.

17

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מבין .אני שואל שאלה ,תקשיבו.

18

התב"ר שמבוקש היום ,למה הוא מתייחס?

19

ליאל רותם [מהנדסת] :התב"ר מבין ש  800 -זה בערך פחות או

20

יותר התקציב שרוצה את הבסיס הפיזי של המרחב ,כולל תשתיות -

21

עמיר אריהן [חבר מועצה] :של שני המרחבים? או מרחב אחד?

22

ליאל רותם [מהנדסת] :לא ,מרח ב אחד .מרחב אחד.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז המרחב השני שהוצב הוא לא

2

רלוונטי כרגע.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יכול להיות שנצליח לעשות.

4

ליאל רותם [מהנדסת] :השאיפה שלי -

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא יודעים כרגע ,יש שאיפה.

6

ליאל רותם [מהנדסת] :השאיפה שלי היא להצליח לתמרן גם וגם,

7

או חלק קטן מהחלק השני לפעוטות .אני רוצה להצליח .אם אני

8

אבין שאני לא משתמשת בהריסה של הסלע ואני כן מצליחה

9

להשתמש בו אז אני יכולה כאילו למצוץ לכיוון השני .זה יהיה

10

קצת משחק ,אני צריכה לראות איך אני מצליחה לעשות את זה,

11

אבל שוב ,אני צריכה את החופש הזה לנוע בתוך המרחב.

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :העלויות הן פחות או יותר חצי חצי?

13

ליאל רותם [מהנדסת] :מה?

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :העלויות הן פחות או יותר חצי חצי?

15

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

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :פי  ? 2או ? 1/2

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני -

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אתה יודע להפריד בינ י הן?

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :ליאל אגב ,בתוכנית של -

21

ליאל רותם [מהנדסת] :תקשיבו אתם רואים שזה מזיז מה -
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :בתוכנית של רחל אין שום פעוטות

2

בחלק שאת מדברת.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :למה? היא צבעה את שניהם בירוק ,והיא

4

אמרה גן משחקים ,היא שמה את שניהם.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :תסתכלי -

6

מירי רחמים [חברת מועצה] :ליאל אז אני שניה מנסה להבין .אז

7

בעצם המיליון ,עכשיו ,מה שאנחנו מדברים ,זה לא כולל בכלל גן

8

משחקים לפעוטות?

9

מדברים ביחד ,לא ברור

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תסתכל ,תסתכל ותראה.

11

ליאל רותם [מהנדסת] :הוא בכל מקרה יכלול גם לפעוטות.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה גם יכול להיות מופרד -

13

ליאל רותם [מהנדסת] :גם אם אני א י שאר באותו משולש ,אני

14

אעשה גם וגם .אפשר לעשות גם וגם.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :ליאל -

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל זה קצת בעיה מבחינה

17

בטיחותית.

18

ליאל רותם [מהנדסת] :מה ,מבחינת גידור?

19

מירי רחמים [חברת מועצה] :מה?

20

ליאל רותם [מהנדסת] :מבחינת גידור? יכול להיות שאני אצטרך

21

לעשות גידור ,או איז ו שהי שורת שיחים -
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :כי תחשבי ,ילדים בני  8עם תינוק

2

בן שנה.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :זה מסתדר סבבה במעלה החמישה.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש עוד זה -

5

ליאל רותם [מהנדסת] :אבל אני מבינה אותך .יכול להיות שאני

6

אוכל באופן יצירתי -

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :ליאל ,אני רק רוצה במילה אחת לומר.

8

דיברנו כרגע על תוכנית שהעלות של הפיתוח שלה סדר גודל של

9

 900אלף ,עלות של המתקנים בערך  900אלף ,זה מיליון . 800

10

אנחנו לא מבקשים מיליון  . 800אנחנו נ בקש להתייעל ,אנחנו

11

מבקשים . 1,250,000

12

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :איך קבעת ,מאיפה קבעת את המספר

13

שהפיתוח של המקום הזה הוא -

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אז אני אומר ,תוריד  100אלף ,תוריד 200

15

אלף ,אני צריך -

16

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :תוריד  800אלף ,למה -

17

גבי אברג'יל [מנ כ"ל] :אז אני צריך . 1,250,000

18

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :מה יש שמה? איזה פיתוח?

19

ליאל רותם [מהנדסת] :תשתיות.

20

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :זה שטח ישר -

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :הסברנו לך .חשמל ,גדרות -

22

ליאל רותם [מהנדסת] :מים ,צילייה -
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :צילייה  ,משטח .חוץ מהמתקנים .זה עולה

2

הרבה כסף.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :משטח בלימה זה -

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני חושב ש -

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :אה ,בגלל התאורה.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני גם רוצה להתייחס.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :איך? תאורה צריך.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא .בגלל התאורה זה חשמל?

9

ליאל רותם [מהנדסת] :כן.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :כן .גם תאורת חשמל ,גם גדרות ,גם משטח,

11

גם צילייה -

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :שאלתי למה חשמל.

13

מהקהל :בואו נשמע את איתמר.

14

דוד זיו [יועמ"ש] :תפסיקו לתכנן .איתמר -

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה להתייחס ,אם אפשר.

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :טוב ,איתמר ,תתני לאיתמר בבקשה.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה להתייחס ,אם אפשר .אז

18

ככה .ראשית ,אני רוצה לומר ,שבעצם מי שתוקע את כל התהליך

19

הזה כבר  3שנים ,זה למעשה המועצה .זה צריך להגיד על פניו.

20

המ ועצה ,אני עכשיו אתן את הרקע ואני כתבתי במסמך  3דברים,

21

אחד זה רקע ארוך טווח ,אחד קצר טווח ואחד זה הדבר האחרון.

22

את התקציב אישרנו ב  . 2019שנה אחרי זה ביקשנו להגדיל את זה
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1

למיליון וחצי .עכשיו ,כמו שנאמר קודם ,זה כל התקציב הפנוי

2

שיש במפעל הפיס ל  5 -שנים .אנחנו באו תה ישיבה .ההחלטה של

3

המועצה הייתה ,המועצה תסכים לדון ולאשר בתנאי שיהיה תכנון

4

מפורט למרכז הישוב .טען אז ראש המועצה ,יש תוכנית מפורטת

5

למרכז הישוב .אמרנו לו אין .ישבנו בישיבה עם קובי ,גם את היית

6

בישיבה ,וקובי אמר ,אין תוכנית מפורטת למרכז הישוב ,אם אתם

7

רוצים תד רשו ותהיה תוכנית מפורטת .זאת ישיבה שהתקיימה עם

8

קובי ב  . 16/6 -במקביל ,התקיימו ישיבות עם ועדות שפי ,וועדות

9

איכות הסביבה -

10

אילן כליפא [חבר מועצה] :ב . 2019 -

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא , 16/6 , 2020 ,ישיבה עם קובי.

12

אין ,הוא אמר שאין תוכנית מפורטת ,בניגוד לטענות של ראש

13

המועצה .במקביל התקיימו דיונים בוועדת שפי ,גם פנימי בוועדת

14

שפי ,חברים בה לא מעט אדריכלי נוף ,שאכפת להם מאיך שיראה

15

הישוב .וגם כולם אמרו ,חייבת להיות תוכנית הוליסטית לישוב,

16

אי אפשר להחליט -

17

ליאל רותם [מהנדסת] :נכון ,אבל -

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע.

19

ליאל רותם [מהנדסת] :אוקי.

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :תני לי לסיים .אי אפשר להחליט

21

שתוקעים פה משהו ופה משהו ,צריך שמישהו יתכנן ויראה את

22

הכל כמכלול ,ורק בעקבות העבודה הזאת עושים נגז רות לכל

23

פעילות ,לגן משחקים ,לפארק יישובי ,למתקנים למבוגרים,

24

למתקני ספורט חיצוני ,לכל הדברים האלה .זה מה שבעצם
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1

התקיים .ניסינו לשכנע את ראש המועצה ,התקיימו ישיבות איתו,

2

ועם חברי וועדת שפי ואיכות הסביבה ב  . 19/5/20 -שום דבר ,לא

3

הצלחנו לשכנע אותו בדבר הזה .במקבי ל ,כדי לשכנע שוב ,הוצאנו

4

סקר לכל תושבי הישוב .הסקר הזה יצא בתחילת יוני  . 2020הצענו

5

לראש המועצה מלכתחילה שישתתף איתנו בסקר ,שעשה קביעה

6

על דעתו ,לא היה מוכן ,טען ,אני יודע טוב מאוד מה התושבים

7

רוצים .אגב ,צריך לומר שהוא טען את זה ,למרות שבמצע שלו,

8

שגם היה במצ ע שלי ,התחייבנו על פארק יישובי ירוק לישוב .לא

9

הזכרנו במילה אחת את הסיפור של גן רב גילאי .אני רוצה לחדד.

10

פארק יישובי ירוק כולל בתוכו ממילא גם גן משחקים ,וכולל

11

בתוכו גם דברים אחרים .וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה .אנחנו

12

אומרים ,הישוב הזה הוא לא ישוב קהילתי בפועל .אם המקום

13

היחידי שבו נפגשים ,זה המכולת של צפתי .אנחנו רוצים שיהיה

14

פה מכלול של פארק כי כל המתחם הזה שנמצא בין הסקייטפארק,

15

אולם הספורט ,בית הספר ,הוא מקום בלי רכבים .אפשר לתכנן

16

את כולו כפארק אחד מאוד ירוק ,אנשים יסתובבו שם ,יש שם

17

מספיק נקודות אטרקציה .בתכנון נכון והגיוני ,אפשר לשלב את

18

הכל .זה לא גן ,ועכשיו תגיד לבני נוער ,תמשיכו בלילות להפריע

19

בגני מעבר ,ברחבי הישוב .סליחה ,אתם מפריעים לי .לא בני נוער,

20

כי אין להם היום מענה .כל מי שמחפש פתרון לילד שלו ,שידע

21

שעוד  10שנים ,שהוא יהיה בן נוער ,אין לו מענה ,אין לו א יפה

22

להיות .הם מסתובבים בגנים בין הבתים ומפריעים לאנשים

23

בלילה .ואין מקום למבוגרים ,ואין מתקני ספורט חיצוניים

24

למבוגרים ,ונינג'ה וודאי שעכשיו נותן מענה וסוף סוף אישרנו

25

אותו .בקיצור ,לא אישר את הדבר הזה .בגלל שהדבר הזה לא

26

אושר ,אתם רואים את כל הפירוט שכתבתי כא ן ,בספטמבר 2020
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1

העלית י הצעה למועצה לאשר תקציב להעסקת מתכננת לתכנן את

2

הזה .פסל את ההצעה ראש המועצה ,אמר ,מטעמים פרוצדורל י ים,

3

וגם אמר ,החלטנו להעסיק מתכננת ,את המתכננת שתתכנן את

4

האנדרטה .מאז במשך חצי שנה ,אני מנדנד לראש המועצה ,האם

5

הוצאת להזמנה ,מעבר לאנדרטה ,גם לגבעה הצפונית? אומר כן,

6

ואני יודע שלא .הוא אומר כן ,ואני יודע שלא .חצי שנה אני מנדנד.

7

ב  , 16/3 -ציטטתי לכם פה את דברי ו .הוא אומר ,הוצאנו לה .אני

8

בדקתי ולא הוציאו לה .ובגלל שאני מנדנד כל כך הרבה ,בסוף ב -

9

 , 14בתאריך של ,ב  , 22/4/21 -סוף סוף יצאה לה הזמנה לתכנן

10

תכנון של הפארק הצפוני .זאת אומרת ,בניגוד למה שמציין ראש

11

המועצה כל הזמן ,כאילו ,מי שתוקע את כל תהליך התכנון הזה

12

של היש וב ,ותוך כדי את הגן הרב גילאי ,מי שתוקע אותו באמת

13

זה הוא ,זה לא אנחנו .אנחנו פועלים על מנת לקדם את הישוב ,לא

14

לתקוע אותו .עכשיו אני אמשיך בבקשה ,עם הסיפור הזה .בקיצור,

15

בספטמבר ,סוף סוף אושר לה התוכנית ב  , 22/4/21 -ובתחילת מאי

16

 ' 21היא הציגה את התוכנית שלה .סלי חה ,אתם מפריעים לי שם.

17

במאי  ' 21היא הציגה את התוכנית שלה .אמרנו מראש ,אנחנו

18

מבקשים שהתוכנית שלה לא תהיה ,שהוא ינחה אותה איפה נמצא

19

הגן ,ואיפה נמצא הבריכה ,ואז אין לה איפה לתכנן ,אלא אנחנו

20

רוצים ,והעברנו לה את כל הסקר ומה אנשים רוצים ואני ואמר

21

לכם שוב ,בסקר  80%מהציבור רצה פארק יישובי 60% .רצו את

22

הגן ,ואני מזכיר עוד פעם ,הפארק כולל בתוכו את הגן.

23

חיים מנדל שקד [ראש מועצה]. 68% :

24

איתמר הראל [חבר מועצה] . 60% :אני מדבר על הכל ביחד, 60 .

25

לא  , 68אני מחבר רצוף ולא רק ,בוא חיים ,אני ערכתי את הסקר,

26

אתה לא השתתפת ,תסתכ ל עוד פעם בנתונים ,אגב ,זה הוצג
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1

במצגת הראשונית .בקיצור ,זה מה שרצו הציבור ,זה מה שהם

2

רוצים ,זה מה שחיים התחייב אליו במצע שלו לבחירות ,זה מה

3

שאני התחייבתי אליו ,ובכל זאת לא עושים את הדבר הזה .אחרי

4

זה במאי ,אנחנו מנחים בבקשה ,נא לא להנחות אותה מה נמצא

5

איפה .תתנו לה לעשות תכנון מקצועי עצמאי .תגידו לה את המה,

6

אל תגידו לה את האיך .מה אנחנו מגלים במאי? מגיע לדיון ,היא

7

מציגה בדיוק את הפארק ,גן משחקים כמו שאמר לה חיים ,כמו

8

שאמר ,בוא נגיד ככה .כמו שהציג קודם חיים את הבריכה ,כמו

9

שהציג קודם חיים ,והיא בסך הכל מתכננת ש בילים לחלק הצפוני.

10

זאת המצגת שהיא הציגה .אמרנו לו רגע ,אבל ביקשנו חופש,

11

אנחנו קובעים פה את הכל ,והיא אומרת ,סליחה ,זה מה שאמרו

12

לי.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מי זה אמרנו? אמרת -

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אנחנו ,בישיבה שאלנו אותה -

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה אישית ,רק אתה ,זה לא

16

אנחנו.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה מפריע לי ,סליחה ,חיים ,אתה

18

מפריע לי.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אל תשתמש במילה אנחנו.

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים אתה מפריע לי -

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אמרנו -

22

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיי ם אתה מפריע לי .בישיבה שאלתי

23

אותה ,בסדר? אני שאלתי אותה -
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה -

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה ככה עשית? למה? והיא אמרה,

3

ככה הנחו אותי ,אמרו לי ,פה גן המשחקים ופה הבריכה .מכאן

4

שברור שבעצם האדריכלית לא פעלה ,לא היה לה חופש תכנוני

5

מלא לחלק הזה ,אלא היא פעלה על פי הנחייה מדויקת מה לשים

6

איפה .זה כמו שאתם תבקשו מאדריכל לתכנן את הבית ,תגידו לו,

7

שים לי פה את השירותים ,ושים לי פה את החדר אורחים .זה ,אף

8

אחד לא יחשוב שעובדים ככה .אני לא הייתי ככה עושה את הבית

9

שלי ,בטח לא מכספי ציבור שאינם שלי .בשורה התחתונה ,סיכמנו

10

את הישיבה שהיא חוזרת תוך שבועיים ,קח סיכום הישיבה .היא

11

חוזרת תוך שבועיים עם תוכנית ללא שום אילוצים על פי רצונה.

12

כך סוכם.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא סוכם ,זה מה שביקשת.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :חיים ,יש לי את ההקלטה .מכיוון

15

שאני לא סומך ,יש לי את ההקלטה של הפרוטוקול .אתה ,הוא לא

16

הוציא פרוטוקול לישיבה ,אבל את ההקלטה של הישיבה יש לי.

17

מאז ,ממאי  2021ועד היום ,כלום לא נעשה .בדצמבר האחרון

18

שלחתי שאילתה לראש המועצה .מדוע אתה תוקע את תכנון מרכז

19

הישוב? י ש כספים שהולכים לפח עוד מעט .מדוע אתה תוקע את

20

מרכז הישוב? שקט ואין תשובה ,כלום לא זז .ואז אני מקבל

21

ריג'קטים של הכפשות בפייסבוק ואני שומע מכל מיני אנשים

22

שמכפישים ואומרים חברי המועצה תוקעים את התכנון של הישוב

23

ואת גן המשחקים הרב גילאי .אחרי זה ,יותר מהכל ,מגי עים לפה

24

לדיון ,פתאום דיון תקציבי .מציג ראש המועצה למועצה בקשה

25

לאשר את התקציב שוב ,של המיליון וחצי .לא הציג לנו שום דבר,
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1

לא תוכנית חדשה שהוצגה בשבוע שעבר על ידי המתכננת ,כלום.

2

לא את מה שראיתם פה ,שום דבר .מדוע שחברי המועצה ,שלפני

3

שנתיים העלו להם ואמרו אין ת וכנית מפורטת ודרשו את זה

4

כתנאי ,מדוע שיאשרו את זה שוב? שמגישים להם את זה .ברור

5

שלא יאשרו .אין זה שזה היה רק משחק פוליטי .להגיד חברי

6

המועצה רוצים לתקוע את הגן .ככה זה היה .עכשיו ,יותר על זה

7

צריך להגיד ,מתקיים דיון של המועצה ,דיון תקציבי .באותו יום

8

שהיה אמור להיות שיתוף הציבור ,כלומר ,ממילא ברור שלמועצה

9

יש כבר את התוכנית החדשה ,אבל היא בכלל לא מוצגת לנו ,חברי

10

המועצה .היא לא מוצגת לנו ,הוא מציג ,יותר מזה ,ראש המועצה,

11

מנכ"ל המועצה שולח  3ימים אחרי הדיון שהיה דיון תקציבי,

12

שולח לנו ,חברי המועצה את אותה המצגת שהיי תה במאי ,ואני

13

שואל אותו ,גבי ,זה המצגת ממאי ,ביקשנו שינוי של התוכנית ,אין

14

קול ואין עונה .הוא מציג לנו תוכנית שהוא יודע שלא נאשר אותה,

15

בעוד שביד שלו יש את התוכנית החדשה .וביום שני ,כשאני

16

משתתף בשיתוף ציבור פעם ראשונה אני מופתע לגלות תוכנית

17

אחרת לגמרי .עכשיו תגידו לי ,אני שואל את עצמי ,את חבריי

18

במועצה .מדוע שמישהו יתנהג ככה אם הוא רוצה להעביר את

19

התקציב? מי שמתנהג ככה מתנהג כי הוא לא רוצה להעביר את

20

התקציב ,הוא רוצה להשמיץ את חבריו למועצה .אם ,הרגע שמעתי

21

את ראש המועצה מודה על הטעות שהוא לא הסכים לשכור

22

מתכננת קו דם ,וסוף סוף הוא השתכנע והוא שמח שהוא עשה .ואז

23

אני מגלה בכל ההודעות שיוצאות לציבור אחרי זה ,שהוא בעצם

24

עושה את התרגיל הזה כדי להשמיץ אותנו .אנחנו כאילו לא רוצים

25

לקיים דיונים .מי שלא יודע אני אומר מראש ,אני עושה קורס של

26

חובשים של איחוד הצלה ,פעמיים בשבוע ראש ון ורביעי .אמרתי
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1

מראש למנכ"ל המועצה ,אני לא יכול להשתתף לא בדיונים ביום

2

ראשון ולא ביום רביעי .ולמרות זאת הוא שולח את הדיונים ואז

3

הוא מציג כאילו חברי המועצה מנסים להתחנף -

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :שניה רגע .ואני עדכנתי את מנכ"ל

5

המועצה מראש שאני נמצא במילואים  ,ועדיין נקבע הדיון אחרי

6

זה ,שאני במילואים.

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :בקיצור -

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אענה לו.

9

יעקב אלמקייס [שכן] :אולי כי זה על פי החוק?

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :בקיצור ,לא זה לא על פי החוק.

11

יעקב אלמקייס [שכן] :אני ככה יודע.

12

איתמ ר הראל [חבר מועצה] :זה לא על פי החוק.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :סיפורים אפשר לספר.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :גם ליוסי כהן אמרו דברים מסוימים

15

שהתבררו כשווא ולכן הוא הוריד את הפוסט שהוא כתב

16

מהפייסבוק .הכל דברי שווא שמופצים ,ושקרים והבלים .אני

17

אומר את זה רגע בש ורה תחתונה .אני אומר את זה בצורה נורא

18

ישירה שיהיה שמור לכולם .מה שנדרש לישוב לבצע ,מכיוון

19

שמרכז היישוב זה מרכז שהוא אחד ,סליחה אתם מפריעים לי.

20

מכיוון שמרכז היישוב זה מרכז ישוב אחד ,מה שנדרש לבצע ,זה

21

המשך עבודה של רחל ויינר ,שעשתה עבודה מדהימה בעיני.

22

שתעשה תכנון או בהמשך לחלק ,לגבעה הצפונית ,אם צריך תקציב

23

לזה ,אי אפשר להגיד שזה נתקע בגלל התקציב של התב"ר.
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1

המועצה תקצה ותאשר תקציב לרחל ויינר לתכנן גם את הגבעה

2

הצפון מערבית .ברגע שהיא תתכנן את הגבעה הצפון מערבית -

3

מדברים ביחד ,לא ברור

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני לא יכול לדבר ככה.

5

דוד זיו [יועמ"ש] :תתנו לו לסיים.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,אתם לא יכולים להתאפק?

7

אחרי שרחל ויינר תתכנן את הגבעה הצפון מערבית ,בתכנון מפורט

8

שלה ,שינחה את בעלי המקצוע השונים מה נמצא איפה ומה

9

המוטיב שעובר .הצגתם פה אוסף אקלקטי של דברים .מצד אחד,

10

דברים טבעיים מצד אחד דברים מלאכותיים לחלוטין .היא צריכה

11

לבוא ולהנחות מה צריך להיות הכיוון .בסוף זה היישוב שלנו .גני

12

משחקים הם לא עניין פונקציונלי .הם עניין של יופי ,הם עניין של

13

חיבור קהילתי ,זה לא רק לשים פה מתקן ,כאן מתקן ,ולהגיד הכל

14

בסדר  .יש פה עניין של ניסיון .ולה יש ניסיון ,עם כל הכבוד ,ליאל,

15

לה יש ניסיון בתכנון גנים כאלה .היא צריכה לתכנן ולהגיש

16

תוכנית ולעשות הערכת עלויות ולהגיד ,זה מבנה העלויות.

17

ובהתאם למבנה העלויות אנחנו נתקדם ,ונעשה שלב אחרי שלב

18

בהתאם לתקציבים שיהיו ,ואני אומר לכם מר אש ,אני לא אתנגד

19

להקים גן משחקים ,אף פעם לא התכוונתי להתנגד .אבל הדבר

20

צריך להיות כחלק ממכלול ואי אפשר לחשוב כל הזמן רק על

21

הילדים .בסוף הילדים גדלים והופכים להיות בני נוער ,וגם הסבא

22

וסבתא רוצים מקום מפגש וכולם צריכים פה פעילות מתאימה .אי

23

אפשר לעשות את זה חפ לה .זה חפלה .אני אומר בשורה תחתונה

24

לחיים .חיים ,אתה מחזיק את האנשים פה יותר מדי זמן באוויר.

25

אני הסברתי מה אני עשיתי ,וזה המון לנדנד וחבריי עשו עוד הרבה
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1

יותר מזה .לנדנד לך כדי שתתקדם עם הדבר הזה .מה שנדרש

2

שתעשה ,זה לא להיות פוליטיקאי ,אתה מקבל מהמועצה הזאת

3

בכל הקדנציה שלך מעל  4מיליון שקל שכר .והבאת מנכ"ל שבכל

4

שנה המועצה מוציאה עליו מעל  400אלף שקל שכר ודלק ורכב.

5

תנו תמורה לדבר הזה .אנחנו עובדים פה בחינם ועשינו הרבה יותר

6

בדבר הזה .תנו תמורה לדבר הזה .תעבדו בשביל הציבור ,אל תהיו

7

פוליטיקאים .אני אומר לכם ,אם ת עסיקו אותה ,היא תכין

8

תוכנית ,אנחנו נאשר אותה .אבל תעסיקו אותה.

9

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :הייתי מוסיף שלרחל ויינר יינתן

10

חופש פעולה כללי ,בלי שום הנחיות מקדימות .שזה צריך להיות

11

כאן ,וההוא צריך להיות שם .צריך לתת לה חופש פעולה מוחלט

12

לעשות את העבודה שלה.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תראו .היות והוזכר המנכ"ל .אז מי שלא

14

יודע ,אני הייתי ,לפני שהגעתי לפה ,אני פה רק  4וחצי חודשים,

15

לפני כן הייתי מנכ"ל תאגיד מים  5שנים ,לפני כן הייתי סמנכ"ל

16

בעיר בחדרה ,רק  100אלף תושבים ,כאילו פי  20מהר אדר .בחיים

17

לא נתקלתי בדבר כזה .כל הסיפ ורים ,אני חולה ,אני זה ,חברים,

18

 11ישיבות מועצה אני זימנתי 7 ,מתוכן לא באו .אני נשאר פה עד

19

שמונה וחצי בערב כמו כלב -

20

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :גבי זה לא ,זה לא -

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה ,לא .לא ,אני ,כי הוא דיבר עליי ,ואני

22

חייב להעיר את זה.

23

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,גבי ,על מה דיברתי?
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1

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני מחכה עד שמונה וחצי בערב ,יש לי

2

אישה חולה בבית ,ואני מחכה פה כי אני צריך לכתוב סיכום שהם

3

לא הגיעו.

4

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :אז תתמקד בתב"ר -

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אז אל ,אז אני מתמקד בתב"ר וזה מה

6

שרציתי וחבל על הזמן של כולם -

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ביום שלישי שעבר -

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מזמן הוא היה צריך לעלות את זה להצבעה

9

ולהגיד ,חבר'ה ,תרוצו .אני יודע לדחוף עבודה .כל אחד פה מלמד

10

אותי לעבוד .אני הרצתי פה פרויקטים ברמה המוניציפלית בלי

11

סוף .מיל יון ,לא מיליון פרויקטים ,המון פרויקטים הרצתי .כל

12

אחד מלמד אותי פה לעבוד.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,סליחה ,אני חושב שאתה חורג

14

מה...

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני חושבת שאתה מלמד אותי לעבוד,

16

ואתה אומר ,צריך וצריך .אני יודע מה צריך.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :ג בי ,עם כל הכבוד -

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תירוצים ,תבואו תראו.

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :עם כל הכבוד אתה בפוזיציה

20

מקצועית פה ,ואנחנו נבחרי ציבור וצריכים לפעול למען הישוב.

21

אתה אומר -

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני פועל -

23

איתמר הראל [חבר מועצה] :אתה אומר -
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :היא לא נתנה זכות דיבור .טוב,

2

אני -

3

יעקב אלמקייס [שכן] :קודם כל ,קח את הכסף ,אחר כך תצביעו

4

מה אתם עושים -

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די .רק אם אפשר ,חברים.

6

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לך אסור.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רוצה רגע להתייחס  .הישיבה

8

הזאת זומנה ליום שלישי שעבר .ביום שלישי שעבר לא היה

9

קוורום .בשמונה וחצי בערב נעלנו את הישיבה כי לא היה מניין

10

חוקי לישיבה .לפי התקנון ,הישיבה נדחית אם אין קוורום,

11

הישיבה נדחית ב  72 -שעות .ואם זה נופל על שישי שבת ,זה חייב

12

להיות ביום ראשון .אין לנו שום משחק לעשות דיון אחר ,אלא אם

13

יש הסכמה של כל חברי המועצה ,הסכמה של כולם ,ונקבע ליום

14

ראשון כי זה החוק .לא בגלל שאנחנו קבענו ליום ראשון בגלל

15

שאיתמר יש לו קורס ,או עמיר במילואים.

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :למה זה נקבע ליום שלישי?

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ולכן נקבע ליום ראשון .שניה.

18

לכן נקבע ליום ראשון .ויום ראשון ,אם לא הייתה ,אם היום לא

19

היה בהסכמה של כולם נקבע להיום ,ואם היום לא היה קוורום,

20

אז החוק אומר  48שעות ,זאת אומרת שביום רביעי היה ישיבה,

21

ולא משנה אם יש למישהו כזה או אחר .אז א' להעמיד את הדברים

22

על דיוקם ,זה אחד .ונכון ,זה נכון -

23

אילן כליפא [חבר מועצה] :איזה הסבר יש לקיום הישיבה הזאת

24

היום?
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נתתי לך זכות דיבור .זה

2

אחד .הדבר השני ,אני רוצה כן להתייחס לכמה דברים שאמר

3

איתמר .אני הנחיתי ,הדבר היחיד שהנחיתי את האדריכלית ויינר,

4

נכון שעשינו בסיור יחד עם איתמר ,אמרנו לה שפה אנחנו חשבנו

5

לשים גן משחקים רב גילאי .לא היה לה הנחייה מפורשת .הדבר

6

היח יד שהיה לה הנחייה מפורשת ממני ,אין שינוי תב"ע נקודה.

7

שינוי תב"ע זה אומר ש  5 -שנים 7 ,שנים לא יהיה כלום ,כי אנחנו

8

יודעים מה זה תהליך שינוי תב"ע .יש תב"ע ,בנו תוכנית אב להר

9

אדר ,מי שלא יודע ב  , 2010 -מ  2008 -עד  2012היה פה שינוי מהותי

10

שבנו את לב הישוב .היה פה רא ש מועצה אבירם ,היה פה ויכוח

11

בציבור כי התכנון היה בכלל שבריכת השחייה צריכה להיות איפה

12

שהיום מבוא הנטף ,וברחוב נוף הרים ,איפה שהמספרים הם 40-

13

 40יח' ,זה היה משם למטה לכיוון מבוא הנטף ,היה מתוכנן להיות

14

המרכז ,הקאנטרי של הישוב .ובא ראש מועצה חכם ,שאמר ,בואו

15

נרכ ז את הכל ונבנה את הכל בלב הישוב .לקחו מתכננים ,הוציאו

16

מאות אלפי שקלים ,עשו שינוי תב"ע ,וקבעו את הבריכת שחייה

17

במקום שהיא נמצאת ליד אולם הספורט ,שמה .המקום צריך

18

להיות ליד אולם הספורט ,בריכת השחייה ,קבעו אותה .וקבעו עוד

19

המון מקומות שקבעו אותם בתב"ע .אני לא הו לך לעשות שינוי

20

תב"ע .וכשאומרים למתכנן ,תלך לעשות חופשי ,תתעלם מהתב"ע,

21

נכון שבישיבה הזאת היו  3אנשים .היה עמיר ,היה ,לא זה היה

22

ישיבת מועצה בכלל .והיה -

23

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה זה לא היה ישיבת מועצה?

24

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זה לא היה ישיבת מועצה ,זה ה יה

25

יותר ישיבה להציג ביום ,להציג לחברי המועצה את התכנון ,אם

26

הם רוצים להשפיע על התכנון .וזה הייתה המטרה ,אני לא נתתי
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1

לך לדבר עכשיו .זה הייתה מטרת הישיבה ,ואיתמר לקח את

2

הניהול ישיבה ,והתחיל לתת לה הנחיות .ואחרי הישיבה היא

3

שואלת אותי מה לעשות? לבצע את ההנחיות של איתמר? אמרתי

4

לה לא ,את ממשיכה באותו קו .יש לך ,את לא משנה שום תב"ע,

5

ולא מציגה דפ"א של בריכה במקום אחר ,זה לעשות שינוי תב"ע -

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :מדוע התוכנית שלה שונה?

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נתתי לך ,שמעתי אותך,

8

עכשיו אני מדבר .עכשיו ,ול כן אני אומר ,זה ההנחיה שהיא קיבלה.

9

ולמה מרגיז? כי לפני שנתיים ,באותו מקום של שני המשולשים

10

האלה ,אני הצגתי את זה גם למירי רחמים ,והיא תגיד את זה

11

בעצמה ,היא אמרה לי ,מה עם גן משחקים לפעוטות? אמרתי לה,

12

פה יהיה הגן משחקים רב גילאי ,וצמוד אליו יהיה לפעוטות

13

במשו לש השני ,והיא אמרה לי ,אתה מבטיח לי שיהיה כסף?

14

אמרתי לה ,ב  800 -אלף שקל לא .אם יהיה יותר כסף ,אז יהיה גם

15

את הפעוטות ,במילים האלה.

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,לא ,לא  .זה לא נכון .אמרתי

17

שקודם כל -

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,שניה -

19

מירי רחמים [חברת מועצ ה] :חסר בישוב הזה -

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :קודם כל הפעוטות ,נכון.

21

מירי רחמים [חברת מועצה] :נכון ,ואז אתה אמרת לי ,רק אחרי

22

הבריכה אנחנו נבנה את הגן משחקים של הפעוטות -

23

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה מה שאמרת לי אז.

2

חיים מנ דל שקד [ראש מועצה] :לא .אז בסדר ,אני אומר עוד פעם.

3

ולכן -

4

מירי רחמים [חברת מועצה] :זה פשוט מה שאמרת ,ואמרת גם,

5

הבריכה כבר תכף נבנית ועוד כמה חודשים אפשר יהיה לעשות

6

מנוי ,ואני לא יודעת על התקדמות גם בבריכה ,דרך אגב בהמשך

7

לשיחתנו אז.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצ ה] :אוקי -

9

מירי רחמים [חברת מועצה] :ואני אמרתי לך שאני תומכת בכל גן

10

משחקים.

11

מהקהל :סליחה ,יש סיכוי שאנחנו נדבר? כי אם לא ,אנחנו

12

הולכים ,אנחנו לא בגן ילדים ,זה לא מעניין אותנו ,לא באנו

13

לשמוע ריבים -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :את צודקת.

15

מהקהל :באנו לשמוע פתרונות .אז תגידו לנו אם יש לנו זכות

16

דיבור ,נישאר ,אם לא ,אני מאמינה ש  80% -נקום ונלך.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :את עושה דבר אסור.

18

מהקהל :אני יודעת שזה אסור אבל אתם מגזימים חברים .זה לא

19

לרמה שלנו ,צר לי .לא לרמה שלנו.

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טו ב אני -

21

מהקהל :לא פוליטיקה ולא שמוליטיקה -

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שמענו ,שניה רגע.
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1

מהקהל :אנחנו רוצים לחיות בישוב איכותי .כמו שאנחנו

2

משלמים ,כמו ש -

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה .תכף ניתן לך להביע את זה מסודר.

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עכשיו אני ,אני בשביל ל שמור על

5

כבודם של חברי המועצה ,אני לא רוצה לבוא ולהעיר למישהו ,אם

6

הוא אומר דברי אמת או לא ,אבל אני אומר את העובדות .כרגע

7

אני מביא לאישור תב"ר ,להקים תב"ר בהתאם לתכנון המקום.

8

מה לעשות שהתושבים בחרו בי להיות ראש הרשות המבצעת,

9

וחברי המועצה הם לא ראשות מבצעת .ה ם כל הזמן מתבלבלים

10

והם חושבים שהם יחליפו אותנו ויחליטו בשבילנו את הביצוע .אז

11

אנחנו ,הראשות המבצעת ,זה אני באמצעות עובדי המועצה,

12

שיושבים פה  3מהם ,גזבר והמהנדס ,וכשאין לנו במטה שלנו,

13

אנחנו נעזרים ביועצים חיצוניים ,אבל ההחלטות מתקבלות על ידי

14

הראשות המבצעת .ב שביל זה בחרו אותי בפתק אישי לנהל את

15

הישוב ,ולא בחרו באף אחד מחברי המועצה לנהל את הישוב .אני

16

כן צריך את האישור שלהם לפעולות שאני עושה .אבל לא להתערב

17

לי בצד הניהולי .ומה שקורה כל הזמן בשנתיים האחרונות ,שבכל

18

נושא חברי המועצה ,כולל בתקציב שעדיין לא אושר .מחר י ש דיון

19

תקציב ,אני מזמין גם אתכם לבוא מחר לדיון תקציב ,ותראו גן

20

ילדים איך מתנהל .ולכן גם בגן ילדים ,חברי המועצה האלה -

21

דיבור לא ברור מהקהל.

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה .ואני לא רוצה להיכנס כרגע

23

להגיד את ההצעות ההזויות -

24

מדברים ביחד ,לא ברור
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לכן ,אני אומר ,אני מסיים את

2

דבריי ואני רוצה להעלות להצבעה .אבל באמת אני רוצה את

3

הרשות של חברי המועצה ,לעשות הפסקה  5דקות ,לתת באמת

4

לכמה תושבים להתבטא בקצרה מאוד ,ואז אנחנו נחזור.

5

יעקב אלמקייס [שכן] :אני חייב.

6

מהקהל :לא  ,רגע  ,רגע.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :נעשה סדר.

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,שניה .אני רוצה את ההסכמה

9

שלהם.

10

יעקב אלמקייס [שכן] :אני מכיר את התב"ע -

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שניה .רגע.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה.

13

צועקים .מדברים ביחד.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע  ,רגע .זה ה ולך לפי הסדר הזה ,בסדר?

15

אז תסלחו לי.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אבל קצר מאוד.

17

אורון [שכנה] :טוב .אני אורון ,אמא לשתי פעוטות פה בהר אדר,

18

אני גרה פה בישוב ,משלמת פה ארנונה ,הבית שלנו פה .אני חייבת

19

להגיד לכם שכל הישוב פה צריכים להתבייש .הילדים שלי גדלים

20

במב שרת .אין להם קשר לישוב הזה ,אני מדברת רגע ,אין להם

21

קשר לישוב הזה ,הם לא גדלים פה ,הם לא בגן פה ,הם לא

22

משחקים פה אחר הצהריים ,אני רק משלמת פה את הארנונה בסוף

23

החודש ,ואני אומרת לכל היושבים פה ,אתם צריכים להתבייש,
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1

לפני כל הריבים האלה שזה המצב פה בהר אדר .כולם מתפעלים,

2

בצבא הר אדר ,הר אדר ,אל תבואו .אין לכם מה לחפש פה .אין פה

3

לא ישוב קהילתי ולא שום דבר לטובת הילדים שלנו .זה אחד .אתם

4

מדברים פה על שיח לתקן גני שעשועים ,שמביישים פה בכלל שהם

5

קיימים עוד בכלל .על איזה כסף אתם רוצים לבזבז אותם בכלל?

6

את גני הילדים האלה ? אל תעלו את זה בכלל לשיח ,אתם כנראה

7

לא יודעים מה זה גן שעשועים .עד שתאשרו את התקציב,

8

המשחקים שמדברים עליהם עכשיו ,כבר לא רלוונטיים .כדאי

9

שמישהו פה יתעורר ויבין שמשהו צריך להשתנות פה ,שיהיה פה

10

לילדים מה לעשות .אנחנו מדברים על -

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע לא הבנתי .את יכולה להסביר

12

למה התכוונת שזה לא רלוונטי?

13

אורון [שכנה] :כן ,כן .המתקנים שהם מדברים עליהם ,בעוד שנה

14

כבר פסה -

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :כבר לא אופייניים?

16

אורון [שכנה] :כן ,לא רלוונט י ים .חבר'ה ,אנחנו בדור שמתקדם.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :מסכים איתך לגמרי.

18

אורון [שכנה] :אתם מדברים על  800אלף שקל בגלל שפנית אני

19

רגע אפנה אלייך .כשאתה דיברת עם המהנדס שלך ,או האדריכל

20

שבנית את הבית ,ידעת מה התקציב שלך לבנות את הבית? איך

21

אפשר לצאת בפעילות שלא יודעים מה התקציב לצאת לפעילות?

22

 800אלף שקל שאישרתם לפני  3ש נים ,היום כבר לא רלוונטי

23

חבר'ה .הבית פה שקנית בהר אדר לפני  3שנים העלה את המחיר.

24

ככה גם עלו המחירים של גני הילדים.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אולי לא הבנת ,אבל מה שאמרתי -

2

אורון [שכנה] :אני הבנתי שאתה אמרת ,רגע ,אני לא הפרעתי לך.

3

שאתה אמרת ,אני ,המהנדס שלי ,יודע מה אני צריך ,המהנדס שלך

4

יודע מה תמונת המסגרת שיש לך ,אין פה תמונת מסגרת 800 .אלף

5

שקל לא בונים היום ספסל.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :וזה מה שצריך לעשות ,להכין תמונת

7

מסגרת.

8

אורון [שכנה] :מעולה .אז אני מצפה שמסתיימת פה ישיבת

9

המועצה ואתם תאשרו תמונת מסגרת עד מיליון וחצי -

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :תמונת מסגרת למה?

11

אורון [שכנה] :תמונת מסגרת זה להציב תקציב גג -

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :תמונת מסגרת למה?

13

אורון [שכנה] :להקים פה גן -

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי -

15

אורון [שכנה] :שיכול להיות גן ,שיכולים הילדים של כולנו מכל

16

הגילאים לשחק בו ,עד גיל  . 7זה תמונת מסגרת .זה מה שצריך

17

לאשר .עכשיו אתם רבים ,אישרנו  800אלף שקל לפני  3שנים ,עבר,

18

מת .זה כבר לא מעניין חבר'ה .אם יש פה היום ילדים ,שאין להם

19

מושג שהם גרים בהר אדר ,אתם באמת -

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :תגידי אורון ,הילדים שלך עוד מעט

21

לא יהיו בני - 7

22

אורון [שכנה] :הילדים שלי יש להם עוד זמן.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,להם יש עוד זמן ,אבל עוד 10

2

שנים הם כבר לא יהיו בני  7ואז מה יהיה להם בישוב? מה יהיה

3

להם בישוב?

4

שכנה :אז נישאר בלי כלום כל הזמן.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,הפוך .מה שאנחנו אומרים -

6

שכנה :אם אתה מדבר לי על שנתיים פה שלא עשיתם כלום ,אתם

7

חרטא ברטא.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :אם קרה -

9

שכנה :אתם חרטא ברטא.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אם קראת והקשבת למה שאמרתי -

11

צועקים .מדברים ביחד.

12

אורון [שכנה] :אני רוצה לסיים.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אחד אחד יגיד את עמדתו .אל תענו ,כל

14

אחד פה אינטליגנט ,שיבין ,שיפנים ,שיעשה עם זה מה שהוא

15

רוצה.

16

אורון [שכנה] :אני עכשיו הבנתי פה שוב את מירי ,דיברנו על הפער

17

בין הגני ילדים .הגני ילדים פה ,שהתפעלת מהם ב  400 -אלף שקל

18

האלה מביכים .אין על מה לבזבז את ה  400 -אלף שקל האלה,

19

באמת אני אומרת לך .עושים פעם אחת משהו ,ועושים אותו כמו

20

שצריך .ככה גדלתי .אם לא עושים אותו כמו שצריך חבר'ה ,בואו

21

נעזוב את הכל ,באמת .לא רלוונטי מה שאתם עושים פה .תאשרו

22

סיפור מסגרת לגן שאתם -

23

אילן כליפא [חבר מועצה] :אבל מי אמר שזה כמו שצריך אבל?
עמוד  70מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

אורון [שכנה] :זה ,חבר'ה ,שמו לכם פה תקציב -

2

יעקב אלמקייס [שכן] :אתם בטח לא יודעים אם זה כמו שצריך -

3

אורון [שכנה] :שמו לכם פה ,עכשיו מה שראיתי פה את ההצעה,

4

באמת את הבסיס של הבסיס .אפילו הגן במבשרת שהוקם לפני

5

שנתיים ,הוא כבר לא הגן שצריך ב  , 2022 -חבר'ה .אנחנו מתקדמים

6

ואתם באיחור ,אתם ישנים.

7

שכנה :אבל זה כל הזמן יתקדם.

8

אורון [שכנה] :בכלל זה צריך לקבל החלטה ,ולאשר סיפור

9

מסגרת .והסיפור מסגרת הזה צריך להיות באזור המיליון וחצי

10

שקלים ,שיתחילו לרוץ לביצוע .אחרת ,אנחנו נישאר בישיבה

11

הזאת גם עוד  3שנים .ואני מבטיחה לכם שאני אגיע לכל ישיבה,

12

כי אם אני משלמת פה ארנונה ,חודש בחודשו ,יותר מאשר כל

13

חבריי בישובים מפוארים משלמים ,ולא קורה פה כלום ,וכל אירוע

14

וכל מופע שלי אני נמצאת במבשרת בכלל /מזכרת בתיה איפ ה

15

גדלתי ,משהו פה לא קורה.

16

אילן כליפא [חבר מועצה] :אנחנו מסכימים לחלוטין אבל -

17

אורון [שכנה] :אחלה ,אנחנו מסכימים ואנחנו רק שומעים פה

18

אנשים שבוכים על מה לא קרה לפני  3שנים ,חבר'ה תתקדמו .הוא

19

לא הלך לאדריכל שלו ואמר לו ,יש לך סיפור מסגרת כזה -

20

מיכה צוריאל [ח בר מועצה] :טוב טוב ,הבא בתור.

21

אורון [שכנה] :ואיתו תעשה .כולם יודעים מה רוצים בכסף.

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תודה ,רגע ,את רצית?
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1

יעקב אלמקייס [שכן] :אני .כמו שאני מבין ,בהר אדר יש תכנון

2

מפורט ללב הישוב .בלב הישוב יש בין  6-7מגרשים ,סליחה .יש

3

תב"ע משנת  2011או  ,' 12אני לא זוכר .סליחה ,שרצו אחריה 10

4

שנים -

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :תב"ע זה לא תכנון מפורט -

6

ירון ארנון [גזבר] :סליחה תב"ע זה התוכנית הבסיסית לבנייה

7

בכל מקום .ואם אתה רוצה לשנות את התוכנית הבסיסית ,אין לי

8

בעיה .תביא כמה מיליונים ,כמה עשרות אלפי 10 ,שנים לפחות,

9

ואז אנחנו נדבר אם יש לך את הזמן .עכשיו ,מתוך  6מגרשים שיש,

10

 1תפס ,הבית ספר 1 ,תפס המתנ"ס ,אחד תפסה הבריכה ,אחד

11

המרכז המסחרי .יש לך עוד  , 2אולי  3אם אני טועה ,אני לא יודע

12

אם אני טועה .אז ב  2 -האלה ,אם אתה רוצה בצד ימין להקים את

13

הגן הזה ,תקים .אם אתה רוצה בצד שמאל להקים אותו ,תקים.

14

זה לא הבעיה .כי ממילא בשני המקומות צריכים לקום גנים .אם

15

זה לגיל הרך בצד ימין ,אז לשניים בצד ש מאל .אתם באים

16

ומספרים לי סיפורים .בנייה זה קודם כל לקבל כסף .נתנו לך כסף,

17

תיקח .שים אותו בכיס .עכשיו תתחיל לתכנן .ימצא חן בעינייך,

18

תמשיך ,לא ימצא חן בעינייך ,תתקע .אל תיקח את הכסף .אבל

19

קודם אני יודע ,נותנים לך כסף ,בן אדם צריך לקחת .אתם צריכים

20

להבין .אתם ש בוע שעבר ,ה  50 -אלף שקל לסולרי התווכחתם 3

21

שעות .פה נותנים לך  1,250,000שקל ,תיקח מזה ,תגיד מתוך זה

22

 50אלף שקל יהיה לתכנון ואז תתחיל .תגיד ,אני רוצה מתקן כזה,

23

מתקן כזה ,זה מתאים לי ,זה לא מתאים לי .אתם היום רוצים

24

לחלק את הכסף לפני שקיבלתם אותו .קודם כל ,תקבל ו את הכסף

25

לכיס .עכשיו שאתה מספר לי שעוד תב"ע ,כמה זמן ייקח לך תב"ע?

26

אתה יודע כמה תב"ע?
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא צריך תב"ע.

2

יעקב אלמקייס [שכן] :להוציא רישיון בהר אדר היינו צריכים 7

3

שנים.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא צריך -

5

יעקב אלמקייס [שכן] :על מה אתם מ דברים?

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא צריך לשנות תב"ע.

7

יעקב אלמקייס [שכן] :אז מה? איפה תבנה? בוא תסביר לי.

8

תסביר לי איפה תבנה את שני המגרשים.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :זהו.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :הסברתי.

11

יעקב אלמקייס [שכן] :באיזה שני מגרשים?

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי ,אני אגיד לך בצורה נורא

13

פשוטה -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די די -

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :התוכנית שהציגה האדריכלית -

16

יעקב אלמקייס [שכן] :היא לא קשורה ,היא לא לפי התב"ע .אסור

17

לך להעמיד עמוד לא לפי התב"ע.

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :תגיד ,נר אה לך שהאדריכלית הציגה

19

בשבוע שעבר תוכנית -

20

יעקב אלמקייס [שכן] :ברור.

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :סבבה ,באמת.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לפי התב"ע ,לפי התב"ע.

2

נועה טריפ :אני מתעסקת בגן משחקים המסכן ,ואני גרה פה 22

3

שנה .כשאני הגעתי לגור פה הכל פה היה כלום .היינו הבית

4

השלישי בשלב ב'.

5

ליאל רותם [מהנדסת] :איתך דיברתי?

6

נועה טריפ :יש סיכוי .התיישבתי ,העליתי למעלה מ  50 -הצעות

7

לגני משחקים כאן .ישבתי בכל ועדה ,בזבזתי על זה את כל זמני,

8

וכמעט כמעט הגעתי לרבנות בגלל זה ,ואני פה ,ולא סיפרתי לבעלי.

9

כי אני באמת כבר ,באמת ,אני לא מסוגלת להמשיך להתעסק בזה.

10

זה בדיחה .ב  22 -שנה האלה לא קרו כלום .כלום .לא קרה כלום.

11

עכשיו ,כבר ישבתי עם עמיר ,ועם איתמר וישבתי איתך בוועדת

12

שפי ,ובוועדת זה ,כל ווע דה אפשרית .וניסיתי בכל דרך ,וישבתי

13

עם קובי ,חברים ,המקום שיש לגן משחקים הזה ,זה המקום .אתם

14

יכולים לריב עליו כמה שאתם רוצים .אתם צריכים להבין דבר

15

אחד .יש  800ילדים מגיל  6עד גיל  14בהר אדר 800 ,ילדים .עכשיו

16

הרבה דברים יכולים להשתנות ,לצערנו או לשמחתנו לא יו דעת

17

מה ,פרו ורבו זה משהו שימשיך פה .ילדים תמיד יהיו .יגדלו,

18

יבואו חדשים ,חלק ימותו ,חלק יחזרו ,יבואו משלב א' לשלב ב',

19

ימכרו בתים ,יביאו בתים .יישארו לך פה ילדים ,איתמר .אין מה

20

לעשות ,טבעו של עולם ,זה הגלגל.

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא אני לא נגד ,אני בעד.

22

נועה טריפ :רגע ,מה הילדים שלי יעשו בגיל  ? 17לא יודעת ,גם לא

23

חשבתי שהילד שלי בן  5ישב שנתיים בבית במגפה עולמית ,אין לי

24

מושג .גם אני לא חושבת שאתה יודע ,עם כל הכבוד והאהבה אני

25

לא בטוחה שאתה יודע מה הילדים שלך יעשו בגיל  , 17אולי הם
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1

כבר אחרי .באמת שאני לא יוד עת .אני יודעת שהילדים שלי היום,

2

צמאים ,רוצים ,מחפשים מקום לפגוש חברים ,מקום לשחק ,מקום

3

להוציא מרץ -

4

מהקהל :בני כמה הם?

5

נועה טריפ :יש לי  4ילדים ,יש לי  2שעולות עכשיו לכיתה ז' ,יש

6

לי אחד בכיתה ד' ואחד בכיתה א' .וגם שהם יהיו גדולים יותר,

7

אם יהיה להם את התשת ית של חברים ,של מקום להיפגש ,של

8

מקום להיות בו ,הם ימשיכו הלאה .יכול להיות שעדיין בגן

9

משחקים .אתה יודע שכשאני השקעתי בפליימוביל אנשים התסכלו

10

עליי ואמרו לי ,יא מטורפת הילדים שלך כבר בני  , 7-8מה את

11

ממשיכה לקנות פליימוביל? כפרה עלייך הילדות שלי הן בנות 12

12

ומשח קות בפליימוביל .יש ילדים שזה מה שהם עושים ,שהם

13

ילדים לנצח .ויש ילדים שלא ,שבכיתה א' יש להם סמארטפון והם

14

לא יודעים לעשות כלום חוץ מלשחק בו .אז לא כל הילדים אותו

15

דבר ,ויכול להיות שאם יהיה גן משחקים אז הילדים האלה כן

16

ישחקו בו .אני יודעת שאני מכירה ילדים בני  14ו  15 -ו , 16 -

17

שצמאים להתנדנד ,שרוצים את זה .אז זה לא אומר שכל הילדים

18

אותו דבר ,וזה לא אומר שילד בן  17לא יהיה לו מה לעשות או כן

19

יהיה לו .עכשיו זה גם לא משנה ,כי אנחנו לא חוזי עתידות .יכול

20

להיות שעוד שבועיים פוטין ירצה לפלוש לפה .אני לא יודעת מה

21

יקרה ,וגם את ה לא .ולכן לשבת עכשיו ,ולהתעסק בספקולציות,

22

ולעזוב לנו עוד  15שנה מהחיים -

23

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה?

24

נועה טריפ :זו הזיה -

25

איתמר הראל [חבר מועצה] :למה ספקולציות?
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1

נועה טריפ :כי זה ספקולציות ,מה הילדים שלי יעשו בגיל  , 17אני

2

לא יודעת.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,זה לא הספקולציה.

4

נועה טריפ :אז עכשיו תבוא ,ותעשה את הגן משחקים הזה שישרת

5

את הילדים שנמצאים בבית ספר ,ילדים מכיתה א' עד כיתה ו',

6

יכולים לסיים את היום לימודים הזה ,אתה יכול לעשות ככה

7

ולזלזל -

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא .

9

נועה טריפ :כי זה דבר שהוא נורא נחמד.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,נועה ,אני -

11

נועה טריפ :עכשיו ,הילדים האלה מכיתה -

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא .

13

נועה טריפ :לא משנה ,מכיתה א' עד כיתה ו' -

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני לא התייחסתי אלייך בכלל -

15

נועה טריפ :יצאו בצלצול -

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אני באמת מבקש ,לא התייחסתי

17

אלייך בצורה הזאת.

18

נועה טריפ :סבבה .יצאו בצלצול וילכו וישחקו ו י יהנו ויעשו

19

דברים והא י מהות יוכלו לבוא ולאסוף אותם ,כי יש שם מספיק

20

חניה ,ויוכלו לבוא לאסוף אותם מחוג ,ולהוריד את הילד היותר

21

ק טן ,ולהביא את הילד היותר גדול ,ולהיפגש שמה ולעשות ריצה

22

סביב זה ,ולהיות עם אופניים כי כל האזור הזה ...זה המקום לגן
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1

משחקים ,לא אכפת לי מהבריכה ,לא מעניין אותי כלום ,זה בכלל

2

לא משנה .המקום הנכון לעשות את זה זה שם ,וזה צריך להיות גן

3

שמיועד לילדים ,לא לפעוטות ,מירי ,מיועד לילדים מגיל  6ועד גיל

4

 , 14זהו .לא לנסות לדחוף שם עוד משהו שאין שם פירור .אני

5

הבאתי לפה חברות ,אני הבאתי לפה עם קובי חברות ,ואני עשיתי

6

עם קובי סיורים בכל הגני משחקים .נסעתי איתו לירושלים,

7

נסעתי איתו למעלה החמישה ,נסעתי איתו לקריית ענבים ,נסעתי

8

א יתו למודיעין ,נסעתי לכל מה שאת רק רוצה .זה לא מקום

9

לפעוטות .לפעוטות ,וכבר דיברנו על זה חיים ,ויש לך את כל -

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לידו אבל -

11

נועה טריפ :התוכניות שציירתי -

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לידו ,זה לא ביחד.

13

נועה טריפ :אתה יכול לעשות את זה לי דו אם יש שמה מקום -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש מקום ,הראינו.

15

נועה טריפ :אין בעיה .אבל זה לא המקום לפעוטות.

16

מהקהל :איפה כן? דרך אגב.

17

נועה טריפ :כן לעשות עם פעוטות ,אתה יכול לעשות את זה ברחוב

18

האלון ,לשפץ את הגן משחקים שיש שם ,אתה יכול לקחת -

19

מדברים ביח ד ,צועקים.

20

נועה טריפ :את חולמת על הדברים האלה? בואי אני אראה לך גני

21

משחקים .בואי אני אראה לך גן משחקים בבודפשט ,שמשלב  4ו -

22

 5מפלסים -

23

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אנחנו נבדוק את מה שאמרת.
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1

נועה טריפ :ויחד עם זאת ,שניה .יחד עם זאת אני רוצה להגיד

2

לכם .אתה כל הזמן אומר הוליסטי הוליסטי הוליסטי ,אז אתה

3

אומר ,קחי  , 800למה לא לקחתם  800אלף והתחלתם איתו? כי

4

אתם רוצים הוליסטי ,אז תחליט מה אתה רוצה .אז עכשיו ,אין,

5

יאללה ,עבר ,מת .הכל נגמר .בואו עכשיו ,תנו את הכ סף הזה ,זה

6

עדיין לא המתקנים ,זה באופן כללי 1,250,000 .זה לא הרבה כסף

7

לגן משחקים ,זה לא הרבה כסף .זה לא הרבה כסף .אתם צריכים

8

לאשר את זה ולהתחיל להתקדם חברים .נע בעין נע בעין ,אני לא

9

נוגע בך אל תיגע בי ,יאללה.

10

מחיאות כפיים.

11

נועה טריפ :באמת .שחררו.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יש למישהו להוסיף עליה?

13

שכנה :אני לא להוסיף ,אבל אני רוצה כמה דברים להגיד .קודם

14

כל ,אני לא הרבה שנים פה ,אני  6שנים פה בסך הכל ,בגני

15

משחקים וגני ילדים כי זו הבת שלי אבל לפני שנתיים היא ילדה

16

וסבתא ,וילד ,אז בוא ,אני אעשה כמה דברים מסביב .עם עגלה

17

אין סיכוי להסתובב ,בטח לא של תאומים .אין מצב בכלל ,במיוחד

18

גם שהמועצה משפצת ושמה כל מיני דברים וערמות ,אין אפשרות

19

לעבור ,זה ללכת בכביש כל הזמן .ואם אתה שם פח קטנצ'יק פה

20

ליד ,נורא נחמד ,חיים דיברתי איתך על זה ארוכות ,אתה זוכר?

21

לפני  3שנים ביום העצמאות ,היו מתנפחים ,התפזרו שם פירורים,

22

 3שנים עד שאני אמרתי לך ,על הפצפוצים האלה ,עדיין -

23

שכנה  : 2גם עכשיו ,גם עכשיו היה קלקר ,אני ישבתי עם הנכדים

24

שלי ,הכל קלקר.
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1

שכנה :פח זבל אחד ,לא ביקשתי  30פחי זבל .פח זבל אחד ,תודה

2

רבה ,שם פה פח זבל ,מצוין .כניסה לגן ,אי אפש ר שאתה נכנס לגן

3

כזה קטנצ'יק ,שיש כביש מצד ימין ומצד שמאל ,שילדים יכנסו

4

מצד אחד ויצאו מהצד השני .ביקשתי שיסגרו צד אחד תודה רבה.

5

העפתם גרוטאות משמה .עכשיו אני לא רוצה להתערב כאן

6

בתקציבים כי זה קצת בעייתי בשבילי ,אבל מה שראיתי כן זה

7

גנון .לא נעים להגיד ,זה ממ ש לא לעניין .ואתם יודעים מה? זה

8

הכסף הגדול .אבל את הכסף הקטן ,לצבוע רק את הגנים שיש.

9

אמרתי לך שבכרמים יש איזה גן קטנצ'יק שיש בו ערסל ו  2 -נדנדות

10

שחורקות מחלודה -

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אישרנו לפני שבוע  230אלף שקל.

12

שכנה :אמרתי לך ,עוד שניה .אני לא הפרע תי לך .אמרתי לך חיים,

13

אני לוקחת צבע ,אני רוצה לצבוע את זה בצבע מזמין .אני אישית,

14

לבד .צבע מזמין .האפור הזה ,הערסל בצבע ירוק ,העמודים

15

חשופים ,והמושבים כבר לגמרי איבדו את הצבע שלהם .אמרתי

16

לך ,אני רוצה .אי אפשר ,צריך אישור של המועצה שאני אקח צבע

17

ואצבע ,אתה אמ רת לי שצריך אישור ,אמרת לי האדריכלית נוף,

18

המהנדסת ,משהו כזה היה .יש לי את ההתכתבות כאן .אז זה

19

הכסף הגדול .צריך להריץ את זה .הילדים שלנו הקטנים יגדלו,

20

אני משאירה את הבנות שלי כאן ,בת אחד גרה אצלי היא קנתה

21

כדי לבנות כאן ולהישאר כאן ,אבל אם לא יהיו את הדברים האלה

22

שנותנים מענה ,למה? אנחנו בשבת הנוסעים למודיעין בשביל

23

להנות במתקנים? עד איפה?

24

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אוקי ,תודה.
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1

שכנה :אבל כן ,מה שכן ,את הגנים שכבר יש ,נקרא להם גנים ,לא

2

משנה ,אפשר קצת לתחזק .זה בשביל ה -

3

שכנה  : 2יש הרבה עובדי מועצה ,אנחנו רואים הרבה בטרקטורון,

4

כל היום אני רואה אותם .יוצאת ,חוזרת -

5

מדברים ביחד ,לא ברור

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע רגע רגע.

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חבר'ה ,זה לא הדיון עכשיו.

8

מדברים ביחד ,לא ברור

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רשמנו ,רשמנו ,נתייחס ,תודה.

10

שכנה :תודה לכם.

11

חדווה לוי [שכנה] :אני הגעתי לכאן ,להר אדר ,כשהייתי בת . 33

12

מאז שהגעתי לכאן ,כל ראשי המועצה ,ניגשתי אליהם ואמרתי

13

להם ,אנחנו ישוב קהילתי ,הדבר שאני הכי הייתי רוצה ואני הכי

14

חולמת ,זה החזון ,נקרא לזה ,שיהיה מקום מפגש גדול ,גם ליל דים

15

וגם למבוגרים .משהו כזה שכל אחד יודע שאין לו מה לעשות אחר

16

הצהריים ,הוא מגיע לאותו גן ,והוא מוצא את כל השכנים ואת כל

17

הילדים ואת כולם .כולם מביאים שמיכה ומוציאים איזה אוכל

18

וכו' .אנחנו ישוב קהילתי .אני רוצה קהילה .המפגש היחיד שתמיד

19

נמצא ,זה אצל יוסי .כולם יוצאים מהמעון ונפגשים בספסל אצל

20

יוסי ושם אתה רואה שכולם רוצים להיפגש ,אבל אין להם איפה.

21

הייתי מאוד רוצה שיהיה גן לילדים מגיל  7ומעלה ,והייתי רוצה

22

שיהיה אותו מקום שגם אני אוכל להגיע לשם -

23

שכנה :גם פעוטות ,הכל צריך להיות יחד.
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1

חדווה לוי [שכנה] :ויש לי נכדים כאן ,ואני רוצה שהם יבואו

2

לגנים האלה וישחקו ,אבל גם אני רוצה לשבת שם עם חברה

3

ולראות את הילדים משתוללים ולשבת עם חברה שלי .מי אמר

4

שזה לא צריך להיות רק לילדים בני  7או רק לפעוטות ,גם וגם וגם

5

וגם.

6

סיגלית [שכנה] :אני בכל זאת 2 ,דקות ,באמת ,קצר אם אפשר.

7

גבי אב רג'יל [מנכ"ל] :כן נו.

8

סיגלית [שכנה] :אני אציג את עצמי .שמי סיגלית בצלאלי ,אני

9

תושבת הישוב הזה  6שנים 7 ,שנים ,הייתי גרה במבשרת ,מי שלא

10

יודע ,אני איבדתי את הבת שלי באסון בהר הרצל ,והחלטנו לעבור

11

להר אדר .ואני רוצה להגיד לכם שבנוסף לכל אני יושב ראש סניף

12

יד ל בנים במבשרת ציון ואני עושה המון ואני משתתפת בהרבה

13

ישיבות מועצה .אני מדברת באמת מהלב אליכם .לכל חברי

14

המועצה ,לא משנה אם אתם נגד ,אם אתם בעד ,ישיבות של

15

המועצה של מבשרת ,אני אומרת לכם להיות זבוב על הקיר .יש

16

מלא התנגדויות ,כולם מדברים נכון ,בצורה נעימה ,וכולם

17

מגיעים ,זה לא משנה .כולם מגיעים .וזה נותן כוח ,סליחה ,לראש

18

המועצה ,מגיע לו כוח ,אין ברירה ,הוא ראש המועצה שלנו היום.

19

אתם אוהבים את זה ,אתם לא אוהבים את זה ,הוא ראש המועצה

20

שלנו .ואם אתם לא נותנים לו גיבוי ואתם כל היום עסוקים ב , -

21

אני לא אומרת שזה לא נכון ,את ם יכול להיות שאתם מאוד

22

צודקים ,וזה בסדר .אבל יש דרך ,ויש צורה ,ובגלל זה אנחנו

23

הולכים אחורה .אנחנו הולכים אחורה הישוב שלנו ,באמת .אין

24

לנו פה ,אני מנסה לקחת ,יש פה מלא אחים שכולים .כל יום אני

25

מגלה ,מנסה להביא אותם למבשרת .חבר'ה ,למה שלא יהיה לנו
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1

פה קהילה ,לק חתי ילדת אומנה ,הייתה אצלי  5שנים ,ובגלל שאין

2

קהילה טובה פה ,אני נאלצתי להחזיר אותה עכשיו ,לצערי ,ונועה

3

יכולה לספר לכם ,היא הייתה בכיתה של הבת שלה .אני אומרת

4

לכם ,אין פה ,הילדים ,אין להם בושה וחרפה לקבל את האחר,

5

לקבל את השונה ,אני אומרת לכם ,אני צריכה היית י להרים ידיים

6

בתחנונים ,ישבתי אצל אורנה בוכה .תעזרו לי ,אל תתנו לי להחזיר

7

את הילדה הזאתי ,היא תגיע למקומות נוראיים .היא אחת פה

8

בישוב .בואו ,תתנו כתף .לא היה עם מי לדבר ,כי אתה יודע למה?

9

כי הילדות לא עסוקות בלהיות ביחד ,לא עסוקות ללמוד לחיות

10

בקהילה ,ואני או מרת לכם ,וזאת הסיבה .ואם אתם תראו את

11

הילדה שלי עכשיו בת  , 12היא נמצאת בפנימייה בגילה ,הלב כואב,

12

הלב כואב ,הייתה אצלי מלכה ,מלכה .היום היא ,אני באמת ,כואב

13

הלב .ילדה בת  , 12היא שוקלת  87קילו ,היא לא בבית ,היא לא

14

בחם ,היא לא במקום שקל לגדול .ואם הייתה פה קהיל ה תומכת,

15

וזה מתחיל מהדברים הקטנים האלה שאתם חושבים שגן

16

השעשועים ,זה לא מה שיעשה את זה קהילה ,זה ועוד איזה יעשה

17

את זה קהילה .והמפגשים האלה עם המבוגרים ,עם הצעירים,

18

ובואו תראו מה אני עושה ליד לבנים במבשרת ,רק מבוגרים יש

19

לי ,אחים מבוגרים .והם צמאים פה ,וכבר י ש לי  4אחים פה

20

שנמצאים ,שאומרים לי סיגלית ,תשתפי אותנו ,קחי אותנו

21

לטיולים ,תעשי לנו פעילויות ,זה לא עולה בשמיים ,יש לי

22

תקציבים מיורם שמעוני ,אתם יודעים מה אומרים לי? סיגלית,

23

תכיני תוכנית ,הכל אני מאשר .ככה הוא מתחיל את השיחה שלו

24

בכלל .וזה ככה הולך .ויש לי ,ואמרו לו מאצ'ינג עם יד לבנים,

25

כולם עומדים בזה .איפה הישוב הזה? איפה הישוב הזה? אני ממש

26

מתחננת לחברי המועצה .תנו גיבוי ,אנחנו לא מחפשים פוליטיקה,
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1

זה לא מעניין אותנו .כרגע הוא נמצא שמה ,ואנחנו צריכים להיות

2

יד ימינו ,בכדי שהוא יעזור .תאשרו את מה שצריך ,תתחיל ו כמו

3

שכולם מתחננים פה ,תתחילו ,שיהיה .למה אם לא ,ה  800 -כמו

4

שפה  800אלף כתוב להקמת גן משחקים ,גם זה ילך לאיבוד לעוד

5

 4שנים ולעוד  5שנים ,אתה צודק .הילדים שלי כבר הם גדולים,

6

הילדים של כלתי ויהיו עוד בלי נדר .חברים ,גלגל החיים ,בבקשה

7

מכם ,עזרו ,תתפסו על זה כ וח ,תספיקו עם רשתות חברתיות ,זה

8

לא מעניין אותנו ,אל תתנו לנו להגיב בכלל בזה .תצאו מפה עם

9

אווירה טובה ,עם יחס טוב ,הכל ייראה אחרת ,אני זועקת ,אני לא

10

מדברת ,אני זועקת .בואו נשנה ,בואו ,יש פה אנשים מאוד טובים,

11

בואו נשנה.

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תודה רבה.

13

רן [ש כן] :אני אשמח למשהו מאוד קצר .אני מכיר פה כמעט את

14

כולם ,ואת כולם ,אני פה מ  .' 88 -גדלתי פה ,אני חושב שגדלתי

15

בישוב שהגנים היו לא קיימים וצנועים בהתחלה .ואני חושב שזה,

16

לא היינו צריכים את זה .גדלתי עם הבן של מיכה ,אני חושב

17

שהישוב איבד את עצמו .האם זה בגלל הפייס בוק ,או האם בגלל

18

הזה ,לא יודע מה .אני חושב שאת רוצה לנסוע למעלה החמישה,

19

את צריכה לנסוע למעלה החמישה ,זאת בעיה ואני חושב שאת

20

הראשונה שצריכה להבין ובשיחה הזאת ,ואני לא מבין ,כי באמת

21

אני רואה את כולם כענייניים ,אבל חבר'ה ,מדובר פה באישור

22

תב"ר .לא מדובר פה בתכ נון ,ההחלטה אם זה  , 7-15 , 0-7האם

23

אפשר לשלב מבוגרים ,שזה בכלל מתב"ר אחר .זה דיון אחר.

24

התב"ר הזה לא צריך להתעסק בהיסטוריה ,הוא לא צריך להתעסק

25

בדעות של מי ראש המועצה ,מי לא ראש מועצה ,מה הבטיח ,מה

26

שיקר ,איך שיקר ,זה לא מעניין .אנחנו רואים פה תקציב של כסף
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1

שמבי אים מצד שלישי ,שזה צד ג' ,אומרים לכם ,קחו תשתמשו.

2

החובה שלך ,שלך ושל כולכם זה לקחת את הכסף הזה ,ואז בתור

3

מועצה ,לכוון איך משתמשים בו .אם יש אופוזיציה יותר גדולה

4

מראש הקואליציה ,אז חבר'ה .אתם רוצים  , 0-9 , 0-7תחליטו .אבל

5

חבר'ה ,אין התניות ,לוקחים את הכסף .את ם מכאיבים לנו .לי יש

6

תאומות ועוד ילד קטן חמוד ,אם הוא י יהנה סבבה ,או לא י יהנה,

7

אני א י הנה ביער בכל מקרה ,כי אני עושה שם מדורות קטנות בכיף.

8

צוחקים.

9

רן [שכן] :וחבר'ה ,זה הדיון ,זה התב"ר.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תציג את עצמך ,דוד.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :דוד אחרון ,ואז אנחנו מעלים לאישור.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :אני רוצה להתייחס לדברים .לא,

13

לא  ,זה ,אני עוד לא התייחסתי עד עכשיו -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :מירי .סליחה .מי שלא יודע ,דוד

15

אפרתי הוא ראש המועצה הנבחר הראשון בהר אדר.

16

דוד אפרתי [שכן] :אני בין המייסדים ,אני מ עורב ,היינו עמותה,

17

היינו מזכירות ,היינו ,הקמנו מועצה מקומית ,וקדנציה אחת זה

18

מספיק בשביל לזוז ולתת לאחרים לעשות ,זו הייתה ההשקפה שלי.

19

אני חושב ,אני פותח עכשיו את הדברים לגופו .כל פרויקט

20

קהילתי ,נופי ,חינוכי ,תרבותי ,צריך מקורות כספים .במקורות

21

מעבר לארנונה ,מעבר לאגרת ביטחון ,מעבר לביוב ,צריך תקציב

22

ייעודי לכל פרויקט  .מי שאומר צריך ,אומרים לו מאיפה ,הוא יביא

23

את המקורות .אז ברוך השם ,מבחינת הרשויות המקומיות ,מלבד

24

עזרה בתקציב שוטף שיפסיד לו ,בקושי מקיימים את המסגרת
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1

אפילו כיסוי גירעון אין .אז לכל דבר כזה יש רשויות ,שבנויות

2

לעבוד עם השלטון המקומי ולחלק קופות .הדוגמה של מפעל הפיס,

3

הוא עבר הרבה רפורמות ,והיום אני חושב ,הוא נוהג הכי נכון.

4

אתם יודעים ,אם לא היינו ישוב עם נוער שכזה איכותי ,מתגייס

5

לצ בא וכו' ,לא היינו מקבלים אפילו מיליון שקל ל  5 -שנים .כי זה

6

הולך לפי איפה אתה ,במרכז הארץ ,אנחנו לא נקבל ,איפה אתה

7

סוציואקונומי ,אנחנו גבוה מאוד ,לא נקבל .איפה אתה בשאר

8

הדברים ,נשאר לנו רק הנוער שהולך לצבא ,שהולך לפיקוד ,שהולך

9

לזה ,אנחנו מקבלים נקודות .אז מק בלים תקציב ,פעם היה ,היינו

10

מקבלים לשנה אחת וזה לא מספיק לעשות כלום .פתחו את זה ,קח

11

ל  5 -שנים .אז אנחנו עובדים עכשיו על פרויקט שמבחינת מפעל

12

הפיס הוא אומר ,אני מאשר לכם כמה שצריך .אישרת מה שצריך,

13

צריך לחטוף קודם כל את התקציב ,לאמץ אותו ,שלא ילך לאיבוד

14

חס וחלי לה .ואת הדבר הזה ,הרי מפעל הפיס לא יאשר בלי

15

דיאגרמה רעיונית ,כללית ,תוכנית מתאר זה .כשהוא רואה שהר

16

אדר הולכים על פרויקט שמתאים מאוד לקריטריונים שלו ,הוא

17

אישר לי ,אישר בסיס ,אישר תוספת .עכשיו ,אנחנו עומדים ,מה

18

הדרך לעשות את זה? בוודאי ובוודאי ,חברי המועצה ח ייבים

19

להיות השותפים .ראש המועצה רוצה לקדם נושא ,בלי חברי

20

מועצה והצבעות אנחנו ראינו את זה .אז לשתף ,לשקף ,לעדכן,

21

להביא קודם כל לחברי המועצה ,שיהיו משוכנעים שהולכים בנתיב

22

הנכון ,ואחרי זה בוודאי ובוודאי מעלה גדולה שמשתפים אותנו

23

כציבור .השיתוף הציבור הוא היום המודל לניהול רשויות

24

מקומיות ומוניציפלי וכו' .אבל בלי חברי מועצה ראש המועצה לא

25

יכול לעשות כלום .אז אנא ,אני קורא פעם שלישית או רביעית

26

בהזדמנויות האלה לשתף ,לפתוח הכל ,נאמרו פה דברים ,גם
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1

בנושא העקרוני של מה צריך להחליט ,אני חושב שהיועץ המשפטי

2

פירט בדיוק מה נ דרש עכשיו לקבל החלטה ,ו לא ,לא חר לעוד

3

ישיבה .כי אז מאבדים זמן ושוחקים ועושים דיונים של כעס ,ורוגז

4

עד שזה יכול להתבטא חס וחלילה ,חיים ,ועמיר ואיתמר ,וכל אחד

5

מחברי המועצה ,ומיכה ,יכולים להיות הם מחוץ למועצה הם

6

החברים הכי טובים .בשכנות ,במשפחות בלתרום ,לתרום מ עצמך,

7

לתרום לכל מה שקורה בקהילה ,להחזיק אותה ,אז פה זה כאילו

8

הצגה .פה זה לא האמת .האמת ,להקשיב ,לשתף ,לשקף ,לא לחכות

9

שמישהו יגיש שאילתה ,כלום .כל מה שנרוויח ,יש מנכ"ל ברוך

10

השם מוצלח -

11

מירי רחמים [חברת מועצה] :הלוואי.

12

דוד אפרתי [שכן] :מיד מפיצים ,חיים צריך להגיד כל מה שמגיע,

13

לשתף ,לפתוח .כל מי שרוצה לעיין ,לפתוח תוכניות בהנדסה ,בכל

14

דבר ,במחלקות ,בתרבות ,להורים ,אם יש ועד הורים .ועדת

15

הורים ,אני צריך לברך עליה .אם יש הנהגה חינוכית ,אני צריך

16

לברך.

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :נכון.

18

דוד אפרתי [שכן] :אנחנו היינו  2 0בכוח אדם ,אבל היו לנו

19

מתנדבים יותר מ  , 100 -ועדות כולן היו מלאות בתושבים שנלחמו

20

להיכנס לוועדות .ואנחנו כמועצה ,וחיים כראש מועצה צריך לברך

21

על זה ולהגיד כמו שהיא אמרה ,שראש המועצה במבשרת אומר,

22

חבר'ה ,תביאו רעיונות ,אל תדאגו ,יהיה תקציב .אז בתקציב

23

השוטף אנחנו לא יכולים לעשות הרבה ,בתקציב השוטף בראש

24

ובראשונה לכסות את הגירעון שהצטבר מתוך הסחי דעת וכוונות

25

טובות וכו' .אני אומר ,בתקופה שלי משרד הפנים הוריד מענק
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1

מיליון שקל שקיבלנו אותו וראינו ,אי אפשר לשנות את ההחלטה

2

בגלל סוציואקונומי וכו' ,מיד  2-3חברי מועצה התנדבו  ,אמרתי

3

במיוחד ,לשבת עכשיו ,ומאיפה מקצצים את המיליון שקל ,והיינו

4

אז בתקציב של  12מיליון ,היום ברוך השם פי כמה ,גם

5

האוכלוסייה פי כמה .תוך שבועיים ישיבת מועצה ,כל מה שהמליץ

6

הצוות ,וזה גזרות קשות ,הלכנו על זה והצלחנו לכסות את

7

התקציב גמרנו ,אותה שנה ב  700 -אלף שקל עודף בלי שום גירעון.

8

אני שתבינו ,הייתי גם ראש מועצה ממונה אצל הבדואים בנגב

9

בחורא ,שבאתי היה גירעון ,עזבתי ,השארתי  700אלף שקל800 ,

10

אלף שקל ,זה רודף אחרי .באתי לקבל ממי שהיה ראש מועצה

11

ממונה ,מי שהיה ראש מועצה ,שהוא היה משנה למנכ"ל ,עם גזבר

12

שהיה מדריך של כל הגזברים ,אני מקבל תקציב פתיחה ,מינוס

13

 700אלף שקל ,הוא אומר לי ,איציק ,איך אפשר? ואדון גזבר ,איך

14

אפשר? אני אחרי ה  5 -שנים השארתי  700אלף שקל .ועוד  5מיליון

15

שקל לבנייה -

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תודה רבה.

17

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מיכה ,תודה ,אה דוד.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני רק רוצה לתת שני משפטים

19

רק לתת תקווה לאנשים ,זה כאילו זה ה  1,250,000 -האחרונים .אז

20

אני לצערי באמת לא היה ממשלה איזה  3שנים ונתקלנו בקשיים.

21

אבל למרות זה הצלחנו להביא לשיפוץ האנדרטה כמעט מיליון

22

שקל ורק שבוע שעבר אתם אישרתם תב"ר  230אל ף שקל לשיפוץ

23

המרחב הציבורי ,בדיוק בדברים האלה שנגעתם כרגע ,לא היה לנו

24

בתקציב השוטף .והגשנו בקשה וקיבלנו מכסף חיצוני  230אלף

25

שקל לשיפוץ הגני משחקים והמרחב מגורים .מפעל הפיס לא
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1

נותנים כספים לשיקום גני משחקים קיימים ,ולכן היינו צריכים

2

להשיג כסף ,והשגנו ממשרד הפנים  400אלף שקל שחילקנו אותם

3

שבוע שעבר .ולכן ה  400 -אלף שקל האלה באמת יעזרו לנו מתוכם

4

 230אלף לנושא הזה .אז זה אחד .דבר שני ,בעוד שנה וחצי אנחנו,

5

נפתחת תוכנית חומש חדשה ואנחנו נקבל עוד  3מיליון שקל

6

ממפעל הפיס בשביל אותם גילאים ואותם נשקיע באמת באותם

7

גילאי ם האחרים .זה לא נגמר הכסף .חוץ מזה ,מתחם יבלונקה,

8

מי שלא יודע ,השנה הקרובה הם יקבלו גם ,ישנו גם את האגרות

9

בנייה ,יהיה עוד מיליון וחצי שקל .ואם ירצה השם המרכז

10

המסחרי יצא לדרך ,יהיה עוד מיליון שקל לקרן פיתוח .ולכן קרן

11

הפיתוח תתמלא ויהיה כסף לעשות .ומי שעוד מ דבר על מקום

12

מפגש למבוגרים ,יש מתוכנן ,כיכר לב הישוב ,מול המרכז

13

המסחרי ,שמה יהיה מקום המפגש של האנשים שזה מרחק יריקה

14

מהגן משחקים ,בגלל זה אמרנו .לב הישוב ,הכיכר של לב הישוב

15

היא הכיכר שבין הספרייה למרכז המסחרי .והגן משחקים הוא

16

במרחק יריקה ,והכל נמצא באותו לב ישוב ושמה אנחנו באמת

17

כולנו ניפגש וכבר לא אצל צפתי .אז זהו ,אלה הדברים .אני באמת

18

רוצה להעלות ,רגע יש עוד התייחסויות לפני ההצבעה.

19

מירי רחמים [חברת מועצה] :כן כן .אנחנו ביקשנו לפני.

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :כן ,מירי.

21

יעקב אלמקייס [שכן] :אנחנו שותקים.

22

מ ירי רחמים [חברת מועצה] :טוב .אז קודם כל אני רוצה להגיד

23

תודה רבה לכל מי שהגיע ודיבר ובאמת אני הזדהיתי עם רוב

24

הדברים שנאמרו ותודה רבה על הדברים החשובים שנאמרו .אני

25

רוצה לבקש שוב מגבי ,וכמו שגם ביקשו בשבוע שעבר בישיבה
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1

האחרונה שהייתה ,שבמקום להטריח את האנשים ל הגיע לפה,

2

לשדר את הישיבות בזום ,ומבחינתי גם לאפשר לאנשים לדבר

3

בזום ,זה מבורך .אני חושבת שבמיוחד הורים לילדים קטנים

4

מאוד קשה להם בשעה שמונה וחצי בערב לצאת מהבית וגם אין

5

באמת סיבה .הם יכולים לשבת בבית בספה עם הכוס קפה ואין,

6

אני לא רואה סיבה לדבר הזה ואני אשמ ח מאוד שזה כן יתקיים

7

בכל ישיבות המועצה .זום ,לייב , it whatever, you name ,פשוט

8

חבל על הלהטריח אנשים שרוצים להיות מעורבים ולא יכולים

9

בגלל בעיות כאלה ואחרות ,אני מאוד מאוד אשמח שזה יקרה

10

מתישהו אנחנו מדברים על זה כבר  3שנים בערך .עכשיו ,בעניין גן

11

המשחקים ,קודם כל אני רוצה להגיד שאני הראשונה שמבקשת גן

12

משחקים וחיים יעיד על כך ,מהיום הראשון אני מדברת על זה

13

שהמחסור בגן משחקים הוא מהותי ,הוא קריטי ,הוא פוגע

14

בילדים ,הוא פוגע בהם התפתחותית ,הוא פוגע בהם חברתית ,הוא

15

פוגע בקהילתיות שלנו .גם אני מאוד התחברתי לדברים של אורון.

16

גם אני את חופשת הלידה שלי ,את כל חופשות הלידה שלי ,כל

17

השתיים ,פה ,העברתי במבשרת .למה? כ י שם יש משחקייה

18

ומפגשים לא י מהות בחופשת לידה .שזה גם כן משהו שדיברנו לפני

19

שנה ולפני שנתיים וגם מתחילת הקדנציה ועדיין לצערי לא קרה.

20

וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מהותי .גם

21

לקהילתיות שלנו ,גם לביטחון שלנו .כאילו ,לביטחון האישי שלנו,

22

שאנחנו מכירים אנש ים בחופשת לידה ,זה גם זמן מאוד מאוד

23

פגיע ,שאנשים לבד ,שנשים לבד ,נמצאות בבית שלהן.

24

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אם תאשרו מחר את התקציב אז

25

יהיה.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :אנחנו כבר אישרנו את התקציבים

2

האלה גם בשנה שעברה וגם לפני שנתיים.

3

איתמר הראל [חבר מועצה ] :אישרנו ולא בוצעו.

4

מירי רחמים [חברת מועצה] :כן .זה תקציבים שכבר אושרו,

5

תעשו ,תעשו .אני מתחננת ,חיים ,שתעשו .יש גני כלבים שהפכו

6

להיות גני קקי של כלבים ,אבל אין גן אחד עם מתקנים שבטוחים

7

לילדים עד גיל  3או עד גיל  5שזה בעצם ,ליאל יכולה להסביר מה

8

ההבדל בין גן לילדים גדולים לגן לילדים קטנים ופה אין גן אחד

9

בכל הישוב הזה.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מירי ,את חוזרת על עצמך ,תודה רבה.

11

מדברים ביחד ,לא ברור

12

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :זהו ,חברים .הנושא עולה להצבעה.

13

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל רגע ,סליחה.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :היה התייחסות .שמענו את

15

התושבים ,עוד פעם התייחסות?

16

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל סליחה .אתם כולכם דיברתם,

17

שניה ,תנו לי לסיים ,זה לא יפה .אני חושבת שזה לא מכובד .אז

18

אני אומרת ,מבחינתי גם לבנות את הגן הזה ב  4 -מיליון ,אבל בואו

19

נתכנס ,א' לענות על הצרכי ם של התושבים ,שכרגע אני כבר לא

20

בטוחה שהגן הזה כן עונה או לא עונה ,ואני כבר לא יודעת מה

21

עולה להצבעה ומה לא עולה להצבעה ,שזה קצת -

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תב"ר -

23

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תב"ר -
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :תקציב .מסגרת תקציבית.

2

יעקב אלמקייס [שכן] 1,250,000 :זה מה שעולה להצבעה.

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש עוד תהליכים -

4

יעקב אלמקייס [שכן] :שאת מבקשת - 1,250,000

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש עוד שיתוף ציבור -

6

מדברים ביחד ,לא ברור

7

מירי רחמים [חברת מועצה] :וחשוב לי שהתקציב שאנחנו

8

מאשרים ייתן את המענה לצרכים -

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :תהיי מעורבת.

10

מירי רחמים [חברת מועצה] :גבי ,בבקשה.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש שיתוף ציבור.

12

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,זה לא שיתוף ציבור ,כמו

13

שאתה -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה]  :עם המנכ"ל ,אבל צריך את הכסף -

15

מירי רחמים [חברת מועצה] :כמו שאמר אפרתי .שיתוף ציבור

16

ואני הראשונה להגיד שיתוף ציבור ,אבל זה לא מחליף שיתוף של

17

חברי מועצה ,זה לא מחליף שיתוף של אנשי מקצוע ,זה לא מחליף

18

את הכל ,זה צריך לבוא ביחד .לא במקום .והלוואי וההתנהלות

19

שא פרתי דיבר עליה ,הייתה ההתנהלות פה ואני בטוחה שאם זה

20

היה כך ,לא היינו נמצאים במקום הזה ,ולא היינו מנהלים בכלל

21

את כל הדיונים האלה -

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב ,תודה רבה.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :כבר  3שנים ,באמת.

2

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אילן ,בבקשה.

3

אילן כליפא [חבר מועצה] :אני רציתי לומר .קודם כל יש לי הרבה

4

אמפתיה לדברים ששמעתי כאן ,ואני שומע קודם כל מיאוס,

5

יאללה כבר ,בואו נבנה ,בואו נעשה .אנחנו שמה ,כלומר ,כולנו ,כל

6

החבורה שיושבת כאן ,נורא רוצה שהדברים יקומו ,ואנחנו

7

עוקבים ,שמעתם את הדברים של חברי איתמר כאן ,אני חותם

8

עליהם ,אני ישבתי בוועדות שפי ,גם ב  , 2019 -וגם -

9

מהקהל :תתקדמו כבר! תעשו את זה בישיבה הבאה .תדבר על זה

10

בישיבה הבאה ,היום זה תב"ר! אתם לא מבינים.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חברים.

12

מהקהל :אני לא יכול לשמוע את זה .היועץ המשפטי -

13

אילן כליפא [חבר מועצה]  :אני הקשבתי -

14

מהקהל :אמר ,היום הדיון הוא תב"ר ,תתקדמו כבר! מה אתם אין

15

לכם עסקים בחיים? אתם לא יודעים לנהל עסק?

16

אילן כליפא [חבר מועצה] :אני מבין ,אתה בהחלט עונה על מה

17

שאמרתי קודם ,שאני מבין ,ויש לי המון אמפתיה לתחושה הזאתי

18

של יאללה כבר ,בואו תזוזו .אבל היאללה כבר ,בואו ,תזוזו זה

19

תהליך מתמשך שאנחנו מנסים להוביל אותו כבר  3שנים בעצם,

20

ומתוסכלים בעצם מהדרך .דיברה על זה מירי ,דיבר על זה עמיר

21

קודם ,דיבר על זה מיכה וחברי איתמר הזכיר תהליכים מאוד

22

מפורטים ומאוד עמוקים שהתבצעו ונתקעו כאן ,בתכלס ,וכל

23

מילה שהוא אמר היא מילה ,וגם נועה ישבה בוועדת שפי ושמעה

24

את ההתלהמות של ראש המועצה בזמנו ,כמו שתקעת את
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1

התהליכים ואחר כך התפרקה וועדת שפי ולא התכנסה בעצם כמו

2

שצריך מאז ההשתלטות של ראש המועצה על הוועדה הזאתי .ולכן

3

בצורה הזאתי ,אני לא יכול לתמוך ,עם כל המיאוס הזה והתב"ר

4

הזה ,נכון להיום ,מה שהתהליך -

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :טוב ,שנגיע להצבעה נראה.

6

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

7

מדברים ביחד ,לא ברור

8

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע רגע חברים .עכשיו אנחנו באמצע

9

ישיבה .עמיר בבקשה אחרון ואנחנו מעלים להצבעה.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה]  :טוב .א' ,מבורך שיש קהל ,זה דבר

11

חשוב ,חבל שלא היה קודם .אני מאוד שמח שמגיעים לפה אנשים,

12

אני מתחבר לנושא הזום ,צריך להיכנס ,אני גם מתחבר לרוב מה

13

שאמרו הדוברים .צריך לזכור שאנחנו יוצרים תכנון שלם קדימה.

14

אין לנו אלפי שטחים ירוקים וכספים נוספים הם על הנייר .ת קציב

15

מפעל הפיס ,בסדר ,אני כתבתי אז ,הכי נוח לי ,שהתקבל ,לא

16

מיועד בהכרח לגן ,יכולנו להוציא אותו על דברים אחרים .על

17

דשא ,על מקום מרכזי גדול ,סגירה של צדדים בגן ,כסאות

18

אודיטוריום ,גן משחקים . Whatever ,אלה דברים שעוד לא

19

צרכים של הציבור .עכשיו ,אנחנו צריכים לוו דא פה כמליאה,

20

שאנחנו מוציאים את הכסף הזה בצורה מיטבית .לבוא ולהגיד

21

שמדובר על מאצ'ינג אחד לאחד זה לא נכון פשוט .עכשיו ,השאלה

22

אם אנחנו מוציאים את זה בצורה מיטבית .אני לא רוצה להגיע

23

למצב שאנחנו יושבים עוד חצי שנה ועוד שנה ואני מצטער גבי ,לא

24

קיבלתי תשובה .שבוא מספרים לי עוד הפעם שזה לא מתאים.

25

יושבת ליאל ומציגה לי תוכניות ,שמדברת רק על פיתוח ב 950 -
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1

אלף שקל .איזה גן משחקים מיטבי ב  ? 1,250,000 -אז אולי לא

2

צריך לפתח את שני האזורים? אולי אם זה כל הכסף שיש לנו ,בואו

3

נתחיל מדשא ונעשה אחרי זה גן משחקים? לא יודע .אחרי זה מ ה

4

אני פוחד שיקרה? זה שעוד שנה נשב פה ,כמו שישבנו לפני  3שנים,

5

ונגלה שהלך הכסף ,סוף  .' 23או שלחלופין ,אולי אנחנו מפריזים

6

בעלויות .אם קודם בתוכניות פה אנחנו רואים שאנחנו מגיעים ב -

7

 950רק לתכנון ,עם המתקנים ,אתה ראית ב  , 1,250,000 -סך הכל

8

יוצא  , 2,100,000ואנחנו יודעים להתכנס מזה ל  , 1.2וואלה ,אז

9

למה אנחנו יודעים להתכנס רק ל  ? 1.2 -אולי אנחנו יודעים להתכנס

10

ל  ? 800 -ואולי את ה  400 -האלה אפשר להוציא לצרכים אחרים

11

בישוב? וכשיגיעו הכספים העתידיים אולי נפתח? עכשיו יש פה

12

הרבה אולי .אני לא אדריכל נוף ,אין לי ידע ,אני רק דוחף כל

13

היום ,ויודעת אפילו שישבתי איתה יותר מפעם אחרת .ואנחנו

14

מביאים גנים אחרים ,אנחנו יוזמים ,אבל חסר לי אמירה שהיא

15

קצת מעבר .לכן ,אני מתחבר לדברים של איתמר .בואו נביא עכשיו

16

דחוף את רחל ויינר ,שתתן תכנון -

17

מהקהל :מה עכשיו רחל ויינר? הכסף לתב"ר ,אז בא היועץ

18

המשפט י אומר ,אני הולך ,אין לי מה להשתתף ,צריך יעילות פה.

19

אתם לא יעילים .אתם גם לא ענייניים .להתראות ,באמת ,רחל

20

ויינר.

21

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מזכיר .יש תב"ר של  800אלף

22

שקל ,בואו נביא את רחל ויינר עכשיו כחלק -

23

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :התב"ר עוד לא אושר על ידי מפעל

24

הפיס .אל תרמו את התושבים .הוא לא אושר על ידי מפעל הפיס.
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1

זה שאתה אישרת תב"ר ,אין לנו אישור ממפעל הפיס ,אי אפשר

2

להתקדם.

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :גם - 1.2

4

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתם תגידו מאה אלף פעם

5

שקיבלת  800אלף שקל ,אני אין לי אישור ,יש אישור תב"ר ,זה

6

נכון .על סמך ההתחייבות הראשונה .מפעל הפיס ,כדי לאשר לי

7

את ההתחייבות צריך לקבל תוכנית .אני לא מסוגל .אני ,ראש

8

המועצה ,לא מסוגל להביא תוכנית ב  800 -אלף שקל למפעל הפיס.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,חיים -

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :נקודה .ולכן אל תגידו ,יש לך 800

11

אלף שקל ,אתם מרמים את התושבים ,וכאילו באמת יש  800אלף

12

שקל שיכלתי לעשות איתם משהו.

13

עמיר אריהן [חבר מועצה] :טוב ,סיימת? חבל שאתה לא מקשיב,

14

אולי אם תקשיב יהיה לך יותר פשוט .אישרנו תב"ר על  800אלף

15

שקל ,היו לך גם תוכניות שהצגת פה על  . 1,250,000לא הצגת .זאת

16

אומרת ,גם לפי מה שאתה אומר כרגע ,אנחנו לא הולכים לאשר

17

את זה במפעל הפיס .אלא אתה אומר ,אתה תיתן מסגרת ,אני אדע

18

להציג .למה תדע להציג  ? 1,250,000לך ,תבנה תוכנית ,תביא את

19

התוכנית למליאה .אני מבטיח לך שכל תוכנית שהאדריכלית תציג,

20

שמציגה סדרי עדיפויות פה ,תאושר על ידי .אני לא יכול להבטיח

21

לגבי חברי מועצה אחרים .אבל לא פרטץ' .אני באמת פוחד ,אני

22

באמת פוחד שאנחנו נגיע עוד שבועיים ,או עוד חודשיים או עוד

23

שנה וכל הכסף הזה ילך לפח ,כמו שקרה עד עכשיו.
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1

נועה טריפ :אז בואו ,עמיר ,כפרה עלייך אז איך נעשה שזה לא

2

יקרה?

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עכשיו ניתן לקבל החלטה .בכל הליך

4

מסודר יש קודם כל תכנון.

5

יעקב אלמקייס [שכן] :לא אין תכנון.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אין תכנון לתב"ר ,אל תמציא ,אל

7

תרמה את ע צמך ואל תרמה את התושבים.

8

יעקב אלמקייס [שכן] :רק אחרי שיש תקציב ,יש -

9

סיגלית [שכנה] :אני אתכנן ,עמיר ,עליי.

10

יעקב אלמקייס [שכן] :איך אתה יכול לתכנן בלי תקציב?

11

צעקות ,דיבור לא ברור.

12

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב יאללה ,מספיק .בואו נעלה

13

להצבעה וזהו.

14

יעקב אלמקייס [שכן] :חיים ,תפטר אותם עזוב אותך .תאמין לי

15

לבד אתה יודע לעשות יותר טוב מכולם.

16

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די.

17

יעקב אלמקייס [שכן] :יאללה.

18

סיגלית [שכנה] :אני אומרת ,חברים ,באמת אני -

19

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :את לא יכולה להגיד.

20

יעקב אלמקייס [שכן] :היא יכולה ,היא יכולה.

21

סיגלית [שכנה] :בואו נחשוב ,די ,עכשיו ,בואו ,נגמר .חברים ,לא

22

מעניין אותנו הסיפורים .בואו נחשוב איך פותרים .התקבלו
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1

התחייבות ,רגע ,קבלו ,אדון שקד ,קום ,תגיד שאתה מתחייב

2

לקחת אדריכלית מסודרת ,בואו תאשרו את הכסף -

3

יעקב אלמקייס [שכן] :אבל הוא אמר את זה  20פעם!

4

סיגלית [שכנה] :שקט ,תן לי לסיים ,אני עכשיו בוררת ,נמאס.

5

חברים ,קחו התחייבות משקד ,יש פה מספיק עדים שיכתוב שהוא

6

מוכן לקחת אדריכלית שהיא נכונה ,אני מאוד מצטערת ,אם אתם

7

חושבים שהיא טובה ,אתם חברי המועצה ,תאשרו את זה ,תאשרו

8

את התקציב ות נו לו ,קחו מי שאתה רוצה ,תקרא למנכ"ל -

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די די -

10

סיגלית [שכנה] :שוב ,ואין אישור לכסף.

11

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב .עמיר ,יש לך עוד משהו?

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :לי יש.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע שניה.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה להתייחס.

15

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :סבלנות ,אמור להסתיים עוד ממש דקות.

16

יעקב אלמקייס [שכן] :הם רוצים להחליף אותו פשוט.

17

סיגלית [שכנה] :זה לא הזמן.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :די די די.

19

סיגלית [שכנה] :אני לא בעדו ואני לא נגדו.

20

חיים מנדל שקד [ר אש מועצה] :די.

21

סיגלית [שכנה] :לא בחרתי בו אפילו.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה ,אני כן בחרתי ,אגב.

2

סיגלית [שכנה] :אז יפה אבל אני אפילו לא בחרתי בו -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :יפה ,אז אני -

4

סיגלית [שכנה] :כי אני חושבת שהוא -

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :סיגלית -

6

סיגלית [שכנה] :הוא נבחר בדמוקרטיה .בואו נהיה איתו למעננו.

7

למעננו ,לא למענו .למעננו.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :סיגלית -

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :איתמר ,תתייחס אלינו .אני לא רוצה -

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני רוצה להתייחס .אין בעיה .אני

11

רוצה להתייחס לכמ ה דברים ממה שנאמר קודם .קודם כל ,אני

12

רוצה להפריך איזה אמירה שנאמרה פה ואולי מבלבלת .התוכנית

13

שאנחנו מבקשים לעשות ,אגב אני אומר את זה בצורה נורא

14

פשוטה ,אני גם אמרתי את זה תוך כדי ההצגה של רחל ויינר

15

בשיתוף ציבור .התוכנית הסכמתית שהיא הציגה ,שאני ראיתי

16

אותה פע ם ראשונה עם הציבור כאמור ,שכמו שאמרתי באותו דיון,

17

נשלחה אליי תוכנית אחרת לגמרי שלה.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אותו דבר.

19

אורון [שכנה] :זה לא מעניין ,תצביעו כבר.

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :היא אותו דבר ,לא היה שום

21

שינוי.
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1

אורון [שכנה] :חבר'ה ,אתם מגזימים  .אם ככה מתנהלות כל

2

הישיבות שלכם זה ביזיון תצביעו כבר.

3

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :את לא יכולה להתפרץ ככה.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שניה ,הוא מסיים ואנחנו מעלים להצבעה.

6

יעקב אלמקייס [שכן] :כנראה שאתם לא מבינים מה התפקיד

7

שלכם.

8

מ דברים ביחד ,לא ברור

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :הוא מאוד ברור.

10

יעקב אלמקייס [שכן] :אם הייתם מבינים מה התפקיד שלכם,

11

התפקיד שלכם זה לתרום לישוב -

12

צעקות ,מדברים ביחד.

13

יעקב אלמקייס [שכן] :זה התפקיד שלכם .לא האגו הפרטי שלכם.

14

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני מבקש ,תן לי לסיים את הדיון הזה.

15

נעלה להצבעה ומי שיחליט יחליט.

16

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני יאמר את זה עוד פעם .אני

17

אמרתי את זה באותו דיון עם רחל ויינר ,היא הציגה תוכנית

18

סכמתית לשלב ב' ,לא תוכנית מפורטת ,לגבעה הצפונית ,לא

19

תוכנית מפורטת ,אלא תוכנית סכמת ית .ואמרתי את זה פה

20

בתחילת הדיון ואני אומר את זה שוב .התוכנית שהיא הציגה היא

21

תוכנית ,אמרה את זה גם ליאל קודם ,רגע ,התוכנית שאמרה גם

22

ליאל קודם היא תוכנית שלא דורשת שינוי תב"ע .כך שאין פה

23

בכלל סוגייה ,בואו נוריד מהפרק את שינוי תב"ע .אנחנו לא
עמוד  99מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

מבקשים שינוי תב" ע ,קודם כל .עכשיו זה ברור? אחד .דבר שני,

2

אני מתקדם לסוגיית התקציב -

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זה גם יכול להיות מאוד מהיר ,דרך

4

אגב.

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :דבר שני אני מתקדם לסוגיית

6

התקציב.

7

מדברים ביחד ,לא ברור

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,תני לי להשלים ,אני מבקש

9

להקשיב לי טוב כי חבל .אני חושב שמה שאנחנו מציעים פה זה

10

מתווה שמשחרר את הדבר הזה מהאש ,אני אומר שוב .מבחינתנו

11

זה היה אמור להיות כבר לפני  3שנים .המתווה אומר דבר נורא

12

פשוט .אם יש תקציבים שיגיעו לפה עוד שנה וחצי עוד  3מיליון

13

ויגיעו תקציבים מהפרויקט של יבלונקה ,ויגיעו תקציבים נוספים,

14

ברור לכם שעכשיו אם יש תקציבים ,ועשית משהו שלא מתחבר

15

בתוכנית עם הפעילויות האחרות ,אתה כבר לא תוכל לעשות אותו

16

בצורה מיטבית .ולכן ,הדבר הנכון ביותר הוא לעשות ,להכין

17

תוכנית מפורטת לחלק הצפוני ,שנותן מענה ,כמו שנאמר פה.

18

משום מ ה ,שכחנו שיש פה קולות אחרים שאומרים ,רוצים מענה,

19

לכל הגילאים .כשאני שאלתי מה יקרה בעוד  10שנים ,הכוונה היא

20

שבסוף יש פה גן ילדים ,וכשהילדים גדלים הם גם נוער ,יש פה

21

מבוגרים ויש פה קשישים וכולם רוצים -

22

מדברים ביחד ,לא ברור

23

סיגלית [שכנה] :זה בסדר .כל מילה שהו א אומר ,הוא צודק.

24

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה.
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1

סיגלית [שכנה] :אבל זה לא נותן לנו פתרון ,זה מה שאני אומרת.

2

קבלו התחייבות ממר שקד ,תצביעו בעד ,ונתחיל לדרך חדשה.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,סליחה ,סליחה ,אני אגיע

4

למה שאת אומרת ,שניה .סליחה.

5

מיכה צורי אל [חבר מועצה] :התוכנית יצאה לדרך לפני חצי שנה.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה .אני מבקש ,אני כל פעם נאלץ

7

לקטוע ,מיכה אני מצטער .כל פעם שאתם קוטעים אותי אני צריך

8

לחזור אחורה וחבל ,תתנו להשלים את הדברים .אני אומר את זה

9

עוד פעם ,אין שינוי תב"ע ,דבר ראשון .דב ר שני ,לגבי התב"ר,

10

אתם צריכים להבין דבר נורא פשוט .בשנייה שהמועצה מאשרת

11

תב"ר ,אין לה שום השפעה על התהליך אחרי זה .וכמו שקורה,

12

אנחנו באמת לא משפיעים .עכשיו ,אם בעיניים שלנו ,נכון לעשות

13

פה תכנון כולל ,אנחנו ,אם מאשרים תב"ר ,המקום היחיד שבו,

14

לצערי ,מועצה יכול ה להשפיע ,שמעתם את עמדת ראש המועצה

15

לגבי תפקידנו ,המקום היחיד שבו אנחנו יכולים להשפיע זה

16

התקציב .אז אם עכשיו ראש המועצה מחליט להקים גן בתכנון

17

עצמאי שלו ,לא באיזה תכנון מקצועי ,גמרנו .אנחנו לא יכולים -

18

יעקב אלמקייס [שכן] :סליחה זה לא כסף שלך! זה כסף של מפעל

19

הפיס ,זה לא כסף שלך -

20

צועקים.

21

שכנה :עמיר ,על מה אתה רוצה להוציא את הכסף?

22

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני -

23

שכנה :על מה אם לא על זה?
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :למה לעשות שני מתחמים? למה לעשות

2

עכשיו ,ראית הרגע ,ראית תוכנית פיתוח של שני מתחמים -

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע אבל למה אתה מפריע לי באמצע?

4

עמיר אריהן [חבר מועצה] :יכול להיות שבסיום התוכנית פיתוח

5

את תגלי שאין לך תקציב בכלל ,ואז אישרו לך פה שני פילים

6

לבנים ,במקום שתקבלי גן משחקים אחד ,יכול להיות שאת נוכחת

7

ואת עכשיו שופכת  , 1,200,000שאת יכולה להגיד ,אוקי .אני עושה

8

פה משהו איכותי .כמו שאמרה אורון.

9

צועקים ,מדברים ביחד.

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :עושה פה משהו איכותי פעם אחת

11

בחלק הראשון ,ועוד שנה וחצי נקבל -

12

צועקים ,מדברים ביחד.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אתה חוזר על עצמך בלי סוף.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :גבי ,סליחה.

15

מדברים ביחד ,לא ברור

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני רוצה לקדם את הדיון ,אתם כל הזמן

17

מדברים ומדברים ומדברים.

18

שכנה :אתה עונה לנו ותענה להם ,אני חושבת שאנחנו רוצים -

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :סליחה ,תושבים יקרים ,אני מצטער.

20

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני אתייחס.

21

שכנה :ובחד משמעי ,בלי שישתמע לשתי פנים.

22

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מצוין .אני מבקש -
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :תושבים יקרים .רגע רגע ,אני

2

מצטער .אני מנסה לדבר ,ואתם מפריעים לי לפחות  5פעמים

3

במהלך הדברים -

4

מהקהל :אתה חוזר על עצמך.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל ] :חברים ,נו.

6

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אומר שוב ,בקצרה .על שתי

7

הנקודות שאמרתי אני אחזור .אין בעיה תב"ר ,אין עניין ,אם

8

נאשר את התב"ר לא נוכל לשנות אחרי זה ,אין בעיה של תב"ע ולא

9

נוכל לשנות אחרי זה ולכן זה קריטי ההתייחסות .והדבר שכולם

10

מבקשים ונאמר גם על י די חבריי נורא פשוט .ואגב ,אנחנו נקצה

11

לו תקציב מהתקציב השוטף .להביא את האדריכלית ,היא מסיימת

12

את העבודה תוך חודש .היא מכינה תוכנית סכמתית -

13

שכנה :תסתכל עליו בעיניים -

14

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אבל זה מה שאנחנו אומרים לו! זה

15

מה שאני מבקש כבר  3שנים.

16

גבי אברג'י ל [מנכ"ל] :אני מנכ"ל ,ואני אומר לכם ,לא הולך.

17

ליאל רותם [מהנדסת] :בואו ניגש להצבעה.

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שאני צריך שיאשרו לי תקציב ,אני הולך

19

ליועצת ,אני נותן לה מסגרת תקציבית ,אני אומר לה מה אני

20

רוצה ,אני מנסה לשקף את כל מה ש -

21

דוד זיו [יועמ"ש] :טוב אפשר לסכם את הדיון ,גבי -

22

ליאל רותם [מהנדסת] :הצבעה הצבעה הצבעה ,קדימה ,בואו

23

נצביע.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב ,תודה רבה .חבר'ה ,אני

2

מבקש שקט.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :רגע ,ניגש להצבעה.

4

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אנחנו בסיכום.

5

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים .אנ י אומר עוד פעם .עלו

6

פה כמה דברים .אני אומר עוד פעם .אני מכבד את חבריי למליאה

7

אבל אני חולק עליהם .המליאה נדרשת כרגע לאשר תב"ר .וועדת

8

המכרזים בראשות מיכה ,בשיתוף של איתמר ,בשיתוף של נתלי3 ,

9

חברי מועצה ,היא לא פה .אני יכול להוציא שקל בלי וועדת

10

מכרזים? אני יכו ל ,איזה מין רמאות זה? איזה מין שקר זה לבוא

11

ולהגיד ,אני משחרר עכשיו  1,250,000ומחר אני אמצא פיל לבן.

12

מה אין הצעות לסדר? אין ישיבות מועצה? כל ספרי המועצה

13

פתוחים לעיון חברי המועצה .שקוף לגמרי .אתם לא באים לעיין.

14

כל ספרי המועצה .אני לא .ספרי המועצה לא פתוחים ב אימייל של

15

עמיר בבית ,שהוא יכתוב לי מכתב ,תעביר לי .ספרי המועצה לפי

16

החוק פתוחים לחברי המועצה .אתם יכולים לבוא להיפגש עם כל

17

אחד מחברי המועצה ,לבקש כל מסמך ולראות כל דבר .אני לא

18

מסתיר כלום ,אין לי מה להסתיר .ואתם לא באים ,אתם רק רוצים

19

שישלחו לכם ,שאנחנו נעבוד בשבילכם כל היום ,לדואר .שניה.

20

שקט רגע ,אני עכשיו גומר לדבר .עכשיו אני אומר ככה .אני מבקש

21

לאשר תב"ר .ברור מאליו שהיועצת רחל ויינר שעשתה תכנון

22

הוליסטי לישוב ,שאנחנו ניקח אותה לשעות יעוץ .היא כרגע

23

מתכננת בצורה מפורטת את מתחם האנדרטה .לזה היא קיבלה

24

תקציב ,יש תב"ר מאושר ,כספי קרן קיימת ומשרד הביטחון

25

שהבאנו ,והיא עובדת על הפיתוח .והיא אמרה שככל שנידרש
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1

בהמשך לקבל אותה ל ...היא אמרה גם בשיתוף ציבור ,התוכנית

2

הזאת היא מודולרית ,ככל שיהיה לכם יותר כסף ,ככה נוכל

3

להתקדם .ולכן ,ככל שיהיה יותר כסף ,ברגע שיהיה תב"ר ,אנחנו

4

ניקח ונעשה -

5

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אין הקשר בין תב"ר -

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא מדבר -

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לבין להגיד לה -

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני לא נתתי לך לדבר .זה הכל.

9

אי אפשר ככה לנהל דיון .אז אני אומר ,התוכנית היא מודולרית.

10

יש לנו היום סוף סוף תוכנית ,זה אותו תוכנית אב ,אבירם יסתכל

11

על זה ,יצחק על כולנו .אותו תוכנית אב שתוכננה ל - 2012 -

12

אילן כליפא [חבר מועצה] :מתי תלמד להקשיב לחברי המועצה?

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רחל ויינר לקחה וראתה ,היא

14

הראתה לנו בשבילים איך זה מתחבר בראייה הוליסטית ,וזה מה

15

שהיא עשתה .והגני משחקים האלה היא הציגה איך הם מתחברים

16

בראייה הוליסטית .היא לא הציגה יותר מזה .כרגע .ולכן ,כאשר

17

אחר כך שנרצה ,ברור שיש פה אדריכלית ,ב רור שזה יהיה בהתאם

18

לסביבה ,בהתאם לאבן של אולם הספורט ,בהתאם לסלע ,ברור

19

שזה לא יהיה איזה נטע זר שמה באיזה צבעים לא מתאימים וכו'.

20

עכשיו ,בשביל זה יש מהנדסת מועצה ,בשביל זה יש יועצים,

21

ואמרתי לכם ,משתמשים ביועצים ,יש לנו ,אם תאשרו את

22

התקציב מחר ,כי אתם ביטלתם את התקציב יועצים ,היה  50אלף

23

שקל לתקציב יועצים ,גם את זה ביקשתם לקצץ מתקציב המועצה.

24

אז גם אי אפשר לקחת יועצים ,לא נוכל להעסיק גם יועצים בכלל.
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1

ולכן אני מתחייב לזה ,שהפרויקט הזה לא יתקדם בבנייה בלי

2

שאנחנו נתייעץ עם רחל ויינר ,שהיא עשתה את התוכנית

3

ההוליסטית ו היא תלווה אותנו בהמשך .התוכנית הזאת היא ,גם

4

את תוכנית ההמשך ,שמהכספים שיגיעו אנחנו נעשה תוכנית סדרי

5

עדיפויות ותוכנית פיתוח רב שנתית -

6

דוד זיו [יועמ"ש] :מודולרית.

7

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :בדיוק ,תרשום מודולריזציה,

8

מודולרי ,אוקי .וכמובן ,שיתוף חברי המועצה  ,ואני מתחייב לזה,

9

לשיתוף ולעדכן את חברי המועצה ,וכמובן שיתוף ציבור ,ואני

10

אשמע גם את הדעות של אחרים .אבל בסוף ,יש רשות מבצעת,

11

שהיא צריכה להוציא לפועל .כי אם אפשר לתקוע כל דבר אם

12

רוצים .ואפשר לרוץ קדימה ולתת .אני לא מכיר שום מועצה

13

מקומית ,וקראתי על עשרות פר וטוקולים ,שבתב"רים ,וקראתי

14

את הפרוטוקול מילה במילה ,שבתב"ר הם רוצים לראות תכנון.

15

זה שקר וכזב .אין תכנון מראש .מאשרים מסגרת תקציבית ,אחרי

16

זה אני ראש ראשות מבצעת ,לא חברי המליאה .חברי המליאה אין

17

להם הכשרה לזה ,הם לא יודעים ,במקרה איתמר הוא יש לו

18

ניסיון .אבל אפשר להיעזר בניסיון שלך במליאה ,אבל זה לא

19

תפקידם .יש פה צוות מקצועי ,יש פה מנכ"ל המועצה ,יש פה

20

מהנדסת המועצה ,יש גזבר למועצה ,זה התפקיד שלנו ואני ,אם

21

אתם תחזרו  100פעם ,אז אתם תתקעו את הכל .כי אתם לא

22

מנהלים את המועצה ,תשכחו מזה .אתם ,חברי המועצה .ולכן,

23

איפ ה עמיר?

24

דוד זיו [יועמ"ש] :עמיר פה ,עומד בחוץ.

25

ליאל רותם [מהנדסת] :יאללה ,מעלים להצבעה.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :עמיר ,אני רוצה להעלות להצבעה.

2

לכן אני מעלה לאישור -

3

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני מציע עוד הפעם חיים ,ואני מזכיר

4

לך ,קח מתכננת ,תקבע ישיבה -

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :הוא דיבר על זה ולא הקשבת.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני עדיין רוצה לחזור .קח מתכננת,

7

תביא את זה מול התכנון ,עוד חודש מהיום -

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני -

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ותקבל אישור מלא על הכל.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אנ י מעלה לאישור -

11

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לצערי ,אתה מתנהל בכוחניות ,ואתה

12

פוגע בכל התושבים ,כולל בנו.

13

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה לאישור תב"ר ,ואני

14

אומר עוד פעם .תזכרו שאם היום לא מאשרים את התב"ר3 ,

15

חודשים אי אפשר להעלות את זה לדיון מחדש.

16

עמיר אריה ן [חבר מועצה] :אפשר בהסכמת חברי המליאה.

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :אבל ,סליחה ,אז איך זה עלה עכשיו?

18

הרי התב"ר הזה נידון לפני שבוע.

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :א' ,כרגיל הוא מעוות את הדברים45 .

20

יום לא ניתן להעלות חבר מועצה ,וניתן עדיין ,בהסכמה של כלל

21

חברי המליא ה ,באישור הממונה ,שאני בטוח שיקרה אם היא

22

תבין -
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1

דוד זיו [יועמ"ש] :לא ,ממש לא.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אגב לא צריך -

3

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע רגע.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :אגב ,הוא לא צריך בכלל -

5

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,רגע ,אני לא מבינה.

6

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

7

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מה את רוצה להבין?

8

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע רגע .יש יועץ משפטי.

9

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יש יועץ משפטי ,תביני ממנו.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :אגב ,זה לא נכון.

11

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :יועץ משפטי.

12

דוד זיו [יועמ"ש] :מה?

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מה מותר מה אסור?

14

מירי רחמים [חברת מועצה] :למה אנחנו היום ,ראש המועצה אמר

15

שאסור לדון באותו תב"ר פעמיים? האם הדיון הזה חוקי או לא?

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :כן ,מותר לו.

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :למה הדיון הזה חוקי והדיון הבא

18

לא חוקי?

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :שקט ,רגע.

20

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :יאללה ,בואו ניגש להצבעה.

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :רגע ,היועץ המשפטי.
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1

מירי רחמים [חברת מועצה] :לא ,אני לא מבינה.

2

דוד זיו [יועמ"ש] :הדיון הזה חוקי כי סעיף  , 53את מקשיבה?

3

מירי .סעיף  53בתקנון ,מרשה לראש המועצה ,שהוא מקבל דחייה

4

על החלטה ,להביא תוך  , 40להודיע לכם תוך  48שעות שבתוך 10

5

ימים הוא יקיים דיון נוסף בישיבה מיוחדת שזה היום באותו

6

נושא ,בתב"ר  . 234הישיבה הזו לגיטימית לחלוטין.

7

עמיר אריהן [חבר מועצה] :זו סמכות רק של ראש המועצה.

8

מירי רחמים [חברת מועצה] :אז גם אם נרצה לקיים עוד ישיבה

9

עוד שבועיים ,היא תהיה לגיטימית לחלוטין?

10

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא.

11

מירי רחמים [חברת מועצה] :למה?

12

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :זה לא בתקנון.

13

מירי רחמים [חברת מועצה] :ראש המועצה יכול.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :הודעתי תוך  48שעות ,שאני

15

מתכוון להביא את זה לדיון חוזר .הבאתי את זה לדיון חוזר ,וזהו.

16

אני לא יכול לבוא -

17

מירי רחמים [חברת מועצה] :אז מה אנחנו מפספסים?

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל רגע אני שמעתי ,אני רוצה

19

לשאול שאלה בשביל הפלונטר המשפטי.

20

עמיר אריהן [חבר מועצה] :בואו נסתור אותו.

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :בואו נעלה להצבעה.

22

מדברים ביחד ,לא ברור
עמוד  109מתוך 120

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה לא מן המניין  5.2/2022מיום 28/2/2022

1

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע רגע ,גבי גבי ,אם אתה מעלה

2

להצבעה עכשיו -

3

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :כן.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :ואתה מקבל שלילי ,לטענתו כרגע ,אז

5

אתה תקוע .אז אני עכשיו רוצה לשאול שאלה כדי לפתור -

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :ואם לא עולה להצבעה?

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע .אני רוצה לפתור את הפלונטר

8

המשפטי .יש פה שתי דרכים .אחת ,להחליט שלא מ צביעים .אז

9

בשביל למשוך את ההצעה הנוכחית ,ולאפשר להציע הצעה ,כי אני

10

חייב להגיד .לא היה לנו ספק בידינו ,להציע הצעת החלטה חלופית

11

לדיון הזה ,רגע -

12

דוד זיו [יועמ"ש] :אין אפשרות.

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :אוקי ,אז אין אפשרות .האופציה

14

השנייה היא בעצם להגיש הצעה אחרת ,שהכותרת שלה לא תהיה

15

גן משחקים רב גילאי ,היא תהיה פארק שבתוכו ,אני אומר מראש,

16

אין לי בעיה לאשר בהתאם לתוכנית המקצועית שתהיה את הגן.

17

אבל התוכנית תהיה תוכנית כוללת ,ועכשיו לפי אבני הדרך זה

18

יהיה  .ו אז השאלה אם זה מאפשר לך ,בהינתן שזה התהליך ,לאשר

19

את התהליך.

20

דוד זיו [יועמ"ש] :תראה .א' ,זה לא שהדברים -

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע  ,רגע .ועוד שאלה לי אליך .האם

22

חברי ועדת מכרזים ,האם באמת חברי ועדת מכרזים יכולים להגיד

23

כשמגיעה אליהם הצעה ,לא ,אנחנו מבקשים שתוציאו מכרז אחר.

24

למיטב הבנתי ,כך נאמר לי ,בתור חבר ועדת מכרזים ,אין לי שיקול
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1

דעת .אני רק צריך להגיד האם הרכש היה תהליך תקין אבל אני

2

לא יכול להשפיע על מה בוחרים.

3

ליאל רותם [מהנדסת] :אבל השפעת ,אנחנו נחליט ,נעשה תיאום

4

מול רחל ויינר ,נעשה מה שביקשת -

5

דוד זי ו [יועמ"ש] :רגע רגע ,שיראל ,ליאל.

6

סיגלית [שכנה] :זה מה שרציתי לשמוע ,זה מה שרציתי לשמוע

7

מראש המועצה עכשיו.

8

מדברים ביחד ,לא ברור

9

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

10

שניה הוא שאל שאלה את היועץ המשפטי.

11

דוד זיו [יועמ"ש] :אם למשוך או להצביע אין פה עניין משפטי ,זה

12

עניין של ראש המועצה ,זה לא עניין שלי .אם ראש המועצה רוצה

13

למשוך ולהמתין עוד חודש -

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא יכול -

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :נגיע להסכמה ,נגיע להסכמה.

16

דוד זיו [יועמ"ש] :לא יכול .אין בהסכמה.

17

חיי ם מנדל שקד [ראש מועצה] :אין בהסכמה.

18

דוד זיו [יועמ"ש] :תראה ,התפקיד של חברי ועדת מכרזים הוא -

19

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע לא ענית אבל -

20

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ענית -

21

דוד זיו [יועמ"ש] :אי אפשר ,היום צריכים להצביע.
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1

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .אני מבין ,אבל אני שואל ,נגיד

2

שהצבענו ,הרי על מה נושא ההצבעה?

3

דוד זיו [יועמ"ש] :אתה רוצה איזונים ובלמים.

4

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .אני שואל ,נושא ההצבעה הוא גן

5

משחקים רב גילאי ,נכון?

6

דוד זיו [יועמ"ש] :לא .נושא ההצבעה הוא תב"ר . 234

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :שמה? ש הוא נקרא גן משחקים רב

8

גילאי.

9

דוד זיו [יועמ"ש] :אני לא יודע איך הוא נקרא.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :מה זאת אומרת?

11

מדברים ביחד ,לא ברור

12

דוד זיו [יועמ"ש] :חבר'ה ,חבר'ה ,יש פה תב"ר  234על 1225

13

מיליון שקלים להקמת גן משחקים רב גילאי.

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :יפה.

15

דוד זיו [יועמ"ש] :רגע .זה העניין ,אין יותר ,זה הכותרת .זה

16

שאנשים פה עשו איז ו שהי עבודה ,שוב ,אני אמרתי את זה כבר

17

קודם זה  , prematureתכנון מסוים ,כדי להראות לכם מהם ,זה

18

הכמויות -

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אנחנו שואלים שאלה אחרת .יביא

20

ראש המועצה לא את תב"ר  , 234סליחה ,את תב"ר - 722

21

דוד זיו [יועמ"ש] :אה ,אוקי ,מקורות?
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לתכנון ,למקורות יציב ,בהתאם

2

לתכנון שהציגה המתכננת ,יכול?

3

דוד זיו [יועמ"ש] :אז אתה צריך קודם כל לקבוע תב"ר למתכננת,

4

ו אחר כך להביא תב"ר -

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא תב"ר .ייתן לה תקציב לתכנן

6

מהשוטף -

7

דוד זיו [יועמ"ש] :אם תאשרו ,אתם לא מאשרים אותו.

8

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,לא  ,בוא ,דוד -

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :א' יש לך - 1/12

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :דוד ,אני אמרתי כמה פעמים שאנחנו

11

נאשר לתקציב ,אתה לא צריך לחזור על הדברים שלי פעם שלישית.

12

אנחנו נאשר לה תקציב ,ביקשתי את זה עוד כבר לפני שנה וחצי.

13

אנחנו נאשר לה תקציב לתכנון .בהתאם ויינתן לה תקציב לתכנון,

14

ובהינתן שהיא תכננה ,ועכשיו היא מגיעה עם תוכנית ואומרת,

15

הנה התקציב ,תב"ר  , 722האם ניתן לעשות אותו?

16

דוד זיו [יועמ"ש] :באופן עקרוני כן.

17

איתמר הראל [חבר מועצה] :יפה.

18

עמיר אריהן [חבר מועצה] :יפה ,אז יש פתרון.

19

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אבל הפתרון ,הפתרון -

20

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :היי ,סיימנו .יועץ המשפטי ,ראש המועצה,

21

בבקשה.
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1

דוד זיו [יועמ"ש] :אני רוצה לומר שגם בקונסטרוקציה שהצליח

2

ראש המועצה ,עכשיו ,בתב"ר הנוכחי ,שנשכור את השירותים של

3

גברת ויינר ,לעשות תוכנית הוליסטית מודולרית ,בסדר? זאת

4

אומרת ,מתקדמת בהתאם לכספים -

5

איתמר הראל [חבר מועצה] :זו חוות הדעת המשפטית?

6

דוד זיו [יועמ" ש] :איך?

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :זו חוות הדעת המשפטית שלך?

8

דוד זיו [יועמ"ש] :אני אומר לכם על מה אתם יכולים להצביע.

9

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני יודע.

10

דוד זיו [יועמ"ש] :אז אני לא רואה איפה הבעיה.

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :אבל עכשיו לגבי הועדת מכרזים.

12

דוד זיו [יועמ"ש] :ועדת מכרזים ,לא ועדה של חותמת גומי -

13

איתמר הראל [חבר מועצה] :רגע שניה ,נועה ,אני לא מצליח

14

לשמוע את היועץ המשפטי לגבי ועדת מכרזים ,כן.

15

דוד זיו [יועמ"ש] :ועדת מכרזים היא ועדה שהיא לא ועדה

16

מחליטה -

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :יש שיתוף ציבור גם .הציבור

18

יחליט ,אני כבר קבעתי שלא ועדת מכרזים מחליטה לבד ,שיתוף

19

ציבור ,הציבור יחליט.

20

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא ,אתה אמרת שזה נעצר -

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :לא .את המפרט בסוף השיתוף,

22

בסוף הציבור ,אני אומר עוד פעם ,שלא יהיה אי הבנות .אני
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1

התחייבתי ,שאנחנו לא הולכים לתכנן לבד גן משחקים ,וללכת

2

ולבצע אותו .אנחנו הולכים לקחת ולהביא לכל החברות

3

שמתעסקות בתחום ,להגיד להן ,זה המשולש ,זה שני המשולשים,

4

זה מה שאנחנו רוצים לגילאי  , 3-14אנחנו רוצים ,תגישו לנו כמה

5

חלופות .זה המסגרת התקציבית ,זה מסגרת התק ציב .כשנקבל את

6

החלופות ,נציג אותן לחברי המועצה ,שניה .שנקבל את החלופות,

7

אני אומר את זה לפרוטוקול .נקבל את החלופות ,נציג אותן לחברי

8

המועצה ,ואת החלופות האלה נציג לציבור .והציבור המשתמשים,

9

נבקש מהם להצביע בעד החלופות שנראות מעדיפות בפניהם ואחר

10

כך וועדת מכרזי ם תתחשב בשיתוף של הציבור ,וככה זה יהיה.

11

לכן ,אני -

12

עמיר אריהן [חבר מועצה] :חיים ,אני לא מצליח להבין את

13

ההתעקשות שלך לא לעשות הליך כמו שביקשנו -

14

איתמר הראל [חבר מועצה] :נציג לך פתרון -

15

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה .חברים -

16

עמיר אריהן [חבר מועצה] :יושבים חברי מליאה ,מנסים לתת לך

17

פתרון בהידברות.

18

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה -

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :רוצים לבוא ולהגיע להידברות ,אני

20

מבין -

21

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתם רוצים שנתיים להגיע

22

להידברות? שנתיים? אל תרמו את האנשים .אני אפרסם את

23

הפרוט וקולים לתושבים שתראו את האמת -

24

עמיר אריהן [חבר מועצה] :צועק.
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1

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :גן ילדים.

2

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני אומר עוד הפעם.

3

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

4

דיבור.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :עכשיו ראש המועצה מדבר.

6

חיים מ נדל שקד [ראש מועצה] :לא נתתי לך זכות דיבור .אני

7

מבקש לא לרשום את זה ,אני מבקש לא לרשום בפרוטוקול בהתאם

8

לסמכותי ,כי הוא מדבר מחוץ לפרוטוקול.

9

שיח לא לפרוטוקול.

10

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים ,תושבים יקרים ,מה

11

שראיתם פה ,זה הצגה שנמשכת שנתיים ,ככה ההצגה מ תנהלת

12

בישיבות מועצה .תדעו לכם ,זה חברי המועצה.

13

צועקים ,מדברים ביחד.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה להצבעה .אישור תב"ר -

15

נועה טריפ :שניה שניה ,חיים ,יש לי רק שאלה אחרונה ,איתמר

16

לידך ועמיר ,שלושתכם ,רק תגידו לי מה אתם רוצים שהיא תראה,

17

שרחל תראה -

18

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :מעלים להצבעה.

19

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אני רוצה לנהל את הדיון ,עם כל

20

הכבוד אלייך ,אדוני המנכ"ל.

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אני מנסה ,אבל אתם מתפרצים חברים.
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1

עמיר אריהן [חבר מועצה] :לא ,לא ,לא  .אדוני המנכ"ל ,אני רוצה

2

לשמוע את מה שהיא עונה ואני רוצה לענות לה .זה מספיק חשוב

3

שתיעזר בסבלנות ולא תקטע כל פעם ותרוץ להצבעה כי זה דחוף

4

לך.

5

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :לא .לא בגלל זה.

6

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז תמתין בסבלנות כן אני רוצה

7

לשמוע נועה.

8

נועה טריפ :אני רוצה לדעת מה אתם רוצים מהגברת אדריכלית

9

הנוף שתגיד לכם אחרת ממה שהיא אמרה עד כה? הרי היא נתנה

10

תוכנית כללית -

11

איתמר הראל [חבר מועצה] :נועה נועה ,סליחה ,אני משהו פה,

12

אני חייב להגיד משהו לא ברור לי במה שהסברתי ,כנראה לא

13

הסברתי טוב אני אסביר שוב .התוכנית של רחל ויינר -

14

שכנה :אל תשב במועצה אם אתה לא יודע להסביר  3פעמים.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :התוכנית של רחל ויינר ,התוכנית

16

שאותה היא הציגה בתוכנית האחרונה בשיתוף הציבור ,היא

17

תוכנית טובה ,היא תוכנית סכמתית אבל בלבד ,והתוכנית שעכשיו

18

הציגו פה במועצה ,לנו ,לא קשורה כל כך לתוכנית של ויינר ,היא

19

לא קשורה .וכדי שהיא תהיה -

20

ליאל רותם [מהנדסת] :היא על פיה.

21

איתמר הראל [חבר מועצה] :כמו ש -

22

מדברים ביחד ,לא ברור

23

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה מוכן להעלות את המצגת?
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1

נועה טריפ :הוא אמר לך לפרוטוקול שהוא יעבוד איתה.

2

איתמר הראל [חבר מועצה] :כמו שהמועצה ממשיכה עם רחל

3

ויינר ,לתכנון מפורט של האנדרטה ,ככה נכון שהיא תמשיך לתכנן

4

תכנון מפורט של הגבעה הצפונית.

5

נועה טריפ :אבל היא תכננה את הגן משחקים במקום הספציפי,

6

עכשיו אתה רוצה שהיא תגיד לך איזה מתקן בכל מקום?

7

איתמר הראל [חבר מועצה] :לא .אני רוצה -

8

נועה טריפ :זה המקום של הגן משחקים.

9

עמיר אריהן [חבר מועצה] :אז הנה הוא מסביר לך נועה.

10

איתמר הראל [חבר מועצה] :נועה תקשיבי -

11

נועה טריפ :איזה שימושים? זה גן משחקים.

12

איתמר הראל [חבר מועצה] :נועה -

13

אורון [שכנה] :לא תקשיבו אתם לא נורמליים .היום נדהמתי.

14

נועה טריפ :יש שם שטח מאוד מצומצם.

15

איתמר הראל [חבר מועצה] :נועה נועה נועה את לא מקשיבה ,נועה

16

את לא מקשיבה.

17

מדברים ביחד ,לא ברור

18

איתמר הראל [חבר מועצה] :בואו ניגש להצבעה נו.

19

סיגלית [שכנה] :אני עומדת מולכם ,שניה .תסתכלו לנו בעיניים,

20

רגע ,סליחה ,סליחה .תסתכלו בעיניים ותגידו לנו ,תושבים

21

יקרים ,אין לנו אינטרסים אחרים חוץ מהגן שעשועים האלה .אין
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1

לנו אינטרסים ,חלאס .כולנו יוצאים עם הרגשה שיש לכם

2

אינטרסים פה .תעזרו לנו.

3

איתמר הראל [חבר מועצה] :אני אסביר לך .את שואלת ,סיגלית?

4

יש אינטרס אחר חוץ מהגן .יש לי אינטרס של אנשים של נערים,

5

יש לי אינטרס של מבוגרים -

6

סיגלית [שכנה] :לא ,אני לא מתייחסת לאינטרסים האלה ,אל

7

תשחק לי אותה תמים.

8

צועקים ,מדברים ביחד.

9

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים ,נגמר.

10

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :אתה אומר לי לא לתת ,תראה מה אתה

11

עושה .חיים תגיש להצעה ,עזוב אותך ,זה לא רלוונטי.

12

צועקים ,מדברים ביחד.

13

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :חיים ,תעלה להצבעה.

14

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :חברים .אני רוצה לסיים ולהעלות

15

להצבעה .חברים.

16

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :שקט ,הנושא עולה להצבעה.

17

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אני מעלה לאישור תב"ר  234על

18

סך  1,225,000שקל להקמת גן משחקים רב גילאי .מקורות

19

המי מון :מפעל הפיס .התקציב מיועד לתכנון חלופות ,לשיתוף

20

ציבור ,למכרזים ,לפיתוח ולהקמה .מי בעד? מי נגד?

21

גבי אברג'יל [מנכ"ל] :רגע ,מי בעד? מירי ו? וחיים.

22

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :אתה מה?
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1

מיכה צוריאל [חבר מועצה] :נגד.

2

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :ומי נמנע?

3

גב י אברג'יל [מנכ"ל] :מיכה? אתה נגד? איתמר? מירי בעד ,מירי

4

ואתה בעד ,מיכה נגד ,איתמר נגד ,אילן נגד ,ואתה נמנע?

5

כותרות :מירי וחיים בעד ,אילן ,מיכה ואיתמר נגד ,עמיר נמנע.

6

חיים מנדל שקד [ראש מועצה] :טוב 3 ,הצביעו נגד 2 ,הצביעו

7

בעד ,התב"ר לא אושר .אני נועל את הישיבה.

8

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מס'  234על סך ₪ 1,225,000
להקמת גן משחקים רב גילאי .מקורות מימון :מפעל הפיס .התקציב
מיועד לתכנון חלופות ,לשיתוף ציבור ,למכרזים ,לפיתוח ולהקמה.
נדחה ברוב קולות
בעד ( :)2חיים מנדל שקד ,מירי רחמים
נגד ( :)3אילן כליפה ,מיכה צוריאל ,איתמר הראל.
נמנע ( :)1עמיר אריהן.

16

-הישיבה ננעלה-

9
10
11
12
13
14
15

בברכה,
_____________

_____________

_____________

חיים מנדל שקד,

גבי אברג'יל,

ירון ארנון

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

גזבר המועצה
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