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 1 פרוטוקול הישיבה

 2 

 3אחרי שעשינו דיונים מוקדמים נתחיל את הישיבה. קודם כל אני מתאר   : שביט מס

 4הטרגדיה היום בפורת. אנחנו הצענו סיוע  לעצמי שכולם מעודכנים לגבי 

 5ללב השרון, צביה התקשרה למקבילים שלה, אני התקשרתי לריטון, 

 6בהחלט טרגדיה, אני מקווה שימצו כמובן את הדין עם כל מי שאחראי לזה 

 7ושכולנו נלמד מזה. היום בבוקר היה כנס מקהלות במתנ"ס, השתתפות 

 8ר, היה מאוד,  מאוד מאוד של כל בתי הספר היסודיים, חמשה  בתי ספ

 9מרגש. שלחתי לכם לפני שבוע גם את כל האירועים שיש במהלך החודש 

 10 של שבוע החינוך, כמובן שנשמח לראות את כולכם באירועים.

 11 לפברואר. תומר. 14-הנושא, נושא ראשון תומר ביקש תיקון פרוטוקול מ 

 12את התמלול של אותו נושא  כן, על מנת לדייק בעובדות, קיבלנו בזמן סביר  : תומר יעקב

 13שהעליתי באותה ישיבת מליאה. סרקתי את התמלול לגופו של עניין ולעצם 

 14העובדות, כמובן שצמד המילים התפטרות מסיעה לא עלו, לא על ידי, אולי 

 15על ידי עוד פעם על ידי אחרים אבל בטח לא על ידי, ולכן אני מבקש למחוק 

 16 יעה.מהפרוטוקול שהופץ את הנושא התפטרות מס

 17 התפטרות מה?  : יוסי אדירי

 18 מסיעה.  : תומר יעקב

 19 מסיעה?  : יוסי אדירי

 20 מקבלים את התיקון.מסיעה. יש למישהו הערות?   : שביט מס

 21 אתה ראש הסיעה, מה אתה אומר, מה דעתך?  : יצחק גולברי

 22 תודה רבה.  : שביט מס

 23 אמר?דעתך? כראש הסיעה מקובל עליך מה שהוא לא, מה   : יצחק גולברי
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 1אני אמרתי? זה מה שתומר אמר לא מה שאני אמרתי. אתה שואל מה   : שביט מס

 2 תומר אמר? הוא עכשיו מתקן פרוטוקול, הוא לא שאל אותי מה אני חושב.

 3 לא, זה מה שהוא אמר לך או לא?  : יצחק גולברי

 4 שנעשה דיון אחר כך.  : שביט מס

 5 וקול, אני לא מבין.לא, אבל אנחנו צריכים לתקן פרוט  : יצחק גולברי

 6אתה מתקן פרוטוקול לפי מה שתומר אמר, תומר אמר שהוא לא התייחס,   : שביט מס

 7 שזה מה שהוא אמר, אתה מתקן פרוטוקול, אחרי זה,

 8 או.קיי. מסכים,   : יצחק גולברי

 9תודה רבה. מי בעד תיקון הפרוטוקול? פה אחד, תודה רבה. נושא נוסף   : שביט מס

 10יעקב, מבקש לפני שתומר תגיד מה שיש לך להגיד  יצא לסדר של תומר

 11רק לפרוטוקול שיגיד היועץ המשפטי את ההתייחסות של נושא של העלאת 

 12הצעות לסדר שכוללות הוצאה כספית, מתקציב, מתב"רים דרך חברי 

 13 מועצה, ואחרי זה אנחנו נעשה דיון אם תרצו בנושאים האלה, בבקשה.

 14ראש המועצה היתה, שחבר מועצה לא יכול להעלות חוות הדעת שנתתי ל  : ברוך חייקין

 15תב"ר לישיבת  מועצה, בדיוק כפי שהוא לא יכול להעלות תקציב, כי 

 16המשמעות שלהם, של שניהם זהה מבחינת סדרי הדין מה אפשר להביא 

 17לישיבת מועצה. חוות דעת שלי היתה, שהסמכות היא של ראש המועצה 

 18 לא של חבר מועצה.

 19 עיף אתה מפנה בנושא הזה?לאיזה ס  : קרן גרין

 20לפקודת העיריות והפרשנויות בפסיקה לסעיף, כולל  הייחוס שתב"ר  206  : ברוך חייקין

 21צריך לדוגמה להביא אותו עשרה ימים מראש, צריך להביא אותו לחברי 

 22 מליאה וכדומה, זו הפרשנות בעיניי הפרשנות הסבירה.

 23 יש, עשרה ימים הם היו כאן,עשרה ימים היו כאן, רק אני אומרת ש  : קרן גרין
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 1 לא, לא בהיבט הזה,  : ברוך חייקין

 2יש פה נוהג שכבר, שבמועצה הזו חברי מועצה לא, כל השלוש שנים   : קרן גרין

 3הגישו נושאים, נכון, הגישו גם תב"רים, גם נושאים תקציביים, וכרגע 

 4 לשנות את הנוהג הזה ואת הדרך שבה פעלנו כמו שצריך זה לא,

 5 אני רוצה להגיד לכם משהו,  : יןברוך חייק

 6 אתה יודע מה? אפשר להגיד לך משהו ברוך?  : חגי בן ששון

 7 כן, אפשר, אני אענה.  : ברוך חייקין

 8 אם אנחנו, סליחה, אבי אבי,  : חגי בן ששון

 9 רגע רגע, זה דיון של חברי מועצה אז רק חברי מועצה משתתפים בו, כן.  : דורון אריה

 10 מותר, לחבר מועצה מותר להציע לערוך שינויים בתקציב? לנו  : חגי בן ששון

 11 אם אתה מדבר על בזמן שראש המועצה מעלה,  : ברוך חייקין

 12לא, במהלך השנה אסור לנו לבקש שינויים בתקציב? בטח שכן, תיקוני   : חגי בן ששון

 13 תקציב?

 14קציב הם בדיוק סליחה, תיקוני, סליחה, תיקוני תקציב, סדר הדין בתיקוני ת  : ברוך חייקין

 15כמו הצעת תקציב, מביא את זה ראש המועצה. אתם יכולים לבקש מראש 

 16 המועצה להעלות נושא של תיקוני תקציב,

 17 הוא רשאי שלא לדון בתיקוני תקציב שאנחנו מבקשים?  : תומר יעקב

 18בוודאי, מה זאת אומרת? תקציב זה פרובוקטיבה של ראש המועצה, הוא   : ברוך חייקין

 19 קציב לשולחן המועצה.זה שמביא ת

 20לתקן אחרי שיש תקציב כאן זה אומר שאין לנו בכלל יכולת השפעה על   : חגי בן ששון

 21 התקציב?

 22יש, יכולת ההשפעה שלכם על התקציב היא פעם בשנה בעיקר, כאשר   : ברוך חייקין

 23 ראש המועצה, 
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 1 לאשר או לא לאשר,  : יוסי אדירי

 2 אבל אתה מבין,  : קרן גרין

 3אחד התפקידים, בואו, רק שנייה, בואו, מילה אחת מקדימה, למרות   : ןברוך חייקי

 4שבע שנים, אז יכול -שהקדנציה הזו היא כבר שלוש שנים ואני פה כבר שש

 5להיות שאת השיחה הזו מעולם לא ניהלנו. אז אולי נגיד מילה אחת, אחד 

 6התפקידים החשובים ביותר זה בהקשר של מה שאמרתם עכשיו, אחד 

 7החשובים ביותר של חבר מועצה זה בדיוני התקציב, זה קובע  התפקידים

 8את מדיניותה של הרשות לשנת הכספים הקרובה. ולכן זה לא נכון לומר 

 9שאין לכם השפעה, יש לכם. ראש המועצה מביא תקציב, לכן גם בחוק 

 10רשום, שהתקציב יאושר בשינויים או ללא שינויים. השינויים הכוונה שגם 

 11דיוני התקציב להציע שינויים לתקציב. עדיין אתם לא  אתם יכולים במהלך

 12יכולים להביא, אתם לא מביאים את הצעת התקציב ל, החוק אומר 

 13 במפורש  שזה פרובוקטיבה של ראש המועצה.

 14ברוך אבל אתה מצטט את פקודת העיריות, האם יש את זה, האם יש את   : יצחק גולברי

 15 זה גם בצו?

 16דת המועצות המקומיות מכיל את הסעיפים האלה בפקודת לפקו 34סעיף   : ברוך חייקין

 17 העיריות.

 18 מכיל את סעיפים,  : יוסי אדירי

 19 מכיל את הסעיפים האלה ומעביר אותנו לשם?  : יצחק גולברי

 20 נכון.  : ברוך חייקין

 21 או.קיי. בסדר.  : יצחק גולברי

 22אותנו  יש לי שאלה. תחזיר אותנו רגע, לך לתב"רים ותנסה להחזיר : ליאור בנאי

 23 להיגיון, עזוב את הזה,
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 1ההיגיון הוא שתב"ר הוא בעצם תקציב, הוא סוג של תקציב. עכשיו, אין   : ברוך חייקין

 2הוראה מפורשת בחוק לעניין תב"ר, בפקודת העיריות יש הוראה אחת 

 3למה שאנחנו מדברים, ולכן הפסיקה לעניין תב"ר אבל היא לא נוגעת 

 4מה, שנייה, לדוגמה, וזה ההקשר של התייחסה לתב"ר כמו לתקציב. לדוג

 5העשרה ימים, בחוק לא רשום שתב"ר צריך להיות עשרה ימים אבל פרשו 

 6את זה, מאחר וזה תקציב, אז אותו נוהל של תקציב חל גם על תב"ר.  

 7מכאן אנחנו למדים שגם הסמכות של ראש המועצה היא להביא את 

 8 התב"ר ולא סמכות של חבר מועצה.

 9אגיד לך, אותי מטריד משהו טיפה שונה, ולדעתי גם החוק מעגן,  אני  : יוסי אדירי

 10כלומר שומר על הדבר הזה. תראה, אני רוצה להקים עכשיו, אני רוצה 

 11שיתנו עדיפות לגן ילדים ברמת אמיר. אתה רוצה שזה יהיה בית ספר, לא 

 12אני ולא אתה רלוונטיים לדבר הזה, שיש מנהלת מחלקת חינוך, היא לא 

 13שלה, וכל אחד פה מאתנו מציע להביא כסף למקום  say-אומרת את ה

 14 אחר, אז אני חושב שזו הבעיה.

 15 אז אני אענה גם על זה.  : ברוך חייקין

 16 שנייה רגע, אני רוצה רגע,  : ליאור בנאי

 17אני אענה על זה. יש פסק דין ששמו פסק דין ופני, מה הוא אומר בעיקרון?   : ברוך חייקין

 18ות שהם סמכויות של מליאת מועצה, לדוגמה יש סמכויות בפקודת העירי

 19לאשר תקציב, לדוגמה לאשר חוקי עזר וכדומה. אלה סמכויות ספציפיות, 

 20כל מה שהוא לא בסמכות ספציפית של מליאת מועצה הוא בסמכות 

 21שיורית של ראש מועצה. זה נכון בעקבות התיקון שהיה בחוק ההרשאות 

 22שיש לראש רשות, נתנו בבחירת ראש רשות וסגניו, והבחירה הישירה 

 23המון כוח לראש רשות, נכון. וזו התוצאה. התוצאה היא שלכם יש סמכויות 
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 1מסוימות בפקודת העיריות וכל יתר הסמכויות הם של ראש רשות. לשאלה 

 2שאתה עכשיו שאלת במהלך שנת התקציב איך לבצע ואיפה לתת סדרי 

 3ל במהלך עדיפויות, אתם קובעים סדרי עדיפויות במסגרת התקציב, אב

 4השנה ראש המועצה הוא זה שאמור לקבוע את סדרי העדיפויות במסגרת 

 5 התקציב שנקבע.

 6רגע שנייה, אני רוצה רגע להוסיף משהו על יוסי ולהיות מאוד מאוד  : ליאור בנאי

 7פרקטי. יש שכונה חדשה שקוראים לה רמת אמיר, יש שם לא מעט 

 8ים שעוד לא התחילו. פרויקטים שעוד לא הסתיימו ויש שם לא מעט פרויקט

 9עם כל הכבוד לכל הגנים וכל הבוסתנים ולכל הדברים האלו. רגע, ואני 

 10זוכר שבזמנו אמרנו בואו נבנה רשימה של הפרויקטים החסרים, או של 

 11הפרויקטים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשלים אותם. אני יודע שצ'וק 

 12 התחיל עם זה, אני לא יודע בדיוק מה קרה עם זה,

 13 גם סיים אפילו,  : יט מסשב

 14או.קיי. בוא נתקצב את כל הפרויקטים, שנייה, שנייה רגע, אבי אל תפריע  : ליאור בנאי

 15לי, שנייה, בואו נסיים את כל הרשימה הגדולה עם התקציב הנכון  לכל 

 16פרויקט ופרויקט, ונשמור על כל אחד כמו שצריך. נשב פה, נראה את כל 

 17 הרשימה, נתעדף אותה,

 18אבל ליאור איך אומרים? כבר אישרנו את זה, אישרנו את זה. אבל אישרנו   : ששוןחגי בן 

 19 את זה כבר, אתה לא מבין? אישרנו,

 20 אישרת, אישרת.  : שביט מס

 21 אישרנו את זה, פשוט לא עושים, זה הבעיה, לא עושים.  לא עושים.  : חגי בן ששון

 22 )מדברים יחד(

 23 יין, אמרתי גם לתומר, רבותי, תומר תומר, לצורך הענ  : שביט מס
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 1 לא, נתנו, אולי לא צריכים לתעדף כי יש לנו כסף להכל.  : חגי בן ששון

 2זה לא חלק מהתמיכה, סליחה, זה לא חלק מהדיון, אני מבקש, תומר,   : שביט מס

 3לצורך העניין, רבותי תודה, תומר לצורך העניין אפשר לדון בזה, סליחה, 

 4זה גם כשדיברנו לפני זה. אפשר לדון  אפשר  לדון בזה, אני אמרתי לך את

 5בזה. יש במסגרת הרשימה שעשה צ'וך ביחד עם חנן ביחד איתי, עשינו 

 6לכל מה שצריך לעשות ברמת אמיר.  ש"חמיליון  6.5רשימה מלאה, יש 

 7מיליון שאושרו כבר, אפשר גם  6.5מכיוון שאנחנו יודעים שבמסגרת 

 8-אני מציע כרגע לסיים בלעשות את זה ואפשר לעשות גם דברים אחרים. 

 9, יעשו שמה את כל מה שצריך לעשות ברמת אמיר וגם את ש"חמיליון  3.5

 10אם אתה רוצה  של הדיון,הפרויקט הזה, חשוב לכולנו, חבל אפילו על הזמן 

 11 לדון בזה,

 12 אני אעשה את זה קצר,  : תומר יעקב

 13 עם כל הכבוד,לא לא לא, בסדר?   : שביט מס

 14 גע,רגע רגע ר  : תומר יעקב

 15 תומר, תומר, לך תעמוד לידו תלחץ אתה על העכבר, נו מה הבעיה?  : חגי בן ששון

 16 אני לא צריך לעמוד לידו, הוא יכול ללחוץ על העכבר,  : תומר יעקב

 17 לא, ראש המועצה לא מרשה לו ואתה יכול.  : חגי בן ששון

 18 זה בסדר, אין סיבה שלא. רגע רגע.   : תומר יעקב

 19 )מדברים ברקע(

 20 טוב קדימה, רבותי סליחה סליחה, תודה. תומר בבקשה.   : מסשביט 

 21 קודם כל אני, אני רק,  : תומר יעקב

 22יבור אני לא נותן, אני לא נותן לך להשלים דתומר בבקשה סליחה. אתה   : שביט מס

 23 מבקש, תומר בבקשה סיים.
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 1עברו אני רק יכול להצטער שחברי המליאה מעוקרים מתוכן כאשר בימים   : תומר יעקב

 2ובשנים עברו חברי  מליאה יזמו, העלו הצעות, ומה לעשות? אחרי שלוש 

 3וחצי שנים כנראה ש, אני חושב שגם בהנהלה אי אפשר כי מה שברוך 

 4 אומר פה שחבר מליאה לא יכול. 

 5 בהנהלה זה אחרת,  : שביט מס

 6 הופיעו בהנהלה, גם שהיו בהנהלה לא קרה בגלל זה הם פה.הם דווקא  : אבי בראון

 7עכשיו לעצם הבקשה, התוכנית לא סותרת את התוכנית הכוללת, היא לא   : תומר יעקב

 8חלק מהתוכנית הכוללת שאושרה. התוכנית הכוללת שאושרה אני לא בא 

 9עכשיו להגן עליה או לסתור אותה, היא עומדת וכבודה במקומה, אבל אני 

 10רויקט לא רואה מתי ואיך היא מתקיימת בטווח זמן הנראה לעין. יש פה פ

 11שכבר קיימת לגביו תוכנית, בשקף שעוד מעט אבי יציג, עם כתב כמות, 

 12עם אומדן. הוא נעשה על ידי אדריכלית תושבת הישוב, בהתנדבות כמובן.  

 13קיבלה את הנתונים ממהנדס המועצה, מאדריכל המועצה, בשיתוף עם 

 14ים של המועצה,  קיבלה מפת מדידה וכיוצא בזה כדי לבוא ולתחום העובד

 15השטח עצמו. התוכנית כוללת רצועות גינון, שבילים, ספסלים. יש כבר  את

 16תן קיים, כלומר זה לא שמדובר באיזה תכסית בשטח חול בתול, כבר סבו

 17יש עצים שנראים עזובה, הקיץ מגיע, זה לא נעים, זה לא אסתטי, זה על 

 18ציר ראשי. אני חושב שנכון לשדרג את הקטע הזה ולעשות אותו הרבה 

 19ים, הרבה יותר מזמין, הרבה יותר פרודוקטיבי לטובת התושבים. יותר נע

 20העלות למרות חוות הדעת של ברוך היא סדר גודל של שלוש מאות 

 21, אני בכל זאת שביט מבקש ממך כי זה בסמכותך, כן ש"חחמישים אלף 

 22לאפשר הצבעה, יש  דיון אבל לאשר הצבעה כדי שיהיה אפשר לאשר את 

 23 אני כמובן, אני,ארק. התקציב הזה ולשדרג את הפ



 

 

10 

 1 תומר תומר, כשיש לך שדרוג כביש זה קצת יותר חשוב, : אבי בראון

 2מאחר ולא סיימתי, הסיומת שלי זה באמצעות השקף, אני אשמח מאוד אם   : תומר יעקב

 3 השקף יעלה, כדי שמי שנוכח כאן  יוכל לראות את השקף עצמו.

 4ך, את המצב הקיים והיו לנו מספר אז כולם מבינים את המיקום ואת הצור : אבי בראון

 5 משפחות, מתוך זה גזרנו את החלופה, 40חלופות, שוחחנו עם בסביבות 

 6 תומר אתה רוצה להציג? סליחה סליחה, סליחה,   : שביט מס

 7 )מדברים יחד(

 8אתם רואים את הבוסתן שנמצא בסמוך לבית כנסת המתוכנן ולגני הילדים   : תומר יעקב

 9חמשה דונם -לאשר. יש שם רצועה של ארבעה שאנחנו עוד מעט הולכים

 10שכרגע קיימים עצים, יש שמה תשתיות כרגע שלא מתוחזקות, שלא 

 11מטופלות. צנרת שקרועה, הזנחה, עשביה. התוכנית למעשה באה לייתר 

 12או להפחית את הצורך בלתחזק את הרצועה הזאת, לעשות שמה שבילים, 

 13ום שנמצא במרכז לעשות שם ספסלים, לעשות שם פינות חמד, זה מק

 14 השכונה.

 15 תכננו את זה גם כך שעלות התחזוקה תהיה נמוכה ככל הניתן, : אבי בראון

 16 אתה לא חלק מהישיבה, אתה,  : שביט מס

 17 אבי אתה,  : תומר יעקב

 18 שביט, הרבה מאוד אנשים ישבו ותכננו את זה. : אבי בראון

 19 ?עדיין, מה לעשות אני מודה לך, אני מודה לך אתה לא חלק מהישיבה  : תומר יעקב

 20 )מדברים יחד(

 21היתה צריכה להגיע לפה האדריכלית עצמה שעשתה את התוכנית, היא לא   : תומר יעקב

 22נמצאת בארץ, יש עוד שקף? זה האומדן, יש פה את הפירוט, יש פה  

 23למעשה חומר כבר מה שנקרא מוכן לצאת לדרך למכרז, לא משהו 
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 1נה, אפשר לעשות אותו ערטילאי שאי אפשר לעשות, מה שנקרא עוד ש

 2מחר בבוקר, בכל זאת אני מבקש יהיה אפשר לקחת את התמהיל הזה את 

 3הטבלה הזאת ואת הפרויקט הזה ולהעמיד את זה כן להצבעה כי זה 

 4 בסמכותך ולאשר את הפרויקט. עד כאן, תודה רבה.

 5 תודה רבה. בעיקרון אתם יכולים לעשות הצבעה על זה,  : שביט מס

 6 א, הוא שואל אם אתה מעלה את זה להצבעה, לא אנחנו,ל  : יצחק גולברי

 7 התשובה היא לא, אני לא מעלה את זה להצבעה,  : שביט מס

 8 אתה לא מעלה, טוב, או.קיי.  : יצחק גולברי

 9 אתם רוצים להצביע אז אין שום בעיה, אם לא אז נעבור לנושא הבא.   : שביט מס

 10 טוב, אתה רוצה הצבעה?  : יצחק גולברי

 11 רוצה הצבעה?  : שביט מס

 12 אני רוצה להעלות את זה להצבעה.  : תומר יעקב

 13 תעלה להצבעה.  : יצחק גולברי

 14 בבקשה, תעלה, מי בעד,  : שביט מס

 15ראש המועצה, אני רק רוצה להבהיר לפרוטוקול, רק רגע, ראש המועצה   : ברוך חייקין

 16הוא זה שאמור להעלות להצבעה, ראש המועצה לא מעלה את זה 

 17 כיוון שיש לו חוות דעת משפטית,להצבעה מ

 18 אבל חייקין זה התנגחות, : אבי בראון

 19אנחנו מדברים עכשיו על משפט, אנחנו מדברים על נוהל ולא, אל תבינו לא   : ברוך חייקין

 20 נכון, אני לא מתערב לגוף העניין וזה לא עניין שלי.

 21 אבל הוא מעלה להצבעה, הנה הוא,  : יצחק גולברי
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 1וא אמר במפורש שיש לו חוות דעת משפטית, הוא אמר במפורש שיש ה  : ברוך חייקין

 2חוות דעת משפטית שהנושא הזה לא יכול לבוא להצבעה על ידי חברי 

 3 המועצה.

 4בוא אני אתרגם לך את זה לעברית, ראש המועצה הביא חוות דעת   : חגי בן ששון

 5 משפטית בשביל לא לקדם  את ענייני הישוב נקודה.

 6 השכונה,וגם  : אבי בראון

 7 הישוב, אנחנו קוראים לו ישוב,  : חגי בן ששון

 8 הכל הכל, אנחנו לא שכונות.  : יצחק גולברי

 9, אם אתה רוצה בכל 1שלך נמצא בסעיף מס'  2תומר תומר, סעיף מס'   : שביט מס

 10 זאת,

 11אני לא חושב שהוא נמצא ואני אנמק ואני אסביר את השוני. אני ביקשתי   : תומר יעקב

 12יך ואל מושיקו, לפני מספר שבועות, אחרי שגם קיימתי שיחה כשפניתי אל

 13עם צחי, על מנת, בבקשה, על  מנת שלא יהיה שום חסם ותהיה היערכות 

 14מקדימה, היערכות מבצעית, שתאפשר להוציא תוכנית אבטחה, להוציא 

 15פקודה, לגשת  לקצין רישוי ולאפשר קיום האירועים תחת מגבלות ותחת 

 16ראל. בשביל זה צריך להיערך מראש, לשכור ההנחיות של משטרת יש

 17ציוד, מחסומים, אוטובוסים, חברת אבטחה וכיוצא בזה. ולכן ביקשתי 

 18, שזה כלל ש"חלקחת מהתב"ר, תב"ר של המצלמות סכום של מאה אלף 

 19גם את הפורימון, כרגע אפשר לקחת פחות כי הפורימון כאמור התבטל, 

 20אבטחה של אירועי יום הזיכרון ולייעד אותו ולצבוע אותו אך ורק לטובת ה

 21 ואירועי יום העצמאות.

 22 אני כמו שאמרתי, הסעיף הזה בדיוק,  : שביט מס

 23 שנעלה את זה להצבעה,  : תומר יעקב
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 1הסעיף הזה הוא בדיוק כמו הסעיף הקודם, ההבדל היחיד שהוא נמצא   : שביט מס

 2 לסדר היום, 1בסעיף מס' 

 3 סעיף זה?אז מה זה משחקי אגו באיזה   : קרן גרין

 4 עוד מאט אני אסביר למה זה לא, אבל ששביט יסיים, : ליאור בנאי

 5אני מבקש לצורך הדיון, לצורך הדיון לאחד את שני הנושאים אני אגיד גם   : שביט מס

 6למה. בעיקרון א' אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני אמרתי את זה גם 

 7 בישיבה הקודמת, 

 8 אשר את זה,אז אם אתה מסכים בוא נ  : קרן גרין

 9 24שההצעה, שההצעה נדחתה. נכון להיום אנחנו מחזיקים מוקד צופה   : שביט מס

 10שבעה ימים בשבוע, שמשמש גם כמוקד העירוני. המקור התקציבי שעות, 

 11למוקד הוא אותה אגרת שמירה, כיוון שאין כסף באגרת השמירה ביקשנו 

 12 ש"חת אלף , שמונה מאוש"חואני מבקש עדיין להעביר יותר ממאה אלף 

 13חזרה לאגרת השמירה, על מנת לאפשר באופן מיידי להמשיך גם את 

 14המוקד וגם את הסיורים בהתאם גם להמלצות של המשטרה, בטח לאור 

 15הדברים שהיו פה בשבועות האחרונים. ולאפשר לעשות כמובן את כל 

 16האירועים הקהילתיים, את האבטחה של האירועים הקהילתיים, וזה לא רק 

 17ת אלא יש ישובים קהילתיים אחרים שאנחנו גם כן משתמשים יום העצמאו

 18בכסף הזה בירושלים ואחרי זה הישובים של הצופים ושל בני המושבים 

 19וכדומה. שהמועצה משתתפת באבטחה שלהם. ככל ואנחנו לא נעביר 

 20, המשמעות שמחר בבוקר אנחנו סוגרים את ש"חלמעלה ממאה אלף 

 21אין מוקד צופים, ולכן אני מבקש להעביר המוקד העירוני, אין מוקד עירוני ו

 22בהתניה, בהתניה  ש"חאלא  את השמונה מאות אלף  ש"חלא מאה אלף 
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 1שברגע שיהיה כסף מאגרת שמירה הכסף יחזור, במידה ומליאת המועצה 

 2 תקבל החלטה להעביר,

 3 מהיטל השמירה החדש אתה אומר. : ליאור בנאי

 4 מהיטל השמירה החדש.  : שביט מס

 5לא יכול לחזור כי אתה מתחיל לגבות רק מהרגע שהחוק יאושר, וכשיאושר  : מנחם בנימין

 6החוק מה שיש לך ומה שאתה תצטרך בפועל לתוכנית, מה שראש 

 7מיליון את אותו דבר שיש לנו בשביל  2המועצה מציע זה לגרוע מאותם 

 8 התוכנית,

 9 מה שראש המועצה מציע זה בדיוק מה שראש המועצה מציע,  : שביט מס

 10 לא, תדייק, לא, אבל אני רק אגיד, אני לא אגיד לך מאיפה להחזיר, : בנימין מנחם

 11 ומכיוון,   : שביט מס

 12 החוק החדש לא יאפשר לך עודפים, במסגרת תוכנית, : מנחם בנימין

 13שוב, במידה ויהיה כסף אנחנו נחזיר את הכסף. המשמעות צריכים להבין   : שביט מס

 14 מה המשמעות,

 15 הבנו את המשמעות, אנחנו : מנחם בנימין

 16 רגע שאלה, באיזה סעיף אנחנו נמצאים כרגע?  : קרן גרין

 17 ,אנחנו בסעיף ב' בנושא מסדר היום  : תומר יעקב

 18איך הגיע לנושא השני? אני לא מבין, מתגלגל איך שרוצים. על מה אנחנו   : יצחק גולברי

 19. הגענו דנים עכשיו? שנייה, על ב'? עולה לדיון או לא עולה לדיון? זה הכל

 20 כבר לחוק ההסדרים במשק.

 21מה שאמרתי, מה שאמרתי סעיף ב' משמעותו בדיוק כמו סעיף א' מבחינת   : שביט מס

 22 האפשרות. סעיף ב' לא יכול לעלות על ידי חבר מועצה, 

 23 אז עזוב אותו, בוא ניגש אחר כך לסעיף שלך,  : יצחק גולברי
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 1 ',אז אנחנו באותה סיטואציה של סעיף א  : תומר יעקב

 2 בדיוק,  : יצחק גולברי

 3 .1אז בוא נעבור לסעיף   : קרן גרין

 4 לא רגע, שנייה, איפה ההצעה לסדר שלי?  : יצחק גולברי

 5 עכשיו,   : שביט מס

 6 למה זה לא מופיע פה?  : יצחק גולברי

 7 מפני שזה היה אחרי שיצא סדר היום, עכשיו ההצעה,  : שביט מס

 8תוספת לסדר היום לאנשים זה נשלח בזמן. מדוע אבל תמיד אפשר לשלוח   : יצחק גולברי

 9חברי המועצה לא קיבלו את זה כהצעה לסדר, תוספת? אתה לא יודע, 

 10 אתה ראש המועצה עד כמה שאני זוכר. שאלוהים ישמור.

 11 אפשר לדון בזה בכל מקרה, זה הופץ אחרי שכבר הופץ כל החומר. : מושיקו ארז

 12 , לא, אני לא צריך לשלוח שליחים,אבל מוציאים אותה במייל  : יצחק גולברי

 13 שלחת את זה כהצעה לסדר, לכולם בכל מקרה, זה נשלח לכולם. : מושיקו ארז

 14 מה זה משנה? אבל כשזה,  : יצחק גולברי

 15 תוספת,  : שביט מס

 16 תוספת לסדר היום זה בסמכות המועצה.  : יצחק גולברי

 17 בסדר, אבל זה עולה. : מושיקו ארז

 18 שה, עכשיו, טוב,כן בבק  : יצחק גולברי

 19 אני רק חוזר לפרוטוקול שאני מבקש לקבל את החומר כתוב. : מנחם בנימין

 20 כתוב. : מושיקו ארז

 21 לא, הביתה מודפס באופן קבוע.  : קרן גרין
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 1כל פעם חוזרים על בקשה, תאשר שאתה רוצה, אני את החומר שלי רוצה  : מנחם בנימין

 2חומר, לא רוצה להדפיס כתוב, לא רואה בעיניים בטלפון כל כך הרבה 

 3 בביתי את הזה, רוצה לקבל כתוב את החומר.

 4 רגע, לא אבל, המשמעות היא, : מושיקו ארז

 5 אני יודע מה המשמעות, הדבר היחיד, : מנחם בנימין

 6 שיש כאן, שנייה רגע, : מושיקו ארז

 7ל שאני לא יכול להגיש, אני לא יכול להגיש תב"ר, הדבר היחיד שאני יכו : מנחם בנימין

 8על דף על כל ישיבה וזה יהיה על המצפון  ש"חלבקש שתוציא עליי שני 

 9שלי שאני מבזבז את כספי המועצה, רוצה את זה כתוב ברור מול העיניים 

 10 שלי ביד. אחרת אני לא יודע על מה אני דן, תודה.

 11רק שני משפטים, אני מסתייג מהשיוך של הצעת ההחלטה שלי לעומת מה   : תומר יעקב

 12, מאחר ואני מבקש לצבוע כסף שמשמש אך 1סדר היום בסעיף שמופיע ב

 13ורק לאותם אירועים נקודתיים שיקרו עוד חודש וחצי, לא לשוטף,  לא 

 14למוקד, זה מה שנקרא גזרה אחרת, תוכנית אחרת. מה גם שעדיין לא 

 15גיבשנו לא יישמנו, לא הבאנו לפתחה של ישיבת המליאה את כל 

 16ר ועדת התוכנית אבטחה, ככה שככה ההמלצות של התוכנית שיוסי יו"

 17סתם לאשר כסף בלי שיודעים למה ועבור מה, בלי ניתוח בלי תחשיב בלי 

 18כלום, אני חושב שזה טעות, ורצוי כרגע בשלב הזה לאשר ולא לגרום 

 19למניעת אירועי יום העצמאות במידה ולא נאשר, אנחנו המטרה שלנו 

 20 לאשר כספים,

 21שר חלק, אפשר לאשר חלק, כן איציק בבקשה. לסדר היום, לא 1סעיף   : שביט מס

 22 איציק בבקשה.

 23 הנושא שלו.  : תומר יעקב
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 1 בבקשה.  : שביט מס

 2טוב, כפי שידוע לחברי המועצה, ראש המועצה שלח מכתב, ראש המועצה שלח   : יצחק גולברי

 3 מכתב פיטורין בראשונה בתולדות,

 4 סליחה, הצעה?  : ברוך חייקין

 5 בעיה, אין בעיה, אני נציג ציבור ואין לי בעיה. לא לא, אין לי  : שביט מס

 6שנה שלח לו  80-ראש המועצה שלח לראשונה בתולדות הישוב שכבר למעלה מ  : יצחק גולברי

 7 מכתב פיטורין, 

 8 לא פיטורין, אי אפשר לפטר אותי.  : חגי בן ששון

 9 הפסקת עבודה. מה שאתה רוצה, אתה לא תהיה חבר מועצה יותר.  : יצחק גולברי

 10 התפנות מקומו,   : שביט מס

 11התפנות מקומו של חבר מועצה בטענה, שחבר המועצה חגי בן שושן לא גר   : יצחק גולברי

 12בישוב. תראו, למה העליתי את הנושא? א' יש סמכות לראש המועצה, אם חבר 

 13מועצה לא גר בישוב, סמכות ראש המועצה לבוא ולהגיד אדוני, אתה מתפנה 

 14ך. אבל מה? גם ראש המועצה גם כולנו גם פה ומישהו אחר יכנס במקומ

 15בשולחן המועצה, חגי בן שושן בא ואמר, אני, הוא אמר שהוא, החבילה 

 16 המשפחתית שלו התפרקה לצערו הרב, 

 17 מתי הוא אמר את זה?  : שביט מס

 18 הוא אמר את זה, זה היה פה בישיבה,  : יצחק גולברי

 19 מתי, באיזה ישיבה?  : שביט מס

 20עכשיו ברשות דיבור. זה שאתה לא זוכר זה לא הנושא הראשון תן לי, אני   : יצחק גולברי

 21 שאתה לא זוכר שביט,

 22 תדייק, תדייק, יש פרוטוקולים,  : שביט מס

 23שביט זה לא הנושא הראשון, שביט, רגע, תנו לי לסיים. חגי פה דיבר על זה פה   : יצחק גולברי

 24לעבור הליך של בשולחן, שהחבילה המשפחתית שלו התפרקה והוא נאלץ 

 25גירושין, הוא מחפש לו בית בצורן או בקדימה. כולם ידעו שהוא לא, כרגע הוא 

 26הולך לגור מדי פעם אצל אמא שלו. אנחנו יודעים שחגי כל יום נמצא בישוב, 
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 1הוא חבר פעיל, חבר מועצה פעיל אני חושב אפילו יותר ממני, מגיע לכל 

 2יד לכם כולנו, מי שיש לו אולי הישיבות. ומה שהכי גרוע שזה, אני רוצה להג

 3איזושהי בעיה צריך להיזהר, אם ראש המועצה מפעיל חברת חקירות, מעקב 

 4 אחרי חבר מועצה,

 5 מאיזה תקציב?  : קרן גרין

 6אני לא יודע מאיזה תקציב, אני יודע שגזבר המועצה, אני שאלתי אם היתה   : יצחק גולברי

 7ח חוקרים לצורן, להרצליה, הזמנה, לא היתה הזמנת עבודה. ראש המועצה של

 8 לעקוב אחרי חבר מועצה. 

 9 על משהו שהוא ידוע.  : חגי בן ששון

 10על משהו שהוא ידוע. עכשיו, מה שמעניין, עזוב, אני לא רוצה להגיד לך משהו   : יצחק גולברי

 11שאתה תפגע עכשיו, אבל אני אומר לכם כולכם, יכול להיות שהוא עוקב אחרי כל 

 12 יו שאלה אחת לי אליך, מי מימן את החקירות האלה?אחד ואחד מאתנו. עכש

 13 אני.  : שביט מס

 14 ?אתה, מכספך האישי  : יצחק גולברי

 15 מהכיס הפרטי שלך?  : קרן גרין

 16אז אני מבקש את זה לפרוטוקול בבקשה, ראש המועצה מודיע שהוא מימן את   : יצחק גולברי

 17 החקירות האלה, אוהה, 

 18 ת זה?מכיסך האישי מימנת א  : קרן גרין

 19 חיכיתי שתגיד את זה,  : יצחק גולברי

 20 כן כן,  : שביט מס

 21 חיכיתי שתגיד את זה,  : יצחק גולברי

 22 אתה מקבל משכורת מהמועצה ומוציא אותה,  : קרן גרין

 23 קרן קרן, זה בסדר זה יופי, זה בסדר, מותר לו.  : יצחק גולברי

 24 לנו?בזה אתה מתעסק במקום כל הבעיות הגדולות שיש   : קרן גרין
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 1 כן איציק, עוד שאלות?  : שביט מס

 2כן כן, אני, מכיוון שאתה, אני חושב שאתה טעית בתהליך, לא בחקירות זה   : יצחק גולברי

 3 סמכותך, 

 4 אפשר לדעת את מי עוד אתה חוקר פה?  : קרן גרין

 5 בוודאי,  : יצחק גולברי

 6 לא, זה חקירות פרטיות.   : חגי בן ששון

 7 רטיות.חקירות פ  : יצחק גולברי

 8 בוא נשאל אולי הוא יגיד, השקיפות פה חוגגת,  : קרן גרין

 9 מכיוון,   : יצחק גולברי

 10 הוא לא הוציא הרבה כסף לפי הרמה של החוקרים.  : חגי בן ששון

 11מכיוון שבדקנו את הנושא הזה ואני חושב שהמכתב שלך הוא בטעות, סמכות כן,   : יצחק גולברי

 12ס החוק ויש תקדימים בנושא הזה, אני רוצה אבל בטעות כי לא התבססת על בסי

 13לייתר את המועצה מכניסה להליכים משפטיים והוצאות כספיות גדולות, ולכן 

 14ביקשתי את חוות דעת היועץ המשפטי, האם ראש המועצה צריך להחזיר את 

 15 המכתב הזה חזרה למקומו ולבטל אותו.

 16בחוק לראש המועצה, החוק אני אתייחס ברשותך, א' כמו שאמרת, יש סמכות   : שביט מס

 17הוא מאוד מאוד ברור, פעלתי בהתאם לחוק, ואני אמשיך לפעול בהתאם לחוק. 

 18חגי גם שלח תגובה למכתב שלי יקבל תגובה אישית אחרי שאנחנו נעשה את 

 19 הבדיקה למכתב שלו, יקבל תשובה אישית ואחרי זה אנחנו נמשיך הלאה.

 20 עץ המשפטי,לא, אני רוצה לשמוע את היו  : יצחק גולברי

 21 אתה יכול לשמוע את היועץ המשפטי, מה שאתה רוצה,  : שביט מס

 22 בבקשה,  : יצחק גולברי

 23 מה זאת אומרת? זכותנו כחברי מועצה לשמוע את עמדת היועץ המשפטי,  : קרן גרין
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 1אני לא יודע אם ליועץ המשפטי, גם ליועץ המשפטי לא בטוח שיש לו את כל   : שביט מס

 2 המידע,

 3פתאום אין לו את כל המידע, היועץ המשפטי פתאום אין לו חוות דעת? כשאתה   : רייצחק גולב

 4רוצה משהו יש לו חוות דעת? אני מבקש שהיועץ המשפטי תגיד לנו חוות דעתך 

 5 בנושא.

 6מכיוון שהיועץ המשפטי לא קיבל ממני את כל מה שידוע לי, אז כל חוות דעת   : שביט מס

 7 שהוא ייתן פה,

 8אבל מה, החוקרים לא נתנו לך את כל המידע שהיה לך? לילו אתה צריך להיות   : יצחק גולברי

 9 מודע גם כן,

 10 מכיוון, מכיוון שהוא לא קיבל את המידע אז הכל בסדר,  : שביט מס

 11 אני יודע הרבה דברים חוץ מזה אבל אני,  : ברוך חייקין

 12 תיזהר, כן,  : יצחק גולברי

 13 אבל אני סותם את הפה.  : ברוך חייקין

 14 ברוך כן בבקשה.  : יצחק גולברי

 15 וגם אם תוכל להתייחס למשמעויות התקציביות,  : קרן גרין

 16 כן בבקשה,  : יצחק גולברי

 17 איזה משמעויות תקציביות?  : ברוך חייקין

 18 בהליך משפטי,  : יצחק גולברי

 19ואני   לא, לזה אני לא יכול להתייחס, זה לא, לא העניין שלי. אבל שני המסמכים  : ברוך חייקין

 20אומר רק משני המסמכים שראיתי מול העיניים, כלומר המסמך שראש המועצה 

 21הוציא והמסמך שחבר המועצה חגי בן שושן הוציא, חוות הדעת שלי שיש 

 22בעייתיות עם המכתב שראש המועצה הוציא, כלומר אם מתקיימים התנאים שחגי 

 23 פרט במכתב שלו,

 24 ואכן הם מתקיימים,  : חגי בן ששון



 

 

21 

 1אז אני חושב שלא מתקיים התנאי בסעיף שאין לו מקום מגורים קבוע   : יקיןברוך חי

 2 בקדימה. זו חוות הדעת שלי.

 3 לכן א' תודה,לכן,   : יצחק גולברי

 4אם חגי יגיש עתירה נגד זה, מה העלויות המשפטיות הכרוכות מבחינת   : קרן גרין

 5 המועצה?

 6 זה הרבה כסף,  : יצחק גולברי

 7 ,ש"חאלפי  עשרות  : חגי בן ששון

 8 ?ש"חעשרות אלפי   : קרן גרין

 9 .ש"חאני מניח שזה עשרות אלפי   : ברוך חייקין

 10זאת אומרת ובמצב כזה שאין לנו תקציב לכל כך הרבה דברים בזה אנחנו   : קרן גרין

 11 ?ש"חהולכים להשקיע עשרות אלפים 

 12נייה, אני יש לי הצעה, אני מבקש להעלות את ההצעה שלי לסדר, ש  : יצחק גולברי

 13 להצבעה,

 14 זה לא בסמכות של המליאה,   : שביט מס

 15 סמכות, תשמע, פתאום אתה, כי אתה לא מתנהל נכון,  : יצחק גולברי

 16 אתה מנסה, המליאה מנסה, אתה מנסה לקחת סמכויות שהם לא שלך,  : שביט מס

 17 אתה מתנהל בניגוד לחוק, שביט,  : יצחק גולברי

 18 בעיה, תבוא לאיזה ערכאה שאתה רוצה,  אתה מנסה בכוח, אין שום  : שביט מס

 19 אתה,  : יצחק גולברי

 20 לא בסמכות שלך,  : שביט מס

 21 שביט, אתה מתנהל בניגוד לחוק.  : יצחק גולברי

 22 איציק, אולי שישבו שניהם ביחד בחדר סגור ויפתרו את זה? : ליאור בנאי
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 1ה שהוא עשה, מה זה חדר סגור? אומר לך היועץ המשפטי זה לא חוקי מ  : יצחק גולברי

 2 באמת, מה זה השטויות האלה?

 3 מה אנחנו צריכים אבל להתעסק בזה? : ליאור בנאי

 4כי אני רוצה, כי הוא צריך ללכת לבית משפט עכשיו בגלל זה. אין לו זמן.   : יצחק גולברי

 5וזה יעלה המון כסף למועצה, אין כסף לתת לחינוך, אין כסף לתת למתנ"ס, 

 6 מקופת המועצה, ש"חהוא מוציא עשרות אלפי 

 7 למה אתה צועק עלי אבל?  : ליאור בנאי

 8אתה אומר לי שילכו שניהם ישבו בחדר, הוא לא יכול לשבת עם הגזבר   : יצחק גולברי

 9 אתה רוצה שישב עם חגי?

 10 בקטע המצפוני, שבו שלושתכם ביחד תסכמו את זה. : ליאור בנאי

 11ת היא של ראש המועצה והיא אני רק הערה אחת לעניין הסמכות, הסמכו  : ברוך חייקין

 12 לא סמכות של מליאת המועצה. סמכות שרשומה,

 13 מליאת המועצה יכולה להביע את חוסר שביעות רצונה,  : קרן גרין

 14 יכולה להביע אין שום בעיה,  : ברוך חייקין

 15 מהנושאים שראש המועצה מתעסק אתם.  : קרן גרין

 16 ת המכתב.זה נכון, כן, היא לא יכולה לבטל א  : ברוך חייקין

 17 רשמנו את זה לפרוטוקול.  : שביט מס

 18אני רוצה שזה ירשם לפרוטוקול, מהתנהלות ראש המועצה בעניין הזה,   : קרן גרין

 19ובזבוז משאבי ציבור בעניין הזה, והזמן של ראש המועצה הוא גם משאב 

 20 ציבורי, הוא צריך להיות ממוקד בהוספת הכנסות לישוב ולמצוא פתרונות,

 21 הוא מתעסק בחיסול חשבונות,  : יצחק גולברי

 22לא רק זה, כל פעם ראש המועצה מזמין אותנו לבוא ולסייע. כל פעם   : קרן גרין

 23שאנחנו באים ומסייעים או מציעים פתרונות לסייע, הוא מבין למה לא אי 
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 1אפשר להגיש תב"ר, אי אפשר להגיש תקציב, אי אפשר את זה, המסמך 

 2עת משפטית. אז יש אמרה שאומרת, הזה לא נמצא לי, פה יש לי חוות ד

 3נאה דורש נאה מקיים, אתה רוצה מועצה שיתופית שתעזור אנחנו פה 

 4אנחנו עוזרים, אתה חוסם כל הזמן, אתה נשאר לבד. מי שנפגע מזה זה 

 5 התושבים. אני מציעה לעשות שוב,

 6 בינתיים מי שפוגע בתושבים זו את קרן.   : שביט מס

 7 להאשים. העיקר שיש את מי  : קרן גרין

 8 אני היה לי כיף בעשרה ימים האחרונים לא הייתי פה והיה לי שקט.  : מנחם בנימין

 9 למה חזרת?   : יצחק גולברי

 10אני בהלם שביט. באמת, אני מעריך אותך ואני לא מאמין שאתה בתוך  : מנחם בנימין

 11העניין הזה, אני מתבייש ממה ששמעתי, שמעתי את זה לפני חצי שעה 

 12אני לא מבין מה קורה פה. כאילו אנחנו יושבים פה חבורה פעם ראשונה ו

 13של אנשים, חוץ ממך כרגע כולם פה חברי מועצה מתנדבים, מירוטי זכויות 

 14ומירוטי דברים שיכולים לעשות, אז אולי עושים בעיות או מדברים לא למה 

 15שאתה אוהב לשמוע או לא לאותו כיוון, אבל אני אומר, אנחנו ישוב קטן, 

 16למפלצת של עיר מכוערת, ולו הייתי, אתה יודע, אם אין פה משהו ונהפכנו 

 17 פלילי שצריך לטפל בו, אני לא מבין לאן, לאן זה, איפה אנחנו נמצאים.

 18 לאן הוא הגיע, ציד מכשפות.  : יצחק גולברי

 19זה מה שיש לי להגיד, אני מתבייש. אני לא מבין איפה אנחנו נמצאים, זה  : מנחם בנימין

 20שפל שאני מכיר איך אומרים? בחיים הציבוריים שלי, איך  פשוט רגע הכי

 21 אומרים? בתוך הסיפור שאני נמצא בו. 

 22אני רוצה, אני ממשיך בקו של, וזה לא משנה אם זה חגי או אדם אחר   : יוסי אדירי

 23מאתנו, אני ממשיך בקו של צ'וך ואני רוצה לשאול שאלה. לדעתי פה נחצה 
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 1וד ברור, ואני רוצה רק להבין אם אתה קו אדום, נחצה קו אדום מאוד מא

 2 הכרת את הסיטואציה שנמצא בה חגי?

 3 לא.  : שביט מס

 4 שקרן.  : יצחק גולברי

 5שקרן,  לא, אני גם אגיד לך למה, אני רוצה להגיד משהו, רגע שנייה, כי   : חגי בן ששון

 6שאני אמרתי לראש המועצה שביט נס בראש השנה, אז הוא אמר לי לך 

 7 יה מפנים, אז אתה שקרן.את הזבל בהרצל

 8 בדיוק.  : יצחק גולברי

 9 אתה שקרן.  : חגי בן ששון

 10 תן ליוסי לדבר.  : יצחק גולברי

 11 אם אתה יכול להוכיח שאמרתי דבר כזה אז תוכיח.  : שביט מס

 12 יש הקלטות.  : חגי בן ששון

 13 אני חוזר אחורה, אני חוזר אחורה, אני אומר את זה משום שיש דברים  : יוסי אדירי

 14שאנחנו נדרשים, לא קשור לאנשי ציבור, כבני אדם לעשות מספר בדיקות, 

 15ולא בדרך הזאת שננקטה פה בחוקרים וזה, לפחות לא כנגד איש ציבור, 

 16אלא אם כן יש פה איזושהי עבירה  פלילית. ואין פה שום עבירה פלילית, 

 17ואני לא מצליח להבין איך מגיעים למצב כזה, אני אומר לך שביט, זה 

 18ודה, מבחינתי זה קו אדום. לא היית צריך לעשות את זה, אני חושב נק

 19 שאתה צריך לחזור בך.

 20 תבקש סליחה ותוריד את זה מסדר היום,   : יצחק גולברי

 21 ולהוריד את זה מסדר היום,  : יוסי אדירי

 22 מותר להגיד טעיתי.  : יצחק גולברי
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 1משנה אם זה לילו אני או  וכשחגי יסיים את התהליך שלו, אני אומר לא  : יוסי אדירי

 2 חגי, 

 3 זה לא בסמכות,  : שביט מס

 4יסיים את התהליך הזה יבוא יגיד חבר'ה אני עברתי לדימונה אני עברתי   : יוסי אדירי

 5לבאר שבע, אבל ככה לעשות את זה בצורה כזאת חתרנית זה נראה לי לא 

 6 רציני בלשון המעטה וגם לא אתי.

 7 י הצעה, כדי שלא נעלה את הנושא שלי להצבעה,יש לי הצעה, יש ל  : יצחק גולברי

 8 אתה יכול להעלות להצבעה אבל אין לכם סמכות.  : שביט מס

 9אני יש לי הצעה בשבילך, אתה יודע שאני נותן לפעמים הצעות, לפעמים   : יצחק גולברי

 10אתה מקשיב לפעמים לא. אני מציע לך שמותר להגיד טעיתי, להגיד 

 11 היום ונמשיך לעבודה.סליחה, להוריד את זה מסדר 

 12מר גולברי, אני כפי שאמרתי בהתחלה, אני קיבלתי את התשובה של חגי,   : שביט מס

 13אני קיבלתי את חוות הדעת של היועץ המשפטי, למרות שהיועץ המשפטי 

 14לא היו לו את כל העובדות האלה מול העיניים. אני אסיים את הבדיקה, חגי 

 15וב שטעיתי אני בשמחה יגיד יקבל תשובה ממני מסודרת, אם אני אחש

 16 שטעיתי,

 17 אבל אתה לא מבין שאין לו זמן, הוא חייב לגשת לבית משפט.  : יצחק גולברי

 18 יום. 30יש לו זמן, יש לו זמן   : שביט מס

 19 טוב, יש לי זמן, זה בסדר,  : חגי בן ששון

 20אני מבקש לשנות את סדר היום, מכיוון שנמצאים פה החבר'ה של   : שביט מס

 21אז קודם כל נושא לדיון המתנ"ס, יציגו את הדו"חות הכספיים, המתנ"ס 

 22 חברי המועצה יעלו לסדר, יעלו,

 23 לא, אנחנו ממשיכים בסדר היום,  : קרן גרין
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 1 לא שואלים אותך אבל,  : שביט מס

 2 מה זה לא שואלים? מה פתאום? אתה לא יכול.  : יצחק גולברי

 3 כמה שלנו.לשנות אתה צריך הסכמה שלנו, הס  : חגי בן ששון

 4מה זה? אתה למדת את החוק או לא למדת את החוק? את הצו למדת?   : יצחק גולברי

 5 את הצו אולי,

 6 אנחנו ביקשנו דיון,  : קרן גרין

 7 הבנתי, אתם,  : שביט מס

 8שביט, רק הערה אחת, לפני שנה היית סופרמן, ההליום ירד מהגז, נגמר,   : יצחק גולברי

 9 עלה.אין לך הליום יותר, אתה לא למ

 10רבותי, אפשר זה או שאתם לא רוצים לשנות? סדר היום, תודה רבה. אני   : שביט מס

 11מתנצל, מתנצל, חברי המועצה לא חושבים על הזמנים שלכם אז אין שום 

 12בעיה, אנחנו נקווה שהדיון יהיה קצר ואם אתם לא יכולים להישאר אז תלכו 

 13 ולא תדונו.

 14 מי שנצמד שיישאר בנוהל,  : יצחק גולברי

 15 אנחנו ביקשנו, אתה קבעת את סדר היום,  : קרן גרין

 16 סליחה, סליחה, נושא מס',  : שביט מס

 17 רגע, אני רוצה להגיד, מי שקבע את סדר היום,  : קרן גרין

 18אני מבקש, רבותי אני מבקש לשנות את סדר היום, לדון בנושאים כרגע   : שביט מס

 19 בעד?, הנושאים של המתנ"ס, מי 1במקום נושא  15עד  11

 20 אני לא בעד,  : יצחק גולברי

 21 , תודה רבה, אני מתנצל.3, מי נגד שינוי? 5מי בעד השינוי?   : שביט מס

 22 שביט, תראו אני הוזמנתי, : טימו
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 1שנייה רגע סליחה, יש לי רק הצעה טכנית, הנושאים של המתנ"ס חוץ  : מושיקו ארז

 2 ם ראשונים.מאחד הועלו על ידי חברי המועצה ולכן צריכים להיות נדוני

 3 אז למה זה לא היה בסדר יום ככה?  : קרן גרין

 4 זה,זה לא יכול להיות   : שביט מס

 5 הוא קבע את הסדר, מה?  : יצחק גולברי

 6 אתם קבעתם את סדר היום.  : קרן גרין

 7 )מדברים יחד(

 8אני, אתם מכירים אותי מוטי, מנהל מחוז מרכז בחברה למתנ"סים ואני  : מוטי

 9להתייחס לשאלות או לדברים שעולים פה בהקשר של הוזמנתי לכאן כדי 

 10 המתנ"ס. אני לא אוכל להישאר פה,

 11 סע לשלום מוטי,   : יצחק גולברי

 12 מה? כן? בסדר, : טימו

 13 סע לשלום, אתה משוחרר,  : יצחק גולברי

 14 אני מתנצל שהטרידו אותך.  : שביט מס

 15 אם אפשר היה לאפשר את הדיון הזה, : מוטי

 16ביקשנו דיון מיוחד בנושא, סרבו לדיון מיוחד בנושא, אמרו לנו אנחנו   : קרן גרין

 17שאתם לא יכולים להגיע, ועכשיו ביקשו ביום הזה את הדיון הזה. לא אנחנו 

 18 קובעים את סדר היום, ראש המועצה.

 19 מוטי תודה רבה, אני מתנצל. רבותי,  : שביט מס

 20 לא רציני, חבר'ה, לא רציני, חבר'ה בואו רגע, לא רציני, : ליאור בנאי

 21 מי שנצמד לנוהל ייצמד לנוהל עד הסוף.  : יצחק גולברי

 22 רבותי נושא מספר,  : שביט מס

 23 זה נושא שאתם אבל ביקשתם, : ליאור בנאי
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 1 )מדברים יחד(

 2 רבותי תודה.   : שביט מס

 3 יהיה היום דיון, היום יהיה דיון.  : יצחק גולברי

 4 אנחנו נעשה היום דיון, אין מה זה,  : קרן גרין

 5יש לנו כמה נושאים, יש לנו עשרה נושאים לפני זה, אם יעבירו את זה   : שביט מס

 6 מהר אז זה ילך עשר דקות, אם זה ילך לאט אז שעתיים. 

 7 ראש המועצה היה צריך לקבוע את זה,  : קרן גרין

 8, התקנת 957, הקטנת תב"ר 1, תודה רבה. נושא מס' 1נושא מס'   : שביט מס

 9תומכות ללוחות אבטחה יישובית, בסך שמונה  מצלמות אבטחה מערכות

 10. הנ"ל ש"חמיליון  1.200לסך של  ש"חמיליון  2, מסך של ש"חמאות אלף 

 11לצורך החזרת הסכום לקרן שמירה לשם מימון האבטחה היישובית כמו 

 12 שאני אמרתי,

 13רק תסביר לנו לאט לאט, תסביר לי אני לא מבין, אני עכשיו סתום נהייתי.   : דורון אריה

 14אם אני מכבד פה אנשים אני סתום כיתה א', תסביר לי מה אומר התב"ר 

 15 לאט לאט יש לי זמן. 

 16 דורון אתה צודק.  : חגי בן ששון

 17עכשיו הכל לאט, אם רוצים אז ללכת הביתה. אם עושים ככה מתעלמים   : דורון אריה

 18מאנשים עדיף שתלכו הביתה. אני בקטע שרוצה להבין סעיף סעיף עשר 

 19 שעה, יש לי זמן כל הלילה. דקות, רבע

 20 גם אני.  : חגי בן ששון

 21 גם לנו.  : יצחק גולברי

 22 אם זה השיטה פה בקדימה תעבוד איך שאתה רוצה. תסביר לי לאט לאט.  : דורון אריה
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 1להתקנת מצלמות  ש"חמיליון  2כמו שציינתי, אנחנו אישרנו תב"ר על סך   : שביט מס

 2 1-מכיוון שאנחנו הפסקנו באבטחה, מערכת אבטחה יישובית. אנחנו 

 3לינואר לגבות אגרת שמירה אנחנו, ואנחנו עדיין ממשיכים להפעיל גם את 

 4המוקד העירוני וגם את המוקד צופה, כרגע אין מקור מימון, אין מקור מימון 

 5שהוא לא מקרן השמירה לצורך הפעלת המוקד מצד אחד, מצד שני, אנחנו 

 6קרן, גם את אבטחת האירועים גם אמורים לממן מתוך אותו כסף, אותה 

 7הקהילתיים יום העצמאות ואירועים אחרים שציינתי קודם. בלי אישור של 

 8כל הסכום או חלק מהסכום מליאת המועצה כמובן יכולה להחליט שהיא 

 9לצורך  ש"ח, ארבע מאות אלף ש"ח, מאתיים אלף ש"חמעבירה מאה אלף 

 10רועי אבטחה, אירועים מימון ביניים, גם של המוקד הצופה וגם של אותם אי

 11רוצים את הכסף לאבטחה. לא יהיו אירועים, לא אירועי יום קהילתיים ש

 12העצמאות, לא אירועים קהילתיים וכמובן שאנחנו החל ממחר בבוקר לא 

 13יהיה גם מוקד עירוני ולא יהיה מוקד צופה. קרן בבקשה זכות דיבור איציק 

 14 אחר כך,

 15 לא, איציק יכול לפניי.  : קרן גרין

 16 איציק בבקשה.  : ט מסשבי

 17טוב תראה, שביט, אתה יושב פה בוכה ומכה עלינו על החזה שלנו על   : יצחק גולברי

 18חטא. אתה רק לא אומר שבגללך, בגלל ההתנהלות הכושלת שלך אין חוק 

 19עזר לשמירה. אתה יושב ומחייך כמו, אני באמת לא רוצה להתבטא 

 20 ה נכשל,בצורה, אתה פשוט מרתיח את הדם של האנשים. את

 21 איציק זה עלה פה לדיון ואתם הצבעתם נגד. : ליאור בנאי

 22 לא, אנחנו לא יודעים,  : קרן גרין



 

 

30 

 1למה אין חוק? כי הם לא הביאו אותו בזמן, עכשיו אישרו, עד מתי ראש  : מנחם בנימין

 2 המועצה חושב,

 3 לא לא, ליאור, ליאור,  : חגי בן ששון

 4 שיך,אם תיתן לי לדבר אני אמ  : יצחק גולברי

 5 ליאור ליאור ליאור תן לאיציק לדבר.  : שביט מס

 6ליאור, יש לי הצעה בשבילך, מכיוון שאין לך זיכרון כל כך טוב, באמת, אולי   : יצחק גולברי

 7אתה טועה בגלל שאתה לא יודע, אז אל תפריע לי כי אני יודע קצת יותר 

 8העזר היה  טוב ממך, קצת, יש לי קצת יותר ניסיון וקצת יותר זיכרון. חוק

 9. 2017לדצמבר היה צריך לחול על שנת  31-צריך להגיע בזמן לאישור וב

 10ראש המועצה נכשל, מספר פעמים שאלתי למה, לא קיבלתי עד לרגע זה 

 11מענה, אף אחד מאתנו לא קיבל. מי היה אחראי על זה שחוק העזר לא 

 12. הגיע בזמן. עכשיו באים ובוכים לנו על הכתפיים אין לי כסף תעזרו לי

 13עכשיו תראו, אני רוצה לדעת שאלה ראשונה לגזבר, מה המעמד של 

 14 התב"ר הזה, האם התב"ר הזה בכלל עבר לרמלה?

 15 מיליון אנחנו העברנו. 1.200 : יזהר קמחי

 16 מיליון. 2ולא   : יצחק גולברי

 17 מיליון. 1.200נכון,   : תומר יעקב

 18 מיליון. 1.200  : יצחק גולברי

 19 מיליון. 2מיליון העברנו? אנחנו אישרנו  1.200מה זאת אומרת   : קרן גרין

 20 מיליון? 1.200למה עברו רק   : חגי בן ששון

 21 צריך החלטת מליאה בשביל,  : תומר יעקב

 22 ,1.200מי הורה להעביר   : קרן גרין

 23 זאת שאלה, זאת שאלה מה קרה,  : יצחק גולברי
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 1 מיליון אנחנו אישרנו, 2אני חושב שהועבר   : שביט מס

 2 מיליון. 2מיליון, עבר  1.200מיליון והוצאה הזמנה על  2לא, עבר  : יזהר קמחי

 3 מיליון. 2עבר   : שביט מס

 4 והתב"ר מאושר?  : יצחק גולברי

 5 כן כן, מאושר. : יזהר קמחי

 6זה דבר אחד, דבר שני, דבר שני גם לפני שחוק העזר כן אושר לא אושר,   : יצחק גולברי

 7חודשים, הוא אמר תוך שבועיים תוך עדיין אין לו ואני אמרתי שזה ייקח 

 8שבוע. זה בדיחה הרי, מתי אישרנו את חוק העזר, לפני שלושה ארבעה 

 9 שבועות? עד היום אין לכם חוק עזר.

 10 רגע, אולי יש לו תשובה אבל לשאלה שלך, מה אתה אומר?  : קרן גרין

 11עודכן בזמן? יש לך תשובה להגיד לי למה זה, מי היה אחראי לזה שזה לא   : יצחק גולברי

 12 לא.

 13 אין לך תשובה? אתה ראש המועצה ואין לך תשובה?  : קרן גרין

 14 יש לך תשובה או אין לך תשובה?  : יצחק גולברי

 15 אני אחראי על הכל, מה השאלה?  : שביט מס

 16 מה התהליך,  : קרן גרין

 17 מי נכשל? מי, לא, מי נכשל,  : יצחק גולברי

 18ני אחראי על הכל, שאלת קיבלת תשובה, אני אני אחראי על הכל, איציק, א  : שביט מס

 19 ראש המועצה אני אחראי על הכל.

 20אז תתפטר, נכשלת בדבר כזה קרדינאלי תתפטר, אם אתה אחראי   : יצחק גולברי

 21 תתפטר, תהיה גבר, תגיד עשיתי טעות אני לא מתאים.

 22 איציק אני אחראי על הכל, אני אחראי על הכל, הלאה.   : שביט מס
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 1אתה אחראי על העניין של חוק העזר, אתה אחראי על העניין של חוק   : קרן גרין

 2 העזר?

 3 אני אחראי על הכל, על הכל אני אחראי.   : שביט מס

 4 אז למה אתה,  : קרן גרין

 5לדברים הכי גרועים במועצה וגם על הדברים הרעים, גם על הדברים   : שביט מס

 6 הרעים אני אחראי, הלאה.

 7 לציבור,למה אתה אומר   : קרן גרין

 8 למה אתה משחיר את פנינו בציבור כאילו בגללנו אין שמירה? : מנחם בנימין

 9 אין חוק, אין שמירה?  : יצחק גולברי

 10 מפני שאם אתם הייתם מאשרים,  : שביט מס

 11 ואם היית מביא בזמן,  : חגי בן ששון

 12 לא היית צריך אותנו בכלל, תראה, אני רוצה לסיים,  : יצחק גולברי

 13 מתי התחלתם לעבוד על חוק העזר?  : קרן גרין

 14 בתקופה של יצחק גולברי,   : שביט מס

 15 ,2013-ב  : יוסי אדירי

 16 מהתקופה של יצחק גולברי, תשאלי את יצחק גולברי,  : שביט מס

 17 אוי איזה שטויות,  : יצחק גולברי

 18ע זה לא נכון? זה לא נכון יצחק? אולי הזיכרון פוגע בך, אולי הזיכרון פוג  : שביט מס

 19 ביצחק? יצחק אולי הזיכרון בוגד?

 20שביט שביט, משום מה, משום מה חוק העזר בזמני קיבל תוקף עד תאריך   : יצחק גולברי

 21 מסוים, אתה היית צריך להאריך אותו זה הכל. 

 22 חוק העזר שלך,  : שביט מס

 23 תן לי לסיים עכשיו אתה מפריע לי, אתה מפריע יל,  : יצחק גולברי
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 1 יד סליחה טעיתי, פישלתי, הציבור שלח אותי הביתה, שלך, תג  : שביט מס

 2 שביט אתה מפריע לי,  : יצחק גולברי

 3 אפילו במסגרת החפיפה לא ידעתי שצריך להמשיך את זה.  : שביט מס

 4איזה בדיחה. שמעת? רגע רגע מה הוא אמר, במסגרת החפיפה, לא   : יצחק גולברי

 5זה  2016לדצמבר  31קיבלת את כל חוקי העזר רק היית צריך לראות 

 6 הכל, שזה תם, 

 7 איציק, איציק,  : קרן גרין

 8 זה ידעת לקרוא? גם את זה לא ידעת לקרוא.  : יצחק גולברי

 9 שביט מתי הוגש לראשונה התחשיב של בוכניק?  : קרן גרין

 10 שנה לפני.  : יצחק גולברי

 11 אתה לא יודע?  : קרן גרין

 12 לא זוכר.  : שביט מס

 13 את עצמו, עזבי נו, הוא עושה   : יצחק גולברי

 14 אז מה הוא עושה פה כל היום תגיד לי?  : חגי בן ששון

 15זה אני לא יודע זה אני לא יודע, זה אני לא יודע זה אני לא יודע, לא, אני   : יצחק גולברי

 16 אענה לך, אני ברשות דיבור,

 17להעביר או  ש"חרוצה להעביר או לא רוצה, אתה רוצה שמונה מאות אלף   : שביט מס

 18שמונה מאות, שלוש מאות, מאתיים, זה השאלה עכשיו, אתה רוצה  לא?

 19 לעשות אחר כך תחקיר,

 20 שביט,  : יצחק גולברי

 21 אנחנו רוצים,  : קרן גרין

 22תעלה את זה על סדר היום במסגרת שאילתא במסגרת מה שאתם רוצים,   : שביט מס

 23 תקבלו תשובות,
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 1א, עכשיו דנים על חוק עזר שביט, לא, הרי אתה לא תענה, שביט, ל  : יצחק גולברי

 2 לשמירה, למה,

 3 לא, סליחה, עכשיו דנים על הגדלת תב"ר,   : שביט מס

 4 אתה, אתה רוצה כסף לשמירה,  : יצחק גולברי

 5 ,957על הקטנת   : שביט מס

 6 אני אענה לך, אני אענה לך,  : יצחק גולברי

 7 כל שאלה היא לגיטימית,  : חגי בן ששון

 8 לעתיד לבוא?  : יוסי אדירי

 9 כן, ככל שיהיה עודף אפשר להחזיר,  : שביט מס

 10 כן, טוב, אני ברשות דיבור חבר'ה,  : יצחק גולברי

 11 התשובה היא כן.   : שביט מס

 12 )מדברים יחד(

 13מיליון זה  1.200מה צריך כדי לעשות פה אופטימום או מה יש בזה, יש   : יוסי אדירי

 14 מה שיש בפועל כרגע.

 15 תן לי, תן לי, חבר'ה, אני,זה מצלמות אז,   : יצחק גולברי

 16מיליון, בינתיים יש לו שמונה מאות תב"ר מאושר בכסף  1.200שיריון על  : מנחם בנימין

 17 של תב"ר שהוא מחר בבוקר יכול להמשיך,

 18 זה נכון, זה נכון, נכון, אכן כך. : ליאור בנאי

 19 אכן.  : שביט מס

 20רה, והביא את המועצה מכיוון שראש המועצה נכשל בנושא היטל השמי  : יצחק גולברי

 21בעצם בינינו גם כשהיה היטל שמירה והיתה חברת שמירה,  לפי פחת, ו

 22לא היתה שמירה בכניסה לקדימה מהדסים. תרוץ, לקח חמישה חודשים 

 23לשים בודקה צריף של מטר על מטר. עכשיו יש בצד כן, זה שומר על 
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 1ירה, ואין התותים, זה התאילנדים ישנים בו בלילה, וגם בצורן לא היתה שמ

 2 עכשיו שמירה ולא קורה כלום. אז אנחנו,

 3 , זה לא נכון איציק, אתה לא יכול לדעת,לא : ליאור בנאי

 4 אל תענה לי, בבקשה,  : יצחק גולברי

 5 אתה לא יכול לדעת, : ליאור בנאי

 6 אני מבקש ממך,  : יצחק גולברי

 7 בבקשה. אבל תן לאיציק לדבר, נו עזוב, הוא יודע הכל, כן איציק  : שביט מס

 8אני חושב שאנחנו צריכים לתת למועצה ולציבור להנות מיום העצמאות,   : יצחק גולברי

 9ובוודאי לכבד את יום הזיכרון לחללי צה"ל גם בקדימה וגם בצורן. לנושא 

 10הזה אנחנו צריכים לאשר כסף, כמה זה צריך לעלות תומר לדעתך? 

 11 ?ש"חבסביבות ששים שבעים אלף 

 12 ,ש"חעה שלי, שבעים אלף זאת ההצ  : תומר יעקב

 13 , לשמירה הוא אומר זה מספיק,ש"חלכן אני מציע שבעים אלף   : יצחק גולברי

 14 ממש לא, חברים, הנתונים סליחה, : מושיקו ארז

 15 כמה זה הנתונים? כמה זה הנתונים ליום העצמאות, יש?  : יצחק גולברי

 16המועצה אני מנסה  אפשר, אפשר לדבר? קודם כל אני מכבד את כל חברי : מושיקו ארז

 17להגיד דבר אחד לגבי התקציב הזה בשני ראשים. פעם אחת בנושא 

 18הצוות, יו"ר הצוות, ראש הצוות ייתן את הסקירה בסוף. מדובר בסכומים, 

 19 הזמן שנצטרך לצרוך אותם הוא נפרס על תקופה הרבה יותר ארוכה,

 20 כמה אתה צריך ליום העצמאות ויום הזיכרון?  : יצחק גולברי

 21הוא לא נועד רק  ש"חרגע, שנייה, הסכום של שמונה מאות אלף שנייה,  : ו ארזמושיק

 22 ליום הזיכרון ויום העצמאות,

 23 אנחנו מדברים רק על, : מנחם בנימין
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 1שנייה אבל אפשר להגיד שלושה משפטים רצוף בבקשה? תודה. אנחנו  : מושיקו ארז

 2וני מחזיקים היום מוקד שאחרי התייעלות, הגדלנו את המוקד החיצ

 3ולמעשה כל המצלמות נשלטות פה, כל אירוע, כל טלפון מסונף לכאן. אני 

 4לא מדבר על סיירים, אני מדבר על עצם זה שיש סביבת מידע, תושב 

 5מרים טלפון, מדובר על מאות פניות בחודש, תושב מרים טלפון הוא מגיע 

 6ת. למוקד. כל פנייה היא פוטנציאל להיות פנייה ביטחונית, הרבה מאוד פניו

 7ו, בין  20היום לצורך העניין אני באופן אישי עשיתי סיור רגלי לרחוב רמז 

 8, צינור מים בכזה צול פשוט זורם לתוך הכביש. עובר תושב 30-ל 20

 9מרים, אני במקרה הייתי בסיור רגלי ראיתי את זה, עובר תושב רואה את 

 10בשעה  זה מרים טלפון, אם מחר ירים טלפון לא יהיה לו למי להרים טלפון,

 11 פה עובד,חמש אין 

 12 מי אשם פה מושיקו?  : יצחק גולברי

 13 אני לא נכנס, : מושיקו ארז

 14 אה, אתה לא נכנס,   : יצחק גולברי

 15 אני לא נכנס לאשמים, : מושיקו ארז

 16אז עכשיו אני שואל אותך שאלה, כמה צריך לשמירה לאבטחה של יום   : יצחק גולברי

 17 ?הזיכרון ויום העצמאות בקדימה ובצורן

 18 מה זה שמירה? מה זה שמירה? זה מחסומים, : מושיקו ארז

 19 כל מה שמימנת מאגרת השמירה.  : יצחק גולברי

 20דקה, יצחק, שמירה, שמירה זה לא אסטרונאוט שמנחיתים אותו בתוך בור  : מושיקו ארז

 21לשעה, זה לא עובד ככה. זה  ש"חואומרים לו עכשיו תעמוד פה בעשרים 

 22 לא עובד, זה מערך,

 23 מושיקו, אתה רוצה אני אעזור לך, מה היה שנה שעברה,  : יעקבתומר 
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 1לא, אני מנסה לענות רגע, אני אענה רק את הדברים המקצועיים ואתם  : מושיקו ארז

 2תעשו מה שאתם רוצים. אני אומר, שמירה זה מערך. אי אפשר להגיד 

 3היום אני מבטל את כל השמירה ומחר חברת מודיעין אזרחי יצליחו 

 4ם מחסומים, זה לא עובד בצורה הזאת, זה פשוט לא עובד ככה. להישמר ע

 5שמירה זה מעגלי שמירה, לא, יום העצמאות אתה מכניס את זה לתוך 

 6 מערך קיים שהוא שלם וזה מכניס עלויות.

 7מושיקו, דרישות המשטרה לקיום אירועי יום הזיכרון והעצמאות, זאת  : מנחם בנימין

 8ה לקיום אירועי יום הזיכרון ויום השאלה שנשאלת. מהם דרישות המשטר

 9 העצמאות ברחבי קדימה צורן, שורה תחתונה תגיד,

 10בוא אני רוצה להסביר, מושיקו אני רוצה להסביר לך במה זה כרוך. זה    : תומר יעקב

 11 כרוך במנב"ט זה כרוך ביועץ בטיחות, באוטובוסים, 

 12 שעברה. אני יודע בדיוק במה זה כרוך, עשיתי את זה שנה : מושיקו ארז

 13אני אבל עכשיו עוזר לך ומתרגם לכולנו בכסף, אני מעלה הצעה שמנתקת   : תומר יעקב

 14את הצורך בסיירים, במאבטחים, בלי שיש איזה משהו סדור שיוסי כרגע 

 15עם ליאור ואיתי עובדים עליו, עד שזה יוצג, עד שיוצגו ההמלצות 

 16הזיכרון ויום  והסיכומים. כרגע אנחנו רוצים אך ורק לטובת אירועי יום

 17העצמאות, האומדן והתחשיב שלי על בסיס העבר ועל בסיס הניסיון 

 18 המקצועי שלי, אני מדבר על, 

 19 מה קורה אם יש דיווח, תומר אם יש דיווח על אירוע למי מאשרים את זה? : מושיקו ארז

 20 משטרת ישראל,  : תומר יעקב

 21 לא, ממש לא, ממש לא.  : מושיקו ארז

 22 ן לי לסיים, אין קשר,רגע, ת  : תומר יעקב

 23 אתה אשם, אתה נכשלת,   : יצחק גולברי
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 1 אם יש עכשיו אירוע, בשנה שעברה המוקד, : מושיקו ארז

 2 )מדברים יחד(

 3אם יש עכשיו אירוע, שנה שעברה אני הייתי מנהל אירוע של אלפי  : מושיקו ארז

 4תושבים, אלפי תושבים, סגירת רחובות, הודעות, מי מנהל, מי יושב מול 

 5אתר, מי רואה את הדברים, מי מקבל פניות מוקד, מי מקבל סגירות. על ה

 6 מה אנחנו מדברים פה על שומר במחסום? 

 7אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך דבר אחד שביט ואני אגיד לך מה   : תומר יעקב

 8מפריע לי שביט ומה החשש הגדול שלי. צריך שיהיה פה איזה רסן ואיזה 

 9פני חודש וקצת עברתי ביום שישי ויצאתי מהישוב. מה שנקרא בלם. ל

 10ולדאבוני אני אומר, ראיתי קבלן שבא, מתקין מחסומים בבודקה שהונחה 

 11שם, שיושבת שם עכשיו כאבן שאין לה הופכין, זה מאגרת שמירה אני 

 12מזכיר, מאגרת שמירה, היה נכון וראוי אחרי שכבר הנושא הזה עלה לדיון 

 13 סתם כספים לפני שתגובש תפיסת מדיניות, והוחלט שלא מוציאים ככה 

 14 זה לא מה שהיה, : אברהם  בלולו

 15 זה, המחסומים זה משם אל תגיד לי, המחסומים זה מאגרת שמירה,  : תומר יעקב

 16המחסומים והבודקה שנהרסו בקדימה זה מכספי ביטוח אחרי שזה נהרס,  : מושיקו ארז

 17 בבקשה.

 18 המחסומים,  : תומר יעקב

 19מחסומים והעמוד והבודקה יוצא מכספי ביטוח אחרי שמישהו נכנס בזה. ה : מושיקו ארז

 20 הגשתי תביעת ביטוח בוודאי, וגם נקבל את זה.

 21מאחר ומציבים עובדות, ומוציאים כספים, ואין לנו שליטה, ברגע שהכסף   : תומר יעקב

 22 יאושר לקופה מרכזית לא תהיה לנו שליטה על הכסף הזה.

 23 אז יקבלו את זה חזרה.בלי חשבונו ו : מושיקו ארז



 

 

39 

 1 תומר, תומר זה לא פשוט,  : שביט מס

 2 חזרה מהביטוח, הוציאו את הכסף,  : קרן גרין

 3תומר, לצורך העניין, תומר לצורך העניין, אם אתה נותן לכוח האדם, אתה   : שביט מס

 4אין שום בעיה.  ש"חרוצה אתה לא רוצה, לא רוצים שבע מאות אלף 

 5שנה שעברה אני מזכיר לכם שהגדלנו את זה  העלות של סך כל האירועים,

 6 ואת כל האירועים, ןהפורימו, בעיקר את ש"חממאה למאה חמישים אלף 

 7 אבל גם סיכמנו עוד דבר שביט, שנקבל תוכנית מסודרת, מראש שנתית, : מנחם בנימין

 8 נכון, של העלויות, של הפעילויות,  : יצחק גולברי

 9 שנדע לתמחר, להבין, : מנחם בנימין

 10 נכון, לא קיבלנו כלום.  : צחק גולבריי

 11 אנחנו לא יודעים מה צפוי.  : מנחם בנימין

 12 צ'וך, צ'וך,  : שביט מס

 13 זה לא צ'וך,  : יצחק גולברי

 14תומר, סליחה, תומר, לצורך העניין, יש אומרים על סדר, בלוח השנה רובם   : שביט מס

 15שאנחנו אירועים של תנועות הנוער,  אירועים של המתנ"ס, אירועים 

 16מממנים במשך שנים מממנים אותם מאגרת השמירה. הסדר גודל בין 

 17, אני מזכיר שאת פורים בוטל, כנראה מאה ש"חמאה למאה חמישים אלף 

 18יספיק עד סוף השנה. צ'וך, צ'וך, שנייה, נושא של המוקד, נושא  ש"חאלף 

 19של המוקד גם מוקד ביטחון וגם מוקד לתושבים, זה סדר גודל כארבעים  

 20זה העלות החודשית. רוצים ארבעה חמשה חודשים  ש"חמשה אלף וח

 21, השאר ישאר בקרן, יהיה את ש"חזאת המכפלה, שלוש מאות אלף 

 22האפשרות גם לתת  את השירות, גם לתת את שירותי האבטחה לכל 

 23האירועים הקהילתיים, גם יום העצמאות, גם יום הזיכרון, גם כל האירועים 
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 1ר עושות וכל הציבור מגיע לשם, וגם שהמתנ"ס עושה ותנועות הנוע

 2להשאיר את המוקד שהוא גם מוקד צופה וגם מוקד שירות לתושבים. זו 

 3 ההצעה.

 4 שנייה שנייה, יש לי, : מושיקו ארז

 5אני ברשות דיבור אני לא עוד לא סיימתי, אז עוד פעם מושיקו, מה אני   : יצחק גולברי

 6קו כמה אתה צריך ליום אעשה? הוא ביקש רשות דיבור אני נותן לו. מושי

 7 העצמאות ויום הזיכרון?

 8 בודדים אבל, ש"חאז אני אומר, לעלויות הישירות זה מאות אלפי  : מושיקו ארז

 9 ליום הזיכרון ויום העצמאות?  : יצחק גולברי

 10 ליום הזיכרון ויום העצמאות, שני אירועים שונים, : מושיקו ארז

 11 ,ש"חעשרות אלפי   : שביט מס

 12 הוא אמר מאות,  : יצחק גולברי

 13 , סליחה,ש"חעשרות אלפי  : מושיקו ארז

 14 כמה אתה צריך?  : יצחק גולברי

 15אני לא יודע להגיד לך עכשיו על רגל אחת, אבל אני אומר שוב, זה לא  : מושיקו ארז

 16 עומד בפני עצמו,

 17אבל מה, לא קיבלת הערכת מצב של המשטרה? אנחנו רוצים להחליט   : יצחק גולברי

 18רוצים לעזור לך, ליום העצמאות ויום הזיכרון, תגיד לנו כמה לתת לך כסף, 

 19 אתה צריך. 

 20 אתה ממלא מנדט, יושב עם המשטרה, שנייה, : מושיקו ארז

 21 , ש"ח, אנחנו מאשרים להעביר שבעים אלף ש"חכמה? שבעים אלף   : יצחק גולברי

 22 ם, איציק, נגדיל למאה, לאירועי, נגדיל למאה לאירועי ירושלי : מנחם בנימין

 23 )מדברים יחד(



 

 

41 

 1יצחק, יצחק תקשיב, אני מדבר לכולם אני מדבר בשם עצמי ולא בשם אף  : מושיקו ארז

 2אחד אחר. מדובר פה בסעיף שיש בו גם את האירועים שאני בטוח שלכם 

 3כחברי מועצה הם הדבר הכי חשוב וגם לי הם מאוד חשובים, אבל ביום יום 

 4 בין האירועים הללו יש שגרת יום.

 5 מי נכשל? מושיקו, מי נכשל?  : ןקרן גרי

 6שנייה, אני מבין את כל השאלות, אני מבין, אני מבקש, אני מבקש  : מושיקו ארז

 7להתייחס, קרן, אני לא בזכות דיבור אני לא נכנס לכם לדברים, אני מבקש 

 8תנו לי לדבר תגידו מה שאתם רוצים תגידו, תנו לי רק לדבר בבקשה. ביום 

 9שאף אחד מאתנו לא יודע להגיד מה יהיה היום מה יום הוא מגלם אירועים 

 10יהיה מחר. אני אתן דוגמה פשוטה, ימי שלישי, מאז שנכנסתי לתפקיד 

 11שנה וחצי פלוס, הסייר היה יושב עמדת ברזל בצופים, מה הוא היה עושה 

 12שם? עומד מסייר מסביב למדורה בין מאות תלמידים, הולכים על הכביש, 

 13ה, ותנועות הנוער מאוד חשובות לכולנו. יושבים על הכביש על המדרכ

 14הסייר היה נועל את השער מאפשר רק במקרים חריגים לצאת ואז אין שם 

 15תנועה, משימת סייר, זה לא אירוע, זה לא אירוע קהילתי וזה לא אירוע יום 

 16העצמאות, אבל זה אירוע שהוא מאוד מאוד חשוב, בעיניי הרבה יותר 

 17נפיצות של הדבר הזה היא מאוד חשוב מאשר אירוע חד פעמי, כי ה

 18גבוהה. כנ"ל אירועים ביער, שנייה, אירועים ביער. ערב שבת, אירוע ביער, 

 19ערב שבת מוצאי שבת של הצופים, כנ"ל אירועים לבני המושבים. 

 20האירועים שקורים סייר מאבטח אותם, סייר נמצא. ברגע שאין חברת 

 21צריכה שיהיה לך את  אבטחה  לא יכולה להביא לך סייר, זה לא שליח. את

 22השמירה הזו, אפשר להוריד את זה לסייר לשעות מסוימות, אפשר להוריד 

 23 את ההיקפים, אי אפשר  לבטל את זה כליל, כנ"ל מוקד,
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 1 מושיקו אני לא מסכים אתך,   : תומר יעקב

 2 לא לא, יש לי שאלה מושיקו, רק שאלה אחת, סליחה,  : חגי בן ששון

 3אתה אומר לי? אני גורע מהמשימות המבצעיות השוטפות,  אתה גורע, מה  : תומר יעקב

 4מנייד סיירים למקום אחר, כשיכולה למעשה לצאת הזמנת עבודה נפרדת  

 5 עבור המשימה עצמה, זה מה שאתה אומר.

 6 לא, זה לא מה שאני אומר, זה לא מה שאמרתי,  : מושיקו ארז

 7 מושיקו יש לי רק שאלה אחת,  : חגי בן ששון

 8אני אומר שאני רואה ראייה כוללת, רואה איפה האירועים שיש בישוב, וזה  : מושיקו ארז

 9 שנייה, חגי, זה לא נושא פוליטי אני מצטער,

 10 זה לא פוליטי, רק שאלה אחת,  : חגי בן ששון

 11 זה לא נושא פוליטי זה נושא מקצועי, : מושיקו ארז

 12תם את החוק? איפה חשבתם על כל הילדים האלה במשך שנה שלא הבא  : חגי בן ששון

 13 שכחתם את הילד של הצופים, שכחתם את האירועים ביער?

 14 אף אחד לא שכח שום דבר, אני מבקש, : מושיקו ארז

 15 למה לא,  : תומר יעקב

 16אז למה אף אחד לא נתן לנו תשובה עד עכשיו, אף אחד לא נתן תשובה   : חגי בן ששון

 17 עד עכשיו מדוע לא טופל הכל?

 18 ליאה, אני אומר את הדברים,אני לא חבר מ : מושיקו ארז

 19 למה, בתור מנכ"ל,  : חגי בן ששון

 20 זו שאלה מקצועית הוא שואל,  : קרן גרין

 21למה לא, אני שואל שאלה מקצועית בתור מנכ"ל, אתה נושא באחריות   : חגי בן ששון

 22 אתה מנהל כללי, אני יושב בדירקטוריון עם המנכ"ל שלי,
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 1ל בו מהרגע שאני פה, הוא טופל עוד לפני החוק הזה לא הפסקנו לטפ : מושיקו ארז

 2 ויטופל גם אחרי,

 3 למה אנחנו קיבלנו את זה פעם ראשונה בשיחה הזאת?  : קרן גרין

 4 אז למה זה לא,  : חגי בן ששון

 5 למה זה עלה לשולחן המליאה פעם ראשונה,  : קרן גרין

 6 ון.אני לא חושב שזה ראוי כרגע להיכנס לזה, זה לא הנושא לדי : מושיקו ארז

 7 אתה מסכים אתי?כי חברי המליאה מנותקים מזה מתי זה מובא למליאה,   : חגי בן ששון

 8חלק מחברי המליאה מכירים בדיוק את הנסיבות ואני לא אכנס לזה, אני  : מושיקו ארז

 9 מבקש לא להיגרר, אני לא פוליטיקאי סליחה.

 10 זה לא פוליטיקה, זו שאלה מקצועית לחלוטין,  : חגי בן ששון

 11 זה פוליטיקה, : יקו ארזמוש

 12 פוליטיקה אז אם זה היה מגיע לשולחן היינו מצביעים נגד.  : חגי בן ששון

 13 אני מנכ"ל המועצה של כל המועצה לא של כזה או אחר, אל תכניסו אותי, : מושיקו ארז

 14הערה אחרונה, הערה אחרונה, המצב שראש, המצב שראש המועצה   : יצחק גולברי

 15הילד שרצח את אבא שלו ובבית המשפט שאלו אותו, מעמיד אותנו זה כמו 

 16יש לך משהו להגיד לפני גזר הדין? הוא אומר תרחמו עלי אני יתום. הוא 

 17 הרג את העסק, הוא דפק את חוק העזר עכשיו תרחמו עלי,

 18 סליחה זה לא משנה,  : מושיקו ארז

 19 אה, לא משנה?  : יצחק גולברי

 20המעשית אני מתנצל, זה לא משנה מי  זה לא משנה, ברמה הפרקטית : מושיקו ארז

 21 אשם, 

 22 תגיד כמה כסף אתה צריך לשמירה אנחנו ניתן לך זה הכל.  : יצחק גולברי

 23 אני צריך לשמירה היומיומית, שמירה זה לא רק באירועים חד פעמיים, : מושיקו ארז
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 1 חבר'ה אתם נכשלתם בניהול העניין,  : יצחק גולברי

 2 הבנתי, : מושיקו ארז

 3 אנחנו רוצים לתת את האירועים הקהילתיים שכן יתקיימו וניתן לכם כסף,  : רייצחק גולב

 4 בוא נפסיק  את הדיון, נצביע,  : חגי בן ששון

 5 אבל הייתי לפני כן אני מזכירה,  : קרן גרין

 6 רבותי תודה, קרן ואחרי זה ליאור, סליחה, קרן וליאור, תודה.  : שביט מס

 7שים כדי לאשר את חוק העזר, והשאלה השנייה, והשאלה שלי אחד מה עו  : קרן גרין

 8מה קורה עם אבטחת מוסדות חינוך? הילדים בין שתים לארבע לא זכאים 

 9 לאבטחה?

 10מוסדות חינוך מה שיש מימון למשטרה זה השעות, לפי השעות שישנן זה  : מושיקו ארז

 11 המימון שיש ובהתאם לזה יש שמירה,

 12 ?אז איך מימנו את זה עד היום  : קרן גרין

 13 דרך, דרך אגרת השמירה.בטעות   : שביט מס

 14 מה זה בטעות דרך אגרת השמירה?  : קרן גרין

 15 למה? ככה. בטעות, טעות, כי זה לא מקור מימון שאפשר.  : שביט מס

 16 מי אמר שזה טעות?  : קרן גרין

 17מי אמר שזה טעות? אני, תן לי הערה.  חוק העזר שלנו של שמירה קובע   : יצחק גולברי

 18ילות חבלנית עוינת. הרי גם את אבטחת אירועי יום העצמאות יום שזה פע

 19הזיכרון אנחנו בשנה או שנתיים של סוף הקדנציה שלי התחלנו לממן את 

 20זה מחוק העזר, מהיטל השמירה. גם אבטחת מוסדות חינוך, מדוע 

 21 מאבטחים מוסדות חינוך? בגלל פעילות חבלנית עוינת.

 22 וכנים לאשר,נכון, את זה אנחנו מ  : קרן גרין
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 1, אני חושב שהיועץ ש"חואם חסר את החמש עשרה עשרים שלושים אלף   : יצחק גולברי

 2המשפטי אתה יכול לאפשר לתת לנו חוות דעת בעניין, כי זה פעילות 

 3חבלנית עוינת. מאבטחים מוסדות חינוך לא בשביל גנבים ודברים כאלה, 

 4 רק בגלל בעיות פח"א.

 5 ת,בשעות הפעילו  : חגי בן ששון

 6המשטרה מגדירה מה זה הנחיות פח"א ואת השעות ובהתאם זה היא  : מושיקו ארז

 7 מתקצבת, היא אומרת לך, אני ישבתי אגב עם,

 8 מהתקצוב של המשטרה,לא התקצוב של המשטרה, עזוב אותי   : יצחק גולברי

 9 סליחה, אבל אי אפשר להגדיר פח"א משטרה כן אז פח"א לא? : מושיקו ארז

 10אבל יש הנחיות של משרד הפנים גם לעניין מה מותר ומה אסור לממן   : ברוך חייקין

 11לאגרת השמירה, זה הכל זה נורא פשוט, אנחנו עובדים לפי הנחיות של 

 12 משרד הפנים.

 13 אפשר לקבל, אני מבקשת לקבל את התחשיב של המשטרה,   : קרן גרין

 14 אין בעיה,   : שביט מס

 15חרי כל הנאום קורע הלבבות, לדאוג אחרי כל הנאום קורע לבבות, א  : קרן גרין

 16לילדים בין שתים לארבע נגד פעילות חבלנית עוינת זה אחד הדברים 

 17החשובים שצריך להיות בסדר העדיפות, החשובים, ואני מבקשת למצוא 

 18 לזה מקור תקציבי.

 19 שיתנו תקציב לשבוע הבא ותמצאו, מצוין כן.  : שביט מס

 20טי ומאוד פשוט,  חגי, לא הפרעתי לך. אני רוצה אני רוצה להיות מאוד פרק : ליאור בנאי

 21שנמצאים  ש"חמיליון  2-להיות מאוד פרקטי ומאוד פשוט, מאוד חשוב לי ה

 22בתב"ר, אני חבר בצוות הביטחון, מאוד חשוב לי לבנות תשתית ביטחונית 

 23נכונה ולא לשרוף את זה על השוטף, חד משמעית אני שם את זה על 
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 1אירועים והיו פה מספיק אירועים בתקופה   השולחן. עדיין יש פה מספיק

 2האחרונה, ואני רוצה להציע הצעת החלטה שהיא איפה שהוא באמצע, כדי 

 3שאנחנו בתור מקבלי החלטות נקבל החלטות רציניות וחשובות. אני אומר 

 4דבר כזה, בואו נאפשר עכשיו לשלושה חודשים אפריל מאי ויוני להפעיל 

 5שיסתובב בשעות הלילה ובשעות הערב , לשים סייר אחד 24/7את המוקד 

 6 ובשעות אחר הצהרים שיטפל בכל הדברים האלו,

 7 אפשר לשים סייר אחד שיהיה בבתי הספר?  : קרן גרין

 8לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך, שנייה, נאפשר סייר אחד שיהיה גם  : ליאור בנאי

 9בשעות הלילה גם בשעות הערב ואחרי צהרים, לא נשים שומרים בשערים 

 10ביל לא לשרוף את הכסף הקבוע עבור הפרויקט. נעשה את המינימום בש

 11ההכרחי בשוטף לשלושה חודשים הקרובים, בתקווה שתוך שלושה 

 12 חודשים יהיה את המקור מימון של ההיטל.

 13 על איזה אירועים אתה מדבר שהיו?  : חגי בן ששון

 14 שנייה, יש גניבות, יש פריצות, יש שריפות, : ליאור בנאי

 15 זה לא התפקיד שלנו,  : ברייצחק גול

 16 זה בדיוק מה שאסור לנו לעשות,  : חגי בן ששון

 17יש הקפצות, אני עכשיו מדבר על אחריות ציבורית שלנו, אתה יכול לגלגל  : ליאור בנאי

 18בעיניים חמש מאות פעם לצורך החוק הכל בסדר, אני אומר דבר כזה, בוא 

 19 נאשר את המאה,

 20 שוב, עכשיו החוק לא ח  : חגי בן ששון

 21 עכשיו החוק לא חשוב,  : יצחק גולברי

 22 החוק לא חשוב,  : חגי בן ששון

 23 אני מדבר, שנייה, לא הפרעתי, : ליאור בנאי
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 1 לתת למוסדות חינוך החוק לא מאפשר, לקחת את זה,  : יצחק גולברי

 2 איציק איציק לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך אל תפריע לי, : ליאור בנאי

 3 רעת,כן הפ  : יצחק גולברי

 4 אני מבקש יפה אל תפריעו לי. : ליאור בנאי

 5 לפני דקה אמרת בית ספר זה לא חוקי, אל תתווכח עם החוק לבתי ספר.  : חגי בן ששון

 6 ליאור, בוא תהיה הוגן,  : קרן גרין

 7 ליאור מה ההצעה, ליאור מה ההצעה?  : שביט מס

 8 אני רוצה להיות פרקטי, קרן, קרן, : ליאור בנאי

 9 יאור,ל  : שביט מס

 10 לא, אני רוצה לדבר רק שאני מדבר, לא רוצה את ההפרעות, : ליאור בנאי

 11 קרן, ליאור, ליאור,  : שביט מס

 12קרן את עושה מעשה מכוער, תני לי לדבר אני בזכות דיבור. זה מכוער, זה  : ליאור בנאי

 13כמו שכתבתי לך במייל. אני מבקש באמת להציע הצעה שתהיה איפה  

 14לטובת אירועים, לשים עוד כמה  ש"חאה אלף שהוא באמצע, לשים מ

 15שצריך עבור הפעלת המוקד וסייר אחד בלבד לשלושה חודשים עד  אפריל 

 16מאי ויוני, בתקווה שחוק העזר יאושר. אם זה מאתיים חמישים, מאתיים 

 17 חמישים זה שלוש מאות, שלוש מאות, הערכה גסה, ככה.

 18 מה זה סייר אחד?  : חגי בן ששון

 19 כוסות רוח למת.  : יצחק גולברי

 20 בוא נציע הצעה אחרת,  : קרן גרין

 21 לא, שלוש מאות,   : יצחק גולברי

 22 )מדברים יחד(
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 1חצי מהשעות על חשבון המועצה כי יש פה  24/7אני רוצה שהוא יעבוד  : ליאור בנאי

 2 מועצה. 

 3 )מדברים יחד ברקע(

 4לשלושה  ש"חרגע אני מסיים, אני מסיים, יצא בערך מאה חמישים אלף  : ליאור בנאי

 5, ש"חלאירועים, מאתים חמישים אלף  ש"חחודשים לשוטף ועוד מאה אלף 

 6 כשננצל את הכל נחזור לפה. 

 7 שוק, אני לא מסכים,  : יצחק גולברי

 8 זה לא שוק, אתה לא מחזיר את זה אתה משלם את זה, : ליאור בנאי

 9 זה שוק אני לא מסכים,  : יצחק גולברי

 10 נגד. אל תסכים, תצביע : ליאור בנאי

 11 אני מצביע נגד.  : יצחק גולברי

 12 או.קיי. : ליאור בנאי

 13 אני אגיד לך משהו,  : יצחק גולברי

 14 אתה לא אחראי. זה הכל. : ליאור בנאי

 15 אנחנו לא אחראים,   : חגי בן ששון

 16 אני אגיד לך משהו,  : יצחק גולברי

 17 הוא אחראי.  : חגי בן ששון

 18לא כי אתם  ל תסביר לי, זה ההצעה שלי,איציק עזוב, אל תסביר לי, א : ליאור בנאי

 19 משחקים משחק פוליטי על חשבון התושבים.

 20 מה אתה אומר? איפה היית שלוש וחצי שנים?  : יצחק גולברי

 21 לא הייתי, בסדר? לא הייתי, לא הייתי, עזוב. : ליאור בנאי

 22 מה לעשות?   : יצחק גולברי
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 1לשלושה  ש"חחמישים אלף לאירועים, מאה  ש"חאני מציע מאה אלף  : ליאור בנאי

 2 חודשים,

 3 יאללה הצבעה, בואו נחתוך להצבעה.  : חגי בן ששון

 4הצעה, יש מצד אחד, רבותי, יש מצד אחד את ההצעה של ליאור אני   : שביט מס

 5לנושא של אבטחת אירועים פרטיים  ש"חמצטרף אליה, לאשר מאה אלף 

 6 שישולמו שוב לשלושה חודשים, ש"חועוד מאה חמישים אלף 

 7 שוק שיעשה בו מה שהוא רוצה,  : יצחק גולברי

 8 שיעשה בו מה שהוא רוצה, : ליאור בנאי

 9 אני יודע,  : יצחק גולברי

 10 שישמשו רבותי,   : שביט מס

 11 עליך, לא ניתן לך כסף,לא סומכים   : יצחק גולברי

 12שישמשו לשלושה חודשים הקרובים אך ורק להפעלת המוקד העירוני,   : שביט מס

 13 זה לא יספיק לך,המוקד סייר 

 14 עשינו חשבון שכן, : ליאור בנאי

 15 תן לי דקה, דקה, : מושיקו ארז

 16 כוסות רוח למת,  : יצחק גולברי

 17אני רוצה לשאול שאלה רגע, מי הפסיק את המוקד החיצוני כאילו, הרי  : מנחם בנימין

 18 במסגרת התקציב השוטף,

 19 היה,  : יצחק גולברי

 20 החלטה, יש לנו תקציב, מי לקח : מנחם בנימין

 21 מי החליט לבטל אותו?  : יצחק גולברי

 22 הורדנו את זה כי זה נשאב פנימה, : מושיקו ארז

 23 אז תחזיר את זה. : מנחם בנימין
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 1 מה זה להחזיר את זה? : מושיקו ארז

 2 תחזיר את זה. : מנחם בנימין

 3זה יעלה לך פי חמש, לא לא, כי השיחות נעצרו כאן, עכשיו תחזיר את זה  : מושיקו ארז

 4 ה יעלה לך,ז

 5 טוב,   : יצחק גולברי

 6 צ'וך, צ'וך נקיים על זה דיון נפרד בבוא היום,  : חגי בן ששון

 7 שנייה, כפול, : מושיקו ארז

 8חגי זה רק מקור, יכול להיות שלא ישרפו את הכל יכול להיות שתוך  : ליאור בנאי

 9חודשיים וחצי הכל יישרף  אבל שנוכל לתת מענה בסיסי מינימאלי 

 10 לתושבים.

 11 בלוף,-זה ישרא  : חגי בן ששון

 12 בלוף,-זה לא ישרא : ליאור בנאי

 13 בלוף,-זה ישרא  : חגי בן ששון

 14 בלוף כי יש לך סייר.-זה לא ישרא : ליאור בנאי

 15 )מדברים יחד(

 16חבר'ה, חבר'ה, או פותרים את הבעיה או בוא נלך נתפזר, זה לא הולך   : יוסי אדירי

 17 ככה.

 18 )מדברים יחד(

 19 הצעה אחרת, יאללה, יאללה תגיד.צ'וך, הצעה אחרת,  חגי,  : קרן גרין

 20ההצעה היא כזאת, לאור העובדה שלא בוצעה גביית אגרת שמירה וטרם   : תומר יעקב

 21אושר ההיטל במשרד הפנים, הרי יתכן שגם בחודשים הקרובים לא יהיה 

 22ולא תבוצע הגבייה גם לתקופה הבאה של גביית הארנונה. היעדר תקציב 

 23פגוע בדרישות של המשטרה בכל הקשור לסידורי אבטחה עלול ל
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 1האבטחה ולסכן את קיום האירועים. ואת אישור תוכניות האבטחה במועד 

 2ולשבש את ההיערכות המבצעית המקדימה אשר נדרשת מאופי אירועים 

 3בסך שבעים וחמש אלף   957כאלו. אנחנו מבקשים להקטין את תב"ר 

 4 רן אגרת שמירה,, על מנת להחזיר את הסכום המבוקש לקש"ח

 5 הסכום הזה לא מספיק, חד משמעית, : מושיקו ארז

 6 תן לו לסיים,  : שביט מס

 7 רגע,  אתה עוקב?  : קרן גרין

 8 אני לא עוקב יש תמלול וזה יוצא, : מושיקו ארז

 9סכום אשר יאפשר להיערך כנדרש בכל הקשור לסידורי אבטחה. בנוסף   : תומר יעקב

 10 בור אותם מוסדות חינוך גוונים הרצוג, עש"חלאשר סכום של עשרים אלף 

 11תיכון עובד בשעות, רגע, תן לי לסיים, בשעות שמעבר לשעות הלימודים, 

 12כאשר את  36%, 64%בהתאם למימון של משטרת ישראל, ביחס של 

 13 השעות העודפות מעבר, 

 14אני מסכים עם יוסי, העסק מגעיל, בושה וחרפה, זה שוק, הוא מנהל שוק   : יצחק גולברי

 15 פה.

 16 די זה לא עובד ככה, זה לא, לא קשור, סליחה שאני מפריע,   : יוסי אדירי

 17 יקבלו את ההחלטות בלעדיך אם תלך,  : קרן גרין

 18לא, אבל מה שאני מנסה להגיד חבר'ה אנחנו לא מתקדמים לשום מקום,   : יוסי אדירי

 19 שעתיים וחצי על מה? 

 20אבטחה גם ליום העצמאות, תומר ההצעה שלך לא מאפשרת לגבות את ה : מושיקו ארז

 21ככה כי אי אפשר, את המוסדות חינוך אי אפשר לממן, תומר אתה רוצה 

 22לקבל הצעה זה לא כל הצעה שאתם רוצים, לא אבל אני רוצה שתשמעו 

 23לפני שאתם מקבלים הצעה, אולי תקבלו הצעה, יצחק יושב מולי הוא שואל 
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 1ים להצביע מחר, אותי למה זה לא מספיק אני רוצה לענות לו. כשאתם רוצ

 2או להצביע היום סליחה, תשמעו, אני אומר לך שמהסכומים האלה לא 

 3 הנדסה,תקבל אבטחת יום העצמאות, לא 

 4 שאלתי אותך, שביט אמר שבעים,  : יצחק גולברי

 5 לא לא לא, : מושיקו ארז

 6 מה לא? הוא אמר שבעים,  : יצחק גולברי

 7אבל שנה שעברה היה מערך מכיוון שהוא אומר לפי שנה שעברה,  : מושיקו ארז

 8 אבטחה שלם שפעל סביב זה,

 9 להפך, אני טוען שבגלל,  : תומר יעקב

 10בסדר, אתה טוען, אני מבין שאתה טוען אבל אני צריך לבצע את זה לא  : מושיקו ארז

 11 אתה. 

 12 מושיקו אתה אוהב להאריך, תגיד כמה זה עולה.  : אברהם בלילו

 13, פחות מארבע מאות אלף ש"חבע מאות אלף רבותי, כל הצעה פחות מאר : מושיקו ארז

 14 ליום העצמאות, יום העצמאות זה, אני לא מסיים משפט, ש"ח

 15 מאחורי יום העצמאות, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, : מנחם בנימין

 16 לא סיימתי, : מושיקו ארז

 17 אתה רוצה את השלושה חודשים של הסיירים, : מנחם בנימין

 18 וע אני לא אדבר,אתה לא רוצה לשמ : מושיקו ארז

 19 ושל  המוקד צופה, אמרת את זה, הבנו, : מנחם בנימין

 20 נכון, : מושיקו ארז

 21 זה לא קשור ליום העצמאות, : מנחם בנימין

 22 כמה אתה צריך ליום העצמאות ויום הזיכרון?  : יצחק גולברי
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 1אני אומר לך, אתה הסברת יפה מאוד, הבנו, אל תחזור ואל תהלך עלינו  : מנחם בנימין

 2אנחנו מדברים על שני דברים  ימים שאתה מחויב את הארבע מאות.א

 3לכל האירועים  ש"חשונים, אירועים קהילתיים ששווים ערך למאה אלף 

 4 הקהילתיים בהערכה גסה, ואם יצטרכו מאה ועשרים ניתן,

 5 ניתן, ניתן,  : יצחק גולברי

 6שלא מקוימת  והדבר השני זה הפעילות השוטפת הביטחונית של הישוב : מנחם בנימין

 7 היום, לא מקוימת היום, כי אין אגרת שמירה,

 8 תתנו את הדין מה נעשה?  : יצחק גולברי

 9לא מקוימת כי יש לנו בעיה, יש לנו תקלה עם אגרת השמירה לא מצליחים  : מנחם בנימין

 10 זה. אני מציע לך אדוני המנכ"ל, לכו לירושלים ותביאו את זה אתמול,

 11ים עשינו כל מה שצריך לעשות, בינתיים שאנחנו בירושלים הלכנו לירושל : מושיקו ארז

 12 שיהיה פה מוקד שיעבוד,

 13 מצוין, מצוין, : מנחם בנימין

 14וכשיש בעיה, כשמישהו מוציא את סיירי הלילה של המשמר האזרחי,  : מושיקו ארז

 15 שיהיה מישהו שיוציא אותם ויחמש אותם ויחזיר אותם.

 16 מהשוטף, ש"ח ה צריך עוד עשרים אלףעכשיו, אם תגיד לי שאת : מנחם בנימין

 17אני אמרתי לך מה אני צריך ואמרת לי שזה לא מעניין, אז אני אומר את זה  : מושיקו ארז

 18ואני אגיד את זה פעם שנייה ושלישית ותעשו מה שאתם רוצים. לא רוצה 

 19להתבטא בביטויים אבל כל אחד שיושב פה סביב השולחן יודע שאני מדבר 

 20אני מדבר פה על להיות מעשיים למה צריך. המינימום  פה לא על פוליטיקה

 21 ההכרחי, 

 22 אם הייתם מקצועיים אז לא היינו, :  חגי בן ששון

 23 הבנתי אז אתה אומר שאני לא מקצועי, ואני לא אתייחס לזה, מושיקו ארז :
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 1מושיקו, אנחנו עמלנו הרבה מאוד שנים לבנות תוכנית ביטחון במשך  : מנחם בנימין

 2ים, שהגיעה לסיומה בתקופה הזאת. אתה לא תקלקל לנו הרבה מאוד שנ

 3 בגלל שלא הבאתם בזמן את האגרה,

 4 אני לא מקלקל, אני לא מקלקל את זה. להפך הנכון. מושיקו ארז :

 5תודה, עמלנו המון שנים, ישבו מיטב התושבים ושביט היה בוועדות האלה  מנחם בנימין :

 6עדות ביטחון רציניות של בתור אופוזיציה בקדנציה הקודמת, והיו עוד ו

 7תושבים רציניים, והגענו לקו הסיום. אתם לא תקחו לנו את הכסף הזה 

 8 בגלל בעיות שאתם לא פתרתם בשוטף, 

 9 פשוט נרדמתם בשמירה.  : חגי בן ששון 

 10 נרדמתם. מנחם בנימין :

 11 נרדמתם בשמירה, : חגי בן ששון 

 12 נרדמתם בשמירה בחוק השמירה. : יצחק גולברי 

 13 כן. : שון חגי בן ש

 14עכשיו, צריכים לטפל עכשיו בבעיות של אירועים שאנחנו רוצים שיקרו  מנחם בנימין :

 15אנחנו נאשר את זה. אם צריך במסגרת השוטף לתת לדברים חורגים 

 16אני מציע שבמסגרת התקציב  בנושא ביטחון שהם אס.או.אס אני מציע, 

 17 השוטף השלושה חודשים האלה, 

 18 אין, : שביט מס

 19 תביאו את, אתה אומר שצריכים לעשות שינוי בתקציב זה תופס, נכון?  ין :מנחם בנימ

 20 לא, זה לא קשור לתקציב השוטף, : שביט מס

 21צריכים לשנות, שתביא את התקציב אני אגיד לך, בוא תיקח מהמתנ"ס עוד  מנחם בנימין :

 22, סתם, לא אומר, אל תיבהלי, ומשמה נסיט את זה ש"חשלושים אלף 

 23אבל יש פתרונות אני אציע לך. לפתור את הבעיות של לתקציב השוטף, 
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 1השוטף של השלושה חודשים עד שתקבל, אני מבטיח לך בסעיף שוטף של 

 2המועצה, ממה אפשר להסיט בדיוק כמו שראש המועצה מצביע על 

 3קיצוצים במשרות בעובדים, אנחנו נמצא את הכסף הזה, תאמין לי אנחנו 

 4 אמנים,

 5 ,ש"חה המשפטית יש לך שלושים אלף תוותר על התביע : קרן גרין

 6אחרי שזה עבר את אישורי מנהל שלטון מקומי ועבר את הנושא של הייעוץ  מושיקו ארז :

 7המשפטי בכל משרד הפנים וקיבל את האישור הכלכלי, נמצא אצל משרד 

 8 חייקין,  עם כל המסמכים אצל יזהר,

 9 זה עוד לא הגיע למשרד המשפטים, : יצחק גולברי 

 10 עבר, סיים, עכשיו זה עובר תהליך שלישי, עכשיו זה עובר לרמת, ז :מושיקו אר

 11 , מה, מה קורה פה? אני לא הבנתי, ברוך,ברוך מה : יצחק גולברי 

 12 אתה רוצה לקבל תשובה?  מושיקו ארז :

 13 שנייה, : יצחק גולברי 

 14 )מדברים יחד(

 15 אתה רוצה לשמוע איפה זה נמצא? מושיקו ארז :

 16ים ומאה חמישים למוקד לילה, סייר אחד לילה, לילה וערב, מאה לאירוע ליאור בנאי:

 17 זהו, מינימום הנדרש.

 18 לא סיימתם לשמוע את ההצעה של תומר. : קרן גרין

 19 לא סיימתי את ההצעה אבל.  : תומר יעקב

 20 כן תומר. : שביט מס

 21ההצעה שלי, הסיפא של ההצעה אומרת את הדבר הבא, מאחר וקיים פער  : תומר יעקב

 22לאבטחת מוסדות חינוך בחלק מבתי הספר בין השעות שתים בכל הקשור 

 23במסגרת  64%וחצי לארבע אחר הצהרים, ומשטרת ישראל מממנת 
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 1התקנים הקיימים, השעות העודפות שמעבר לשעה שתים וחצי ימומנו 

 2במסגרת ההצעה הנוכחית, וזאת עד  ש"חבסכום של עשרים וחמש אלף 

 3, שמתוכם ש"חים מאה אלף לסיום שנת הלימודים. סך הכל אנחנו מאשר

 4 ש"חלטובת האירועים שציינו, עשרים וחמש אלף  ש"חשבעים וחמש אלף 

 5 לטובת אבטחת מוסדות חינוך.

 6 מי בעד, מי בעד?  : קרן גרין

 7 למה? לא, חישבנו רק את האירועים. : תומר יעקב

 8 )מדברים יחד(

 9 כסף, Xבתי הספר כסף, תקציב ל Xטלאי על טלאי, תקציב ליום העצמאות   : דורון אריה

 10 אדרבה זה טלאי על טלאי, דורון, זה טלאי על טלאי, :  תומר יעקב

 11 אין בעיה שימשיכו ככה, ככה,  : דורון אריה

 12רבותי, סדר היום, על  סדר היום יש שתי הצעות, תודה רבה. על סדר היום  :  שביט מס

 13 יש שתי הצעות, 

 14 הצבעה, יאללה, הצבעה, תצביע. :  קרן גרין

 15 ,ש"חיש שתי הצעות, יש הצעה אחת של תומר, להעביר שמונים אלף  :  שביט מס

 16 מאה אלף בסך הכל, שבעים וחמש ועוד עשרים וחמש, :  תומר יעקב

 17 שמונים, יש, שבעים וחמש ועשרים וחמש? :  שביט מס

 18 זה מה שאמרתי.    : תומר יעקב

 19שרים וחמש לאבטחת אירועים קהילתיים ועוד ע ש"חשבעים וחמש אלף  :  שביט מס

 20אלף שקל שאני כבר אומר, שלפי חוות הדעת שיש לנו אי אפשר לעשות 

 21 שימוש בכסף הזה,

 22וחצי, ואני חושב שכדאי שזה יועלה כי זה קיים  םמהשתייסייגתי שזה  :  תומר יעקב

 23 ברשויות אחרות,
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 1 אז אי אפשר שבוע הבא נעשה את זה בתקציב, :  קרן גרין

 2 קן של משטרת ישראל, משרד הפנים מאשר,זה לא שעות של הת :  תומר יעקב

 3 לפי החוות דעת שיש לנו אין שום בעיה,  :  שביט מס

 4 אם לא נחליט שבוע הבא מהתקציב, :  קרן גרין

 5תגבור, תגבור השמירה בבתי הספר מוסדות החינוך, מצד שני יש את  :  שביט מס

 6לאבטחת  ש"חההצעה של תומר, של ליאור, סליחה, להעביר מאה אלף 

 7שישמשו לשלושה  ש"חרועים קהילתיים ועוד מאה חמישים אלף אי

 8הצופה ועוד תגבור של סיור אחד.  חודשים הקרובים למוקד העירוני ולמוקד

 9 ,1אני מבקש לדעת מי בעד ההצעה של תומר? 

 10 רגע, אני רוצה לרשום את ההערה, שנייה, תומר הצבעה, מושיקו ארז :

 11משמעות של ההחלטה כרגע לא להעביר אני מבקש רק להזכיר איפה ה : שביט מס 

 12, שמחר בבוקר נותנים הנחיה לסגור את ש"חכסף מעבר למאה אלף 

 13 המוקד.

 14 ומי שיכריז זה ראש המועצה. : קרן גרין 

 15 תודה רבה לחברי המועצה שלא קיבלו את ההחלטה. : שביט מס 

 16השמירה ואני מבקש להוסיף שמכיוון שראש המועצה נרדם בשמירה בחוק  : יצחק גולברי 

 17 אין שמירה.

 18 אין שמירה. : חגי בן ששון 

 19 תומר אתה גם בעד, לא, לא הרים יד אז, מושיקו ארז :

 20 נגד. 5, רובי, 1ששה בעד ההצעה של זה, מי נגד? מי נגד?  : שביט מס 

 21 ? 5איך  : קרן גרין 

 22 גמרנו ההצעה התקבלה.  : יצחק גולברי 
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 1נגד. תודה רבה. ההצעה של  6? . מי נגד5מי בעד ההצעה של ליאור?  : שביט מס 

 2תומר, אני מבקש אדוני המנכ"ל לתת הנחיה מחר לסגור, לסגור את 

 3המוקד העירוני, לצאת עם הודעה לתושבים שאין לנו לא מוקד עירוני, לא 

 4 מוקד הצופה ממחר בבוקר, תודה רבה.

 5 מכיוון שנכשלת זה מה שיקרה, : יצחק גולברי 

 6 ,966לסדר היום, פתיחת תב"ר  2ם, סעיף מס' לסדר היו 2סעיף מס'  : שביט מס 

 7, ש"חתכנון בינוי והצטיידות חט"צ וכתות לב רן על סך שלוש מאות אלף 

 8 ,2018-לתכנון מיידי לביצוע החל מ

 9 לא, לא עוקבים אחריך, לא עוקבים אחריך. : יצחק גולברי 

 10 ,966לסדר היום, פתיחת תב"ר  2רבותי, זאת בעיה שלכם. סעיף מס'  : שביט מס 

 11 שביט, שביט, ככה לא מנהלים כסף. : יצחק גולברי 

 12, תכנון בינוי והצטיידות חט"צ וכתות לב רן על סך שלוש 966פתיחת תב"ר  : שביט מס 

 13, האומדן של התכנון 2018-, תכנון מיידי, הביצוע מתוכנן לש"חמאות אלף 

 14-, הפרויקט בסך הכל כרגע רק האומדן הוא כש"חהוא כשלוש מאות אלף 

 15 , מקור המימון קרן עבודות פיתוח.ש"חמיליון  6

 16 איזה? איזה? איזה? : יצחק גולברי 

 17 מה? : שביט מס 

 18 איזה קרן עבודות פיתוח? : יצחק גולברי 

 19 כללית.  יזהר קמחי:

 20 מה זה כללי, לא מרמת אמיר? : יצחק גולברי 

 21 לא. יזהר קמחי:

 22 למה? : יצחק גולברי 

 23 אין כסף. : שביט מס 



 

 

59 

 1 אין כבר היטל השבחה ברמת אמיר? : יצחק גולברי 

 2 יש לי שתי שאלות, אחד האם זה כבר הוגש למשרד החינוך? : קרן גרין 

 3החומר הוגש למשרד, הכרה בצורך, קיימת הכרה בצורך, הוגש מסמכי  : שביט מס 

 4 קרקע, האדריכל עובד על התוכניות, סליחה, זה עוד לא, עוד לא. 

 5 ,עוד לא, עוד לא הוגש : קרן גרין 

 6 הגשנו בבקשה הכללית, בבקשה הכללית. : שביט מס 

 7 או.קיי. אז לפני שנתיים. : קרן גרין 

 8 , התשובה היא כן, זה הוכר בצורך,2018הגשנו בבקשה הכללית של  : שביט מס 

 9 אני שואלת מתי מגישים את זה למשרד החינוך בבקשה להרשאה. : קרן גרין 

 10 ,במסגרת הבקשה, במסגרת הבקשות : שביט מס 

 11אבל מדוע, שנייה, רגע, למה משרד החינוך לא נתן פה קידום מימון  : יצחק גולברי 

 12 לתכנון? תמיד הוא נותן.

 13 ,2018במסגרת הבקשות שלנו לשנת  : שביט מס 

 14? אתה עכשיו, סליחה, אתה עכשיו מבקש שאנחנו נאשר שלוש 2018למה  : יצחק גולברי 

 15 הקדמת מימון לתכנון? 2016-לתכנון, למה לא ביקשת ב ש"חמאות אלף 

 16 .2018-אנחנו צריכים את זה עכשיו ל : שביט מס 

 17אבל למה לא ביקשת את זה בשביל עכשיו? אני לא מבין, למה אתה  : יצחק גולברי 

 18 מעמיס את הכל על המועצה? אני לא מבין את הדבר הזה.

 19 רגע, בוא ננסה לתקן את הדבר הזה, בוא ננסה לתקן את זה. : קרן גרין 

 20 איציק, זה היה דף אחד מתחת לחוק השמירה, זה הכל. : ן ששון חגי ב

 21 להתחיל את זה, 2018אחד, אחד,  : קרן גרין 
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 1פשוט בושה וחרפה, למה לא ביקשת את זה ממשרד החינוך, נותנים לך  : יצחק גולברי 

 2כסף, יש כסף, למה אתה לא לוקח את הכסף? עוד פעם תודה. לא, נשבע 

 3 ה,לך אני מתבייש בדיון הז

 4 איציק, איציק, מה אתה מתבייש? : שביט מס 

 5 אחד אחרי, כי אני בא לי ללכת הביתה אני לא יכול לראות אותך יותר, : יצחק גולברי 

 6 אז תלך, הבית שלך קרוב, אני יכול,  : שביט מס 

 7 אתה נכשל, אתה הורס את הישוב הזה, : יצחק גולברי 

 8 נזמין לך מונית, אין בעיה, : שביט מס 

 9 נשבע לך, אני לא רוצה לחזור אבל אתה הורס את הישוב,שביט  : גולברי יצחק 

 10 איציק, מי שהורס את הישוב זה אתה, : שביט מס 

 11 אתה מכסח את הישוב, מה את מחייכת? אתה הורס את הישוב. : יצחק גולברי 

 12 תודה, איציק, כן. : שביט מס 

 13 היום הוא גיבור, הוא גיבור. : חגי בן ששון 

 14 ,2018-אני אומרת שקודם כל זה לא צריך להתחיל ב  :קרן גרין 

 15 ריקוד הכיכרות. : יצחק גולברי 

 16 ,2018כי אנחנו צריכים את הכיתות מוכנות בספטמבר  : קרן גרין 

 17 כן, לפחות לרקוד יודעים, : יצחק גולברי 

 18, אני מבקשת שמחר בבוקר או 2017חייבים להתחיל את זה בספטמבר  : קרן גרין 

 19ההרשאות למשרד החינוך יצאו לדרך. תגישו את הבקשות  בעוד יומיים

 20 , גם אם לא הגשנו אותם קודם.2018-שנדרשות, לא לחכות ל

 21 מה שיש לי, 2018-הבקשות יצאו ל : שביט מס 

 22אז צריך להקדים אותם, צריך להסדיר את הסיטואציה שאנחנו נמצאים  : קרן גרין 

 23 בה. הרי שכונת רמת אמיר יכולנו לבנות גם,
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 1יוסי אתה מבין שום דבר לא מתנהל פה? יש כסף ממשרד החינוך רק לא  : חק גולברי יצ

 2 יודעים לקחת אותו,

 3רמת אמיר, לא בנינו בית ספר נוסף, אמרנו, משרד החינוך  צריך להעביר  : קרן גרין 

 4 את זה,

 5 היה מותג בשער הגיא, ברוך, באב אל וואד עדיין קיים בירושלים ברוך? : יצחק גולברי 

 6 ,2017בסדר? אז אני רק מבקשת לתקן, לביצוע החל מספטמבר  : רן גרין ק

 7 בושה וחרפה.  : יצחק גולברי 

 8 טוב חבר'ה בואו נתקדם, זה אבסורד. : חגי בן ששון 

 9 .2017התיקון שאני מבקשת זה ספטמבר  : קרן גרין 

 10 איזה ביזיון. : יצחק גולברי 

 11זוכר שישבתי אתך דיברנו שהשלוש אני חושב שחסר תיקון, כי אם אתה  יזהר קמחי:

 12מאות יתחלקו מאה ועשר מהיטלי השבחה רמת אמיר, ומאה תשעים 

 13 מהקרן לפיתוח בשביל שיהיה לנו כסף לשאר התב"רים.

 14 בבקשה. : יצחק גולברי 

 15 צודק. : שביט מס 

 16 אז עכשיו הוא צודק. : יצחק גולברי 

 17 ,-מתי צריכים פיזית את ה מנחם בנימין :

 18 .2018ספטמבר ל : קרן גרין 

 19 .2018ספטמבר  : שביט מס 

 20 שזה אומר שיהיה לנו מה, כמה כיתות בשכבה שבע? מנחם בנימין :

 21 שש פלוס, חמש פלוס חט"צ תוספת, שלוש ארבע, ארבע. : שביט מס 

 22יהיה שבע חתך רוחב שצומח? אנחנו בלברד זה בית ספר שבנוי שלוש,  מנחם בנימין :

 23 היה שתים. זאת אומרת שלוש בבסיס ויובלים 
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 1מקרן היטלי השבחה  ש"חהמקור מימון, המקור מימון מאה ועשר אלף  : שביט מס 

 2מקרן עבודות פיתוח. בסדר? זה  ש"חרמת אמיר, ומאה תשעים אלף 

 3 לצורך התיקון. שאלות?

 4תגיד לי, אתה מגיש לנו תוכנית פיתוח, אנחנו מאשרים לך, אתה לא לוקח  : יצחק גולברי 

 5שאתה מגיש לנו ואומר, אני החלטתי לבנות גן ילדים את תוכנית הפיתוח 

 6אני צריך לקדם לו מימון, לעשות את התכנון? אני באמת שואל אותך 

 7עכשיו עניינית, אתה שלוש וחצי שנים ראש מועצה, אתה כלום לא עובד, 

 8גם לפי הניירות שלך אתה לא עובד? בחיי שביט נשבע לך, זה עצוב, זה 

 9ושה, תשמע, אני לא יודע איך אתה מחייך עצוב, זה עצוב מה שאתה ע

 10 אפילו, 

 11 רבותי תודה רבה, : שביט מס 

 12 נמצאים פה רק מספר תושבים אבל זה עצוב מה שאתה עושה, : יצחק גולברי 

 13 יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו לגבי זה? : שביט מס 

 14 אתה מרסק את הישוב. : יצחק גולברי 

 15 מי בעד התב"ר? תודה רבה. : שביט מס 

 16להתחיל כדי שזה יהיה  2016, 2017רק אני מבקשת שזה יהיה ספטמבר  : קרן גרין 

 17 .2017מוכן בספטמבר 

 18 , 4סעיף מס'  : שביט מס 

 19 , חוק ההפלות. 4עכשיו בוא נראה  : יצחק גולברי 

 20מקרן היטלי השבחה רמת אמיר, מאה  ש"חפה אחד. מאה ועשר אלף  : שביט מס 

 21 יתוח, אושר פה אחד.מקרן עבודות פ ש"חתשעים אלף 

 22 מה זה? : יצחק גולברי 
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 1מתכנון בינוי שני גני ילדים ברמת אמיר  958, שינוי שם תב"ר 4סעיף מס'  : שביט מס 

 2לתכנון בינוי והצטיידות שני גנים ברמת אמיר, מי בעד? רק שינוי שם. כולם 

 3, תכנון בינוי וציוד 958, הגדלת תב"ר 5מס' פה אחד, תודה רבה.  סעיף 

 4 גני ילדים ברמת אמיר, שני

 5 מה זה? לא, מה הולך פה? : יצחק גולברי 

 6הוא לא קורא נכון במספור, המספור שלך, לא משנה, אתה צריך להצמד  מושיקו ארז :

 7 למספור של מה שחילקת ולא מה שאצלך.

 8 מה זה יש פעמיים שני גנים? : יצחק גולברי 

 9 לא, זה שם, שינוי, מושיקו ארז :

 10 ,4, סעיף 4ה שינוי של השם והשני זה הגדלה של התב"ר. סעיף אחד ז : שביט מס 

 11 אבל זה אותו מספר. : יצחק גולברי 

 12 פעם אחת הוא שינה את השם של התב"ר ואחר כך, : קרן גרין 

 13 זה שני הצגות נפרדות. מושיקו ארז :

 14, תכנון בינוי והצטיידות שני 958. הגדלת תב"ר 4, בסדר? סעיף 4סעיף  : שביט מס 

 15מיליון.  1.800לסך של  ש"חילדים ברמת אמיר מסך שלוש מאות אלף גני 

 16 . מקור המימון קרן עבודות פיתוח. ש"חמיליון  1.5סך ההגדלה 

 17 איזה? : יצחק גולברי 

 18הצבענו, על זה הצבענו. על זה הצבענו ואישרנו. זה יש כסף. המיליון וחצי  : שביט מס 

 19 מזכיר עוד פעם, אני אמרתי,הזה אני  ש"חהזה רבותי, המיליון וחצי  ש"ח

 20 שינוי שם אני לא זוכר שהצבענו על זה, אני מבקש שוב להצביע. יזהר קמחי:

 21שינוי שם הצבענו פה אחד, פה אחד. רבותי לצורך העניין, לצורך העניין  : שביט מס 

 22אני מבקש לחדד את הנושא הזה. הצבעת מליאת המועצה שקיבלה 

 23לגבי הנושא העברת כסף  החלטה שקרן הציעה לפני חודש בערך,
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 1, היא החלטה ש"חמיליון  1.5-ל עודד בלהגדלת, הגדלת התב"ר ש

 2 שבחוסר סמכות כמו שאמר היועץ המשפטי, ולכן,

 3 גם אני החלטתי את הגנים לפני חודש אז גם זה בחוסר סמכות?  : קרן גרין 

 4 אז גם זה מתבטל, רגע, אז גם זה מתבטל, : יצחק גולברי 

 5 ולכן ההחלטה, ולכן, : שביט מס 

 6סליחה, אתה נגד התיכון? אני לא מבינה, שביט, אתה נגד התיכון? גם את  : קרן גרין 

 7 הגני ילדים אני,

 8 ,ש"חמיליון  1.5-להעביר את ה : שביט מס 

 9 גם את גני הילדים אנחנו קיבלנו החלטה במקור, : קרן גרין 

 10החלטה, היא החלטה לעודד היא  ש"חמיליון  1.5ולכן ההחלטה להעביר  : שביט מס 

 11 של חוסר סמכות,

 12 אז תביא אותה לביטול, היית צריך להביא את זה לסדר היום לבטל אותה, : יצחק גולברי 

 13 מכיוון שמחוסר סמכות,לכן,  : שביט מס 

 14 רגע, אבל אתה היית קודם צריך, : יצחק גולברי 

 15 ההחלטה היא בחוסר סמכות, : שביט מס 

 16 הביא אותה לביטול שביט,אבל אתה צריך ל : יצחק גולברי 

 17 כולם מבינים שהוא פוגע, : קרן גרין 

 18 ההחלטה היא בחוסר סמכות, רבותי, : שביט מס 

 19 קרקס, נו באמת, : יצחק גולברי 

 20השאלה אם אז נאמר שזה בחוסר סמכות, אם נאמר אז שזה בחוסר  : ברוך חייקין

 21 סמכות,

 22 לא נאמר, : קרן גרין 

 23 לא נאמר, : יצחק גולברי 
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 1רגע, אז אני עונה, אני עונה, אתם שואלים אני עונה. אם נאמר שזה בחוסר  : חייקיןברוך 

 2 סמכות אז ההחלטה בטלה, אם לא נאמר אז אני חייב לבדוק את זה.

 3 לא נאמר, מה זה? : יצחק גולברי 

 4 ,ךזיכרונאחד לא נאמר ושנים אני מזכירה שביט, לרענן את  : קרן גרין 

 5 ורך העניין אני מזכיר,רבותי, רבותי לצ : שביט מס 

 6 גם נושא גן הילדים, גם נושא גן הילדים שביט, : קרן גרין 

 7 אני מזכיר עוד פעם, אני מזכיר, : שביט מס 

 8שלושה בניגוד לדעתך והצבענו, אז גם גן -אני העליתי לפני חודשיים : קרן גרין 

 9 הילדים מבוטל?

 10 רבותי, רבותי, : שביט מס 

 11 עלינו מבוטלת?אז כל החלטה שה : קרן גרין 

 12 לא, הוא אמר שהוא יבדוק, אם לא נאמר דבר כזה אז לא. : יוסי אדירי

 13 רבותי, רבותי ככל, : שביט מס 

 14 אתה נגד החינוך? אני לא מבינה את זה. : קרן גרין 

 15לתיכון עודד יגיד היועץ המשפטי  ש"חמיליון  1.5ככל שההחלטה להעביר  : שביט מס 

 16בל אם הוא יגיד שזה בתוקף הכל מצוין, שהיא בתוקף, אני חולק עליו א

 17 המשמעות אין כסף לגנים. זה המשמעות,

 18 למה? יש לך פה כסף, כל כך הרבה כסף פיזרת פה בכל התב"רים, : קרן גרין 

 19 שמה, אבל אין שום בעיה, ש"חמיליון  1.5זו המשמעות, אין  : שביט מס 

 20 , ש"חאלף שש מאות -יש לך פה בתב"רים לפחות חמש מאות : קרן גרין 

 21 , זה מה שצריך, אין גני ילדים,ש"חמיליון  1.5אין פה  : שביט מס 

 22 אז אפשר, בוא נשאל, : קרן גרין 

 23 אין מכרז, אין גני ילדים, אני מבקש להודיע אין גני ילדים, : שביט מס 
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 1 מיליון, רגע, 1.5לישיבה הקודמת נשאר שם  : קרן גרין 

 2 אמרתי בפעם הקודמת, גם אמרתי בפעם הקודמת, גם : שביט מס 

 3 מה הוא אמר? : קרן גרין 

 4שלא יהיה כסף, גם אמרתי שלא יהיה כסף, אמרתי, אמרתי שגם, אמרתי  : שביט מס 

 5 גם, אמרתי גם בישיבה הקודמת,

 6 זה פשוט מדהים, : קרן גרין 

 7 שככל שהמליאה תקבל את ההחלטה, אין כסף לגני הילדים. : שביט מס 

 8 שיהיו גני ילדים ברמת אמיר?אתה לא רוצה  : קרן גרין 

 9 אני מאוד רוצה, אני מאוד רוצה, בשביל זה אני מעלה את זה לסדר היום, : שביט מס 

 10 תני לו, תני לו שימשיך, : יצחק גולברי 

 11 אבל אם את לא רוצה אין שום בעיה, : שביט מס 

 12 כן יזהר, : יצחק גולברי 

 13 יר?ראש המועצה לא רוצה גני ילדים ברמת אמ : קרן גרין 

 14 יזהר, תעשה לנו סדר, למה, : חגי בן ששון 

 15קרקס זה משהו, אתה לא רוצה גני ילדים, אתה רוצה שהילדים של התיכון  : קרן גרין 

 16 ירוצו עם הילדים של הגני  ילדים או שאולי יעשו להם בייביסיטר?

 17 קרן קרן, : שביט מס 

 18 בוא נפתח גן ילדים בתיכון. : קרן גרין 

 19 ה רעיון מצוין. היא גם לא שומעת גם לא זוכרת וגם מסרבת, מצוין.קרן איז : שביט מס 

 20 למדתי מהטובים ביותר. : קרן גרין 

 21 לא, לא למדת, תאמיני לי שלא למדת. : שביט מס 

 22 יזהר, תעשה לנו סדר, תעשה לנו סדר בכסף פה. : חגי בן ששון 
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 1ת שישים אני אגיד את זה מאוד פשוט, יש  לנו יתרה של ארבע מאו יזהר קמחי:

 2 בקרן לעבודות פיתוח, ש"חושמונה אלף 

 3 זהו? : חגי בן ששון 

 4בהיטלי השבחה רמת אמיר. שביט ואני ישבנו  ש"חועוד מאה ועשר אלף  יזהר קמחי:

 5כדי למצות את כל הסכום, את שני הסכומים האלה יחד. ולכן הנושא מספר 

 6ה זה מאה ועשר ומאה תשעים, היתרה בין הארבע מאות ששים ושמונ 2

 7והמאה תשעים היא מפוזרת פה בעוד שלושה תב"רים שיהיו בהמשך. 

 8 זאת אומרת נכון להצעה לסדר,

 9 שאין כסף, : יצחק גולברי 

 10להצעה לסדר, לכל הסדר יום והתב"רים שעולים היום, יש מקורות מימון  יזהר קמחי:

 11 מיליון הזה שזה, 1.5-חוץ מאשר ה

 12 יזהר, יזהר, שנייה, יזהר, : שביט מס 

 13אז גם הצעת ההחלטה לא נכונה, היא לא מנוסחת נכון. הצעת ההחלטה  : אדירי יוסי

 14 עצמה לא מנוסחת נכון.

 15מיליון שמליאת המועצה קיבלה  1.5מיליון, אותו  1.5-לצורך העניין ה : שביט מס 

 16החלטה להעביר כסף לעודד, כשמליאת המועצה קיבלה את ההחלטה 

 17 ,עודדלתיכון  מיליון הזה 1.5-אמרת שיש כסף ל

 18 הוא אומר, העביר, : יצחק גולברי 

 19 אמרת, נכון? עכשיו, מכיוון שההחלטה, אם ההחלטה היא לא בתוקף, : שביט מס 

 20 אם, : יצחק גולברי 

 21 שנייה, אם היא לא בתוקף,  : שביט מס 

 22 אתה צריך להביא אותה לביטול, : יצחק גולברי 

 23 ,ש"חמיליון  1.5אם היא לא בתוקף אז יש לך  : שביט מס 
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 1 אין לו, אתה צריך להביא את זה בנושא סדר היום לביטול. : יצחק גולברי 

 2 תודה רבה. : שביט מס 

 3 יש נוהל, רגע, תן  לי, תן לי לעזור לך, שנייה, תן לי לעזור לכם. : יצחק גולברי 

 4 לעודד, : שביט מס 

 5 שביט, אני יכול רגע לעזור לכם? : יצחק גולברי 

 6 בישיבה הקודמת.אמרתי את זה גם  : שביט מס 

 7 אם היא לא בסמכות לא צריך להביא אותה לביטול. מושיקו ארז :

 8 אבל היא לא נאמרה, : חגי בן ששון 

 9 היא לא נאמרה, : יצחק גולברי 

 10 לא בסמכות, : שביט מס 

 11 אם היא לא בסמכות לא צריך להביא אותה לביטול.  מושיקו ארז :

 12ר האם אפשר לקחת מימון ביניים מקרן מושיקו תן לי רגע בבקשה, יזה : יצחק גולברי 

 13 כבישים? אפשר, עשינו את זה, 

 14 כמו הלוואה, אישור של משרד הפנים, מושיקו ארז :

 15 של הממונה על המחוז, שביט, אני מנסה לעזור, : יצחק גולברי 

 16 הנה כמה רעיונות לסדר, אחד, : קרן גרין 

 17 כן כן, איציק מדבר, רק איציק, כן, : שביט מס 

 18שביט, יש לנו בקרן הכבישים של רמת אמיר עודפים כרגע, אפשר לקחת  : ברייצחק גול

 19 מימון ביניים באישור המחוז,

 20 מעבר לזה, אישרנו, 6.5כבר אישרנו  מנחם בנימין :

 21 אתה שוב מתקן אותי?  : יצחק גולברי 

 22 , כמה יש שם?20יש שם  : חגי בן ששון 

 23 יש שמה כסף, : יצחק גולברי 
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 1 מיליון, 14איזה יש  מנחם בנימין :

 2לטובת מוסדות החינוך  ש"חמיליון  2מיליון  1בוא ניקח מימון ביניים של  : יצחק גולברי 

 3באישור המחוז, נוכל לתת מרווח נשימה למועצה לעבוד, ואחרי זה נחזיר 

 4 מקרן השבחה לקרן הכבישים.

 5 איציק בעיקרון אין לי בעיה, ככל שהמחוז יאשר את זה, : שביט מס 

 6 תעשה את זה, זה הכל, עשינו את זה שביט בעבר, : ברי יצחק גול

 7 תן לי שנייה לסיים, : שביט מס 

 8 זה לא הוא זה הם, : קרן גרין 

 9 ככל שהמחוז, : שביט מס 

 10 תעביר החלטה, : יצחק גולברי 

 11 שנייה, תן לי לסיים משפט, ככל והמחוז יאשר את זה אין לי שום בעיה. : שביט מס 

 12 יר החלטה זה הכל, תעביר החלטה,אז תעב : יצחק גולברי 

 13 תן לי לסיים, : שביט מס 

 14 שהמועצה מאשרת, : יצחק גולברי 

 15 אפשר לסיים את המשפט? : שביט מס 

 16 בבקשה. : יצחק גולברי 

 17אמרתי ככל שהמחוז יאשר את זה אני בעד, אין לי שום בעיה עם זה. אני  : שביט מס 

 18שחברי  ש"חמיליון  1.5אומר, חוזר על מה שאמרתי, מכיוון שהכסף אותו 

 19המועצה קיבלו החלטה להעביר לעודד, אני אומר עוד פעם, הכסף הזה, 

 20 הכסף הזה,

 21מיליון האלה, בוא אני מנסה לעזור לך עכשיו, קח  1.5-לא יהיה לך את ה : יצחק גולברי 

 22החלטה, בוא נעביר החלטה שכולנו מאשרים, נעביר את זה לממונה על 

 23 ר,המחוז, גם החשב יכול לעזו
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 1המשמעות שאם המחוז לא יאשר, המשמעות, המשמעות של ההחלטה  : שביט מס 

 2 עכשיו, המשמעות עכשיו,

 3אתה יודע מה? אני מרשה, אני רוצה לעזור לך בעוד דבר. תיקחו את  : יצחק גולברי 

 4ההחלטה שמחר מישהו ייסע עם זה לרמלה ויבדוק את ההחלטה של 

 5ע לרמלה, אתה מכיר את הממונה, ואני עשיתי את זה לא פעם. תיס

 6הדרך? אם לא אני מוכן  לבוא אתך, תקבל אישור כן או לא. אם לא מוכנים 

 7 לבוא לישיבה שלא מן המניין במיידי ולעזור בעניין.

 8 אני אעזור לך עוד יותר, : שביט מס 

 9 בבקשה. : יצחק גולברי 

 10שאם נבקש אני אעזור לך עוד יותר, אני מוכן לקבל את ההצעה שלך, זה  : שביט מס 

 11 לצורך, ש"חמיליון  1.5מימון ביניים של 

 12 מיליון קח, 2 : יצחק גולברי 

 13-, לצורך העניין, שכפוף לכסף, ובמידה וזה לא יאושר אז הש"חמיליון  2 : שביט מס 

 14שיש לנו ישמשו לגן ברמת אמיר, המשמעות לקבל  ש"חמיליון  1.5

 15 החלטה, כך המשמעות זה שאם אין לנו כסף צבוע,

 16אתה לא יכול לקבל החלטה כן מכאן או לא אם לא אז משם, אתה לא יכול  : גולברי יצחק 

 17 לקבל החלטות מותנות.

 18 אני מאמץ את זה, אין שום בעיה,  דורון אריה :

 19 שנייה, יש הצעה נוספת אבל, : קרן גרין 

 20איציק, השאלה מה יותר חזק במחוז, אם באים במחוז ואומרים לו אני   דורון אריה :

 21 מהיטלי כבישים בשביל לבנות, ש"חמיליון  2רוצה 

 22 מימון ביניים, : יצחק גולברי 
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 1רגע, בשביל לבנות גן, אני מדבר מה יותר חזק במחוז. האם אני רוצה את   דורון אריה :

 2הבקשה להוציא על גני הילדים כי אני צריך אותם בספטמבר, או שאני יכול 

 3ידות. אם ההצטיידות להגיש את הבקשה הזאת על תיכון עודד, על ההצטי

 4הוא יותר חלש במחוז אז הייתי עוזב את זה, הולך לבקשה על גני הילדים, 

 5בהנחה באמת שאומרת, שאם המחוז לא אישר אז אני מעביר את העודד 

 6 לגנים, ואת הדבר הזה מאמץ.

 7אני אומר עוד פעם, הכסף לעודד לא צריך אותו מחר בבוקר, אמרתי  : שביט מס 

 8לכן לקבל החלטה, כסף שיש בקופה של המועצה בישיבה הקודמת, ו

 9 ישמש לגני הילדים, מעכשיו לצורך העניין מחר בבוקר לצאת למכרז,

 10אבל לא, אתה גם את זה צריך לאשר את השינוי הזה, גם את השינוי הזה  : יצחק גולברי 

 11אתה צריך, אתה צריך לקבל על זה אישור המחוז, עזוב, אתה הולך עקום 

 12 ה עושה טעות.אני אומר לך, את

 13 שביט קודם כל יש פה הרבה סעיפים, יש פה הרבה סעיפים שאתה רוצה, : קרן גרין 

 14תגיד לי אם יש כסף בהיטלי הכבישים, למה אתה לא משדרג את בן צבי   דורון אריה :

 15את הכביש? תמיד אומרים אין כסף אין כסף אין כסף, שזה מגיע לשיכון 

 16מיר זה תופס, תופס, בחיים זה לא לא תופס, אבל להעביר לגנים ברמת א

 17 עלה ככה. פעם ראשונה אני שומע את כל הקומבינות האלה. ואללה אתם,

 18. זה 2017-זה אפילו נמצא בתוכנית, זה אפילו נמצא בתוכנית העבודה ל : שביט מס 

 19 אפילו נמצא בתוכנית העבודה,

 20שנה, השקענו  25אני הסברתי לך, אמרת רמת אמיר, רמת אמיר וצורן   דורון אריה :

 21שנה לא השקענו ככה כסף. בחיים, תעזבו אותי  80שמה מיליונים, קדימה 

 22 משטויות, 

 23 )מדברים יחד(
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 1שפץ את בן צבי, יש לך כסף תעביר, למה אתה לא מעביר לשיפוץ   דורון אריה :

 2המבנים? תעביר, נעקוף עוקף חוק, יש פה יועץ משפטי יאשר לנו נעביר. 

 3רמת נעביר נעביר, למה? כי זה רמת אמיר.  אבל אי אפשר אי אפשר, זה

 4אמיר. ואללה תאמין לי בושה וחרפה. אנשים אין להם כלום, ואללה אל'ק, 

 5יאללה מספיק עם השטויות האלה. הכל פה רמאות. הכל פה רמאות. 

 6 תאמין לי הכל פה רמאות, בושה וחרפה תאמין לי.

 7 דורון אתה סתם כועס. ליאור בנאי:

 8 ופוזיציה נעזור לך.תבוא לא : קרן גרין 

 9 אני סתם כועס? תראה את הכביש של בן צבי בושה וחרפה,  דורון אריה :

 10 הוא צודק, אבל הוא צודק, : קרן גרין 

 11לא חנויות לא כלום, אני שואל אם יש כסף, אין כסף, ואללה אי אפשר   דורון אריה :

 12, לקחת כסף, תב"ר אחד לא מוציאים, תוציאו נראה אותכם תב"ר לבן צבי

 13 אבל  לא,

 14 אסור לנו לבקש תב"ר,  : חגי בן ששון 

 15מיליון בוא נעביר, ככה בהינף יד, בהינף יד, מה זה  3מיליון בוא נעביר,  2  דורון אריה :

 16 הדבר הזה, מה זה הצביעות הזאת?

 17 איזה צביעות? של מי? שלו, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה ממני? : חגי בן ששון 

 18 של כולנו פה, של כולנו פה, תאמין לי, של כולנו פה.שלו,   דורון אריה :

 19 צעקות( –)מדברים יחד 

 20 תעלה תב"ר. : קרן גרין 

 21 נעלה אני רוצה לראות שלא יאשרו, בושה וחרפה תאמינו לי.  דורון אריה :

 22 דורון, אתה, : חגי בן ששון 

 23 )מדברים יחד(
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 1פרדסים לקטוף תפוזים,  חניות נעשה, ספסלי ישיבה, עצי זית נעשה לכם,  דורון אריה :

 2 יאללה נו בחייך.

 3 רק רגע אבל אני רציתי להגיד עוד שני מילים, יש אפרופו כסף, : קרן גרין 

 4 מיליון נו,  2העברנו   דורון אריה :

 5 יש עוד שתי רעיונות, אחד, : קרן גרין 

 6 כלום אתם לא יודעים לעשות, זה הכי מוזר,  דורון אריה :

 7 הל אף אחד, אני לא מנהל אף אחד,אני לא מנ : חגי בן ששון 

 8דורון, אז למה אתה לא מתקשר אליו? דורון תבוא נקבל גם אותך, זה  : קרן גרין 

 9 בסדר זה בחינם.

 10 הוא מדבר חיובי, דורון זו מחמאה אני מקבל. : חגי בן ששון 

 11 לוקח לו פטנטים תאמיני לי.  דורון אריה :

 12 דורון, צריך לדעת ממי ללמוד. : קרן גרין 

 13 אני אומר שלמדתי ממנו זה לא בושה.  ורון אריה :ד

 14 דורון תצטרף אלינו, טוב, שני דברים, אחד, : קרן גרין 

 15רק הוא יכול להביא, רק הוא יכול להביא תב"רים, אנחנו לא יכולים להביא   : חגי בן ששון 

 16 תב"רים, סליחה.

 17 אז היה לנו רעיון אחד, : קרן גרין 

 18 מרתי את זה גם בפעם שעברה, אני הצעתי גם,שביט, אני א : יצחק גולברי 

 19 מקבוצת, ש"חאתה גם הצעת להביא לי שמונה מאות אלף  : שביט מס 

 20אני יש לי, שביט, תאמין לי, אתה יודע שאני אוהב אותך, בחיי, אני לא, אני  : יצחק גולברי 

 21 לא שונא אותך, בחיי,

 22 יע,אני יודע שאתה אוהב אותי אבל אתה אומר, מצב : שביט מס 



 

 

74 

 1אני מדי פעם רוצה לעזור לך אתה לא מקשיב לי. אני, מכיוון, מכיוון  : יצחק גולברי 

 2שבפעם שעברה, צ'וך, מנחם, מכיוון שפעם שעברה אני הצעתי את 

 3 ההצעה,

 4 הצבעתם, ש"חיום העצמאות מאתים חמישים אלף  ששון ליללו :

 5 כבר בשבועות.  מכיוון, אתה ביום העצמאות עדיין? הלו, אנחנו : יצחק גולברי 

 6 זה בושה, ש"חלא, אבל מאה אלף  : ששון ליללו

 7 נגמר,  : יצחק גולברי 

 8 לא, זה לא בשביל החגיגות זה רק האבטחה. : תומר יעקב 

 9לילו זה לא, זה רק האבטחה. טוב, מכיוון שפעם שעברה אני הצעתי,  : יצחק גולברי 

 10הקדמת מימון עד שהניסיון שלנו לעבוד עם משכ"ל גם לקבל מימון על ידם, 

 11בכפוף להרשאה של משרד החינוך, אני חושב שגם את הדבר הזה אפשר 

 12 צריך,לעשות מול משכ"ל, 

 13 אז מה נעשה עם זה בחודש האחרון? : קרן גרין 

 14 ,אני לא יודע, אני הצעתי את זה, אני יודע מה עשית עם זה : יצחק גולברי 

 15 ההצעה נבדקה? : קרן גרין 

 16 יך לענות, עשיתם בדיקה בעניין הזה מול משכ"ל?שביט צר : יצחק גולברי 

 17אין בעיה לקבל, בעיקרון ככל שהחשב המלווה הגזבר יאשרו אין בעיה  : שביט מס 

 18 לבקש הגדלת, הקדמת מימון,

 19 הקדמת מימון, אז למה אתה צריך אותנו פה? : יצחק גולברי 

 20אם מליאת מפני שאני לא יכול להוציא כסף בלי שיש החלטת מליאה.  : שביט מס 

 21 ,ש"חמיליון  1.5המועצה תקבל החלטה שמאשרת את ההוצאה של 

 22 לא, אבל אם אתה עושה את זה, : קרן גרין 

 23 תני לו לדבר, : יצחק גולברי 
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 1 ש"חמיליון  1.5אם מליאת המועצה תקבל החלטה שמאשרת להוציא  : שביט מס 

 2יה באופציה, או לבקש אישור של קדם מימון מהחברה למשק וכלכלה אופצ

 3מיליון שיש, לקחת  1.5אחת, אופציה שנייה במידה וזה לא יצליח לקחת 

 4 ש"חמיליון  2כסף ולשים את זה בגנים, מצוין. במידה וזה לא יצליח לקחת 

 5לבקש, אז אתה יודע שיש לך שלוש אופציות. קודם כל יש לך אישור 

 6מצד אחד. מצד שני יש לך גם שלוש  ש"חמיליון  1.5מהמליאה להוציא 

 7 ציות לממן את הבנייה, זה הכל. עכשיו,אופ

 8שביט, מכיוון שיש לך פטור ממכרז מול החברה למשק וכלכלה, אתה לא  : יצחק גולברי 

 9צריך את כל הסבוטאג' הזה. אתה יכול ללכת לחברה למשק להגיד לה אני 

 10 רוצה לעשות את הגנים, תנו לי הקדמת מימון, תעשו תכנון, 

 11 בלי אישור מליאה, : שביט מס 

 12 כולל תכנון, : יצחק גולברי 

 13 בלי אישור מליאה? : שביט מס 

 14בוא נחליט עכשיו, תלך למשק וכלכלה נגמור את הסיפור, אתה לא צריך  : יצחק גולברי 

 15 מאתנו כסף.

 16 אין שום בעיה, ואם, ואם הם לא יאשרו, : שביט מס 

 17 למה לא? למה לא יאשרו? : יצחק גולברי 

 18 אמרתי למה לא? : שביט מס 

 19 בדקת את זה? מאז שהחלטתי בדקת? : ק גולברי יצח

 20 מה זה החלטת? : שביט מס 

 21 הצעתי לך סליחה, בדקת? מאז שהצעתי לך בדקת? : יצחק גולברי 

 22 לא בדקתי שום דבר, : שביט מס 

 23 בבקשה, : יצחק גולברי 
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 1חבל, אמרנו לפני חודש שאתה בודק את זה ושיש ישיבה על כל נושא  : קרן גרין 

 2 עשית את זה.החינוך ולא 

 3 1.5יש החלטת מליאה, יש החלטת מליאה כרגע, כרגע על סדר היום  : שביט מס 

 4 קרן עבודות פיתוח, יש שתי הצעות, ש"חמיליון 

 5 אבל אני מציע בואו תלכו דרך המשק והכלכלה, תקל על קופת המועצה. : יצחק גולברי 

 6 יש שתי הצעות, אחת, : שביט מס 

 7 לחדש משהו על מה שנאמר? שביט אני יכול : תומר יעקב 

 8 יא אללה אני לא מבין. : יצחק גולברי 

 9 אני יכול להגיד משהו מעבר למה שנאמר פה? : תומר יעקב 

 10 , ש"חמיליון  1.5יש עוד  : שביט מס 

 11שביט, למרות שאתה מתנגד, אני חושב שטוב יהיה אם בדיון הבא שאנחנו  : תומר יעקב 

 12והבטחת לבצע בנושא של מבני חינוך, נקיים, אותו דיון שהיית צריך לבצע 

 13בנושא  של תעדוף פרויקטים במבני חינוך, נשים את הכל על השולחן. יש 

 14מיליון  5.2, ש"חפסיק כמה מיליון  5לך עוד הרשאה תלויה ועומדת של 

 15יפה, של בית ספר הרצוג, שאפשר כן לבוא. אמרת ישר קובי לא  ש"ח

 16מיליון שקל  5י  יגיע לדיון. יאשר, לא בדקנו, לא שאלנו, נשמח אם קוב

 17האלה על הרשאה שעומדת, יכולים להוות בטוחה להלוואה שאפשר לקחת 

 18בתנאים טובים מהבנק, ולפתור לפחות לטווח של החצי שנה הקרובה, 

 19 כמעט את כל הבעיות שלנו,

 20 כיוון שקובי, : שביט מס 

 21 גם את ההצטיידות של התיכון, : תומר יעקב 

 22 אתה דוק, : שביט מס 

 23 ,-גם את ה : ומר יעקב ת



 

 

77 

 1 כיוון שקובי נשאל והתשובה שלו היתה שהוא לא מאשר, : שביט מס 

 2אבל אני לא יודע מה, תשמע שביט, אני חושב שאנחנו כחברי המליאה  : תומר יעקב 

 3כנציגי ציבור צריכים לבוא ולשאול אותו, לתת לו את כל תמונת המצב 

 4 שאנחנו רואים, 

 5 יבה, הוא יהיה,נבקש שיבוא ליש : שביט מס 

 6 להסביר לו את ה, יפה, ואז נקבל מה, : תומר יעקב 

 7אני בכל זאת אומרת שההחלטה צריכה להיות שהמליאה מאשרת לראש  : יצחק גולברי 

 8 משק כדי לקבל קידום מימון, כולל,המועצה להתקשר עם החברה ל

 9 הוא לא צריך אותנו, : תומר יעקב 

 10 טה, הוא אומר הוא רוצה החלטה.תן לו, הוא רוצה החל : יצחק גולברי 

 11יצחק, אפשר להגיד משפט אחד? משכ"ל היא כלי עבודה מצוין ויש שם  מושיקו ארז :

 12 אנשים, לא תמיד היא הכי זולה. לפעמים היא מייקרת, אחלה

 13תקשיב, מושיקו, מושיקו, תראה, מהניסיון שלי לפחות שבהתחלה עבדתי  : יצחק גולברי 

 14 עם מכרזים,

 15 א מנסה להכשיל אותי,הו : שביט מס 

 16מי מנסה להכשיל אותי, אני? עכשיו אני מנסה להכשיל אותך? אני סותם  : יצחק גולברי 

 17 את הפה. לא מדבר יותר.

 18 .בתיעללא איציק, אל  : חגי בן ששון 

 19אני נעלב, איזה שטויות, הוא יגיד לכם שאנחנו בחוץ חברים הכי טובים,  : יצחק גולברי 

 20 ייתי?שטויות. תקשיב, איפה ה

 21 התבלבלת, : שביט מס 

 22 החברה למשק וכלכלה אתה חושב שהם יותר זולים? מושיקו ארז :

 23 החברה למשק וכלכלה המהירות של הביצוע, : יצחק גולברי 
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 1 זה אין ספק, מושיקו ארז :

 2זה שווה לפעמים כסף גדול. מכיוון שאין לנו את הזמן, אין לנו את הזמן את  : יצחק גולברי 

 3עכשיו לשחק במשחקי זמן, לכן גם המימון שלהם שווה האופציה הזאת 

 4כסף. לכן אני אומר לכם מיד מחר בבוקר לקרוא, מי זה, איך קוראים לו? 

 5 אביקם עדיין המנכ"ל?

 6 כן. מושיקו ארז :

 7תקרא לאביקם, תגיד לו גולברי אמר שזה הצעות שנתתם לו כמה פעמים,  : יצחק גולברי 

 8תסתמך על ההצעות שהוא נתן לי,  הוא נתן לי את ההצעות האלה, לא,

 9אתם, אל תשתמשו בשם שלי נו, תגידו גולברי הראשון, לא, אני הייתי 

 10 ראש המועצה הראשון לדורות, לא יעזור לאף אחד.

 11 גולברי הראשון. : שביט מס 

 The one and only. 12גולברי היחיד,  מושיקו ארז :

 13 עכשיו יש גם סקרה חוץ מגולברי. : יצחק גולברי 

 14 תגיד לי, אתה יכול לתת לי תואר "סר"? : בן ששון חגי 

 15 הלאה. : שביט מס 

 16תעשו את זה מול משכ"ל מחר בבוקר, אני מבטיח לכם שתקבלו אישור,  : יצחק גולברי 

 17הם מחפשים לקבל פרויקטים, תמורת זה שהם נותנים הקדמת מימון וחבל 

 18 על הזמן. כל שאר הדברים הם מיותרים חבר'ה, חבל על הזמן.

 19תכנון  958רבותי, אני מבקש להעלות להצבעה בבקשה, הגדלת תב"ר  : ביט מס ש

 20בינוי והצטיידות שני גני ילדים ברמת אמיר, הגדלה בסך שלוש מאות אלף 

 21אופציה  ש"חמיליון  1.5, ההגדלה בסך ש"חמיליון  1.8, בסך של ש"ח

 22באפשרות ראשונה שעדיפה על כולנו לקבל קדם מימון מהחברה למשק 

 23פה אחד. האפשרות השנייה, לה, קודם כל מי בעד ההצעה הזאת? וכלכ



 

 

79 

 1במידה ו, אמרתי ואם זה לא התקבל, שלוש אופציות, שלוש אופציות, 

 2האופציה השנייה, במידה ולא, החברה למשק וכלכלה משום מה לא יתנו 

 3 2לנו קדם מימון, האופציה השנייה זה לבקש מהמחוז לקחת הלוואה של 

 4 מקרן, ש"חמיליון 

 5 מימון ביניים, : צחק גולברי י

 6 מימון ביניים, במידה ונקבל אז נשתמש בזה, מי בעד ההצעה? : שביט מס 

 7 מאיזה קרן? יזהר קמחי:

 8 כבישים, מימון ביניים. : שביט מס 

 9 אולי כדאי לנסח, מושיקו ארז :

 10 צריך את הכל באותה החלטה, זהו, זה לא החלטות שונות. : חגי בן ששון 

 11 יזהר, יזהר יעזור פה. : יצחק גולברי 

 12 אנחנו יודעים מתי צפויה להגיע ההרשאה? יזהר קמחי:

 13 לא. : שביט מס 

 14לא רגע, ברוך, יש פה משהו לוגי, זה לא הגיוני, כי ההחלטות, אם אתה  : חגי בן ששון 

 15רוצה, אתה בהחלטה אחת אתה מתעדף, אתה לא יכול להעביר שלוש 

 16 החלטות שהם אותו דבר על אותו נושא.

 17 אם, אם אם, : יט מס שב

 18 אז אתה עושה החלטה אחת ואתה מתעדף אותה. בסדר.  : חגי בן ששון 

 19 כן יזהר בבקשה. : יצחק גולברי 

 20 ?2017יגיע במהלך  יזהר קמחי:

 21וכמו שיש , קורלציהאני מניח שכן, משרד החינוך אמר שכן, אנחנו עושים  : שביט מס 

 22 ת זה אנחנו יודעים., גם א2018-מ זהשרד החינוך לנו ניסיון עם מ
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 1במשרד הפנים, אם ההחלטה אבל לצורך ההחלטה שאנחנו רוצים להעביר  יזהר קמחי:

 2 תהיה,

 3 ,2017-אמורה להגיע ב : שביט מס 

 4 רגע, אז בוא נשמע רגע, : קרן גרין 

 5מיליון, שזה  2מיליון או  1.5אני חושב שכדאי לנסח, אני לא יודע אם זה  יזהר קמחי:

 6 קבלת ההרשאה ממשרד החינוך, מימון ביניים עד ל

 7 הרשאה ממשרד החינוך שצפויה, : שביט מס 

 8 , יותר קל יהיה להעביר את זה.2017שצפויה להתקבל בשנת  יזהר קמחי:

 9 מישהו רושם את זה? לא, אבל מחר בבוקר צריכים לצאת עם זה. : קרן גרין 

 10 מחר בבוקר אנחנו נטפל בנושא הזה. : שביט מס 

 11הייתי מבקש מכם לבדוק, איזושהי מחשבה, אם יש עוד צרכים אני  מנחם בנימין :

 12שקשורים בהרשאות של משרד החינוך ואולי להגדיל את הלוואת מימון 

 13 גישור הזאת,

 14 מיליון, 1.5-בוא ננסה את ה : תומר יעקב 

 15כן כן, בוא, שלב א', ברגע שנתנו לך פעם אחת אתה יכול לקבל עוד פעם,  : יצחק גולברי 

 16 הלאה,

 17 בוא נתחיל בקטן. : ששון  חגי בן

 18 והדבר השלישי זה הלוואה, שאנחנו מאשרים לקחת הלוואה. : קרן גרין 

 19 אני מציע לחכות עם זה, מנחם בנימין :

 20 את לא יכולה, כי זה גם לא בסדר היום וגם קובי לא יאשר את זה.  : שביט מס 

 21 הלאה, : יצחק גולברי 

 22 רבותי, קודם כל מי בעד, : שביט מס 
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 1ההלוואות ננסח את זה ואז נצביע, בסדר? אני כתבתי את זה בנקודות. יש  מחי:יזהר ק

 2 שלושה טקטים, נכון? הראשון, 

 3 הראשון זה החברה למשק, : תומר יעקב 

 4 שביט אז תנסח את זה בבקשה, הצעת החלטה, יזהר קמחי:

 5, בסדר? ש"חמיליון  1.5לבקש קדם מימון מהחברה למשק וכלכלה, אחד  : שביט מס 

 6. לגן 2017לקבלת ההרשאה ממשרד החינוך, שצפויה להגיע במהלך  עד

 7. זה ההחלטה, הצבעה והחלטה ש"חאחד, זה בערך שמונה מאות אלף 

 8פה אחד. במידה והחברה למשק וכלכלה לא יאשרו קדם מימון, ראש 

 9מיליון  1.5המועצה יפנה למשרד הפנים במטרה לאשר מימון ביניים של 

 10 לת ההרשאה. מקרן כבישים, עד לקב ש"ח

 11 סלילה, זה לא קרן כבישים. : יצחק גולברי 

 12 עד לקבלת ההרשאה, יזהר קמחי:

 13 ממשרד החינוך, : שביט מס 

 14 אתם יודעים שבכלל, : יצחק גולברי 

 15 שנייה דקה, הוא באמצע ניסוח וזה פרוטוקול, יזהר קמחי:

 16 ,-אתה יודע ש : חגי בן ששון 

 17 רבותי, רבותי, : שביט מס 

 18א באמצע ניסוח וזה פרוטוקול חגי, עד לקבלת ההרשאה ממשרד הו יזהר קמחי:

 19 החינוך,

 20 ואז כמובן נחזור, : שביט מס 

 21 כי אז יוחזר הכסף, שנייה, יוחזר הכסף מ?  יזהר קמחי:

 22 תן לי רגע, : יצחק גולברי 

 23 מקרן כבישים. : שביט מס 
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 1 לו.תן לי לעזור לו אחרי שלוש וחצי שנים אני מנסה לעזור  : יצחק גולברי 

 2 מה שהוא לא למד עד היום לא ילמד, עזוב. : חגי בן ששון 

 3 עזוב, הוא לומד, הוא לומד. : יצחק גולברי 

 4 רבותי, מי בעד, : שביט מס 

 5 יש לי עוד הצעה. : יצחק גולברי 

 6 שנייה, מי בעד ההצעה הזו? פה אחד. תודה רבה. : שביט מס 

 7 תראה, : יצחק גולברי 

 8 , היטלי פיתוח, ש"חמיליון  1.5מו שאמרתי, זה לאשר אופציה שלישית כ : שביט מס 

 9 אתה זוכר שיש לך שם ארבע מאות ועשר, : קרן גרין 

 10 מיליון. 1.900יש  : שביט מס 

 11 יש יתרה. : קרן גרין 

 12את מתווכחת אתי ואני עוד פעם זה, אמרתי יש  מיליון, 1.900אמרתי שיש  : שביט מס 

 13 מיליון, 1.900

 14 ליון של התיכון אז נשאר ארבע מאות,מי 1.5כי  : קרן גרין 

 15 מיליון, 1.900מיליון,  1.900מצוין, יש  : שביט מס 

 16מיליון שכאילו בלא  1.5-מיליון, הוא עדיין סופר את ה 1.900הוא אומר  : יצחק גולברי 

 17 סמכות.

 18 רבותי, בעד ההצעה השלישית מי בעד? : שביט מס 

 19 היטלי פיתוח,מ ש"חמיליון  1.5אופציה ג' לאשר  יזהר קמחי:

 20 מהיטלי פיתוח, זה הכל, : שביט מס 

 21 אבל מה זה? יזהר קמחי:

 22 אבל תגיד שזה במקום התיכון, תגיד,  : קרן גרין 

 23 כן, זה הכל, : שביט מס 
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 1זה לבטל החלטה שהמליאה קיבלה של התיכון. אז תיקח משם ארבע  : קרן גרין 

 2 מאות אלף,

 3 מה זה התיכון זה הצטיידות? : יצחק גולברי 

 4 כן, זה הצטיידות וזה, התיכון, ספטמבר, : קרן גרין 

 5 זה השיפוץ של המעבדות הישנות, צחי ברבר :

 6בספטמבר אתה פוגע בבגרויות של הילדים, זה המשמעות, שאתה פוגע  : קרן גרין 

 7 בבגרויות של הילדים, זהו,

 8 וההצטיידות, שעדיין חסר כסף בתיכון, צחי ברבר :

 9 סף ביולי, אם יהיה לך את הכסף עכשיו,את צריכה את הכ : שביט מס 

 10 אתה מבקש משפט שלמה ואתה אומר תיכון או ילדים, : קרן גרין 

 11אני, אין משפט שלמה, זה לא משפט שלמה, המשמעות היא או שאין גני  : שביט מס 

 12 ילדים או שאין גני ילדים, 

 13 יש לך ארבע מאות אלף, : קרן גרין 

 14 בנות גן ברמת אמיר, זאת המשמעות,אין שום, אפשר גם לא ל : שביט מס 

 15אבל לא, זאת האופציה השלישית, אם לא יתנו ולא יתנו רק אז, אם לא  יזהר קמחי:

 16 יתנו ולא יתנו רק אז, אין ברירה אחרת.

 17 טיפ נוסף, טיפ נוסף, : יצחק גולברי 

 18 רבותי מי בעד ההצעה השלישית, מי בעד ההצעה השלישית? : שביט מס 

 19 ברירה, זה האופציה השלישית, אין : יצחק גולברי 

 20 שנייה, אני נגד כי זה לבטל החלטה שהמליאה קיבלה אותה וזה לא כדין. : קרן גרין 

 21 אבל זה בפעם השלישית, יזהר קמחי:

 22 מי בעד? תודה רבה. : שביט מס 
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 1תומר מה אתך? בעד? לא? נגד? רבותי מי רק תצביעו שאני אוכל לרשום,  יזהר קמחי:

 2 אחרת אי אפשר לרשום את הדברים. בעד? שנוכל לרשום,

 3 דורון, דורון, : שביט מס 

 4 זה לבטל החלטת מועצה, : קרן גרין 

 5 ליאור, לילו, שביט, : שביט מס 

 6 אבל קרן אפשר להצביע לבטל החלטה, מה? יזהר קמחי:

 7 בסדר, אבל זה לא הניסוח שלה, : קרן גרין 

 8 ותומר בעד, יוסי, חגי נמנע, גולברי בעד, גולברי בעד  : שביט מס 

 9 אני מציעה, : קרן גרין 

 10 קרן נגד, צ'וך נמנע, קרן נגד תודה רבה. תודה רבה. : שביט מס 

 11 אני מציעה שאם שתי האופציות לא יעבדו תעלה את זה שוב למליאה. : קרן גרין 

 12 אני לא אביא את זה עוד פעם למליאה, מספיק, מספיק די. : שביט מס 

 13 הצעה, בוא הנה, היום יש לי מצב רוח לעזור קצת.עוד הצעה, עוד  : יצחק גולברי 

 14 לא לא, איציק עזוב, איציק עזוב, : חגי בן ששון 

 15 לא להיגרר? : יצחק גולברי 

 16 הפכת להיות בוב המציע. : חגי בן ששון 

 17 )מדברים יחד(

 18, השלמת הכשרת מבנה 967פתיחת תב"ר  4סעיף מס', סעיף מס'  : שביט מס 

 19 המתנ"ס ברחוב בן צבי,

 20אין לנו כסף לא? כרגע אמרת שאין כסף אז איך אתה מעלה הצעות  : גרין  קרן

 21 כאלה?

 22 ,ש"חלדרישות רשויות, רשות הכיבוי בסך מאה ארבעים אלף  : שביט מס 

 23 זה רישוי עסקים, דרישות לרישוי עסקים. יזהר קמחי:
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 1 מה הדרישות פה? מה חסר? : חגי בן ששון 

 2 ש בנוגע להתקנת,כתוב כאן, דרישות כיבוי א יזהר קמחי:

 3 אנחנו נתנו שלוש מאות אלף לכיבוי, אז מה עשיתם עם הכסף הזה? : חגי בן ששון 

 4, ש"חמה עשיתם עם התב"ר לפני שנתיים? אישרנו שלוש מאות אלף  : יצחק גולברי 

 5 הייתם צריכים  לגמור עם זה את הכל, לא אתה.

 6 את כל העבודות, על כל העבודות, כל העבודות, : שביט מס 

 7 איזה עבודות? : יצחק גולברי 

 8 כל העבודות שנדרשו  אז לעשות על ידי כיבוי אש בוצעו. : שביט מס 

 9 וקיבלתם על זה רישוי? : יצחק גולברי 

 10קיבלנו על זה, באו עשו ביקורת, אחרי שבאו, נתנו לנו אישור, אישור שהכל  : שביט מס 

 11 בסדר. נתנו לנו אישור להוציא רישיון עסק זמני,

 12 איך יתכן אבל שאחרי שנתיים וחצי שביט היה כיבוי אש בפער זמן, : עקב תומר י

 13תן לסיים, אני אגיד לך, כיבוי אש כל פעם ממציאים דברים חדשים, אתה  : שביט מס 

 14רוצה אני אשלח אותך לכל מבני המועצה, אחרי שיש לנו אישור מכיבוי אש 

 15לי זה באים עוד פעם מבקשים עוד פעם המצאות. זה לא המצאות ש

 16המצאות של כיבוי אש, מה לעשות? קיבלנו אישור זמני, באו לעשות, 

 17ביקשו עוד דברים מעבר למה שביקשו. צחי אתה רוצה, היה שם בסיור, 

 18 הוא יכול להגיד לך, צחי בבקשה. צחי תודה.

 19 מה שנעשה עם התב"ר הקודם זה מערכות אש גילוי אש ועשן, צחי ברבר :

 20 לוש שנים,התב"ר שלפני ש : תומר יעקב 

 21 לרבות הספורט, גם ביובלים וגם בקדימה וגם בצורן, כולל במערכות, צחי ברבר :

 22 רגע, שנייה חבר'ה, בואו נקשיב רגע, דבר עוד פעם, צחי צחי.  : חגי בן ששון 

 23 מה שהיה בתב"ר הקודם,  צחי ברבר :
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 1 לא אבל לא שומעים בהקלטה, : שביט מס 

 2ה התקנה של מערכות גילוי אש ועשן במתנ"ס מה שעלה בתב"ר הקודם, ז צחי ברבר :

 3 בנושא,בצורן, באולם ספורט יובלים ובהיכל הספורט כולל מערכות כריזה. 

 4 ,-בבן צבי, כן כן כן, כל ה יזהר קמחי:

 5 הוא אומר אבל עשו את זה גם בצורן, אני לא הבנתי, : יצחק גולברי 

 6ל פה קיר, קיר, גם הקיר, היה מיועד לכולם, כל המתקנים של המתנ"ס כול : שביט מס 

 7 היה שם את הקיר אש, קיר אש,

 8 בנוסף היה את הקיר שכיבוי אש רצו שקיר הזכוכית, מבנה הזכוכית, צחי ברבר :

 9 ירד, : יצחק גולברי 

 10שהיה או ירד או יהיה מצופה בקירות גבס. רצו שתהיה הפרדת אש בין  צחי ברבר :

 11 המתנ"ס לבין מועדון הגמלאים,

 12 ועשיתם את כל זה? : יצחק גולברי 

 13 כן. : שביט מס 

 14 כן.  צחי ברבר :

 15 או.קיי. : יצחק גולברי 

 16ורצו שיהיו הפרדות אש בין הלובי לשאר החללים, מכיוון שבלובי יש  צחי ברבר :

 17 ,םספרינקלריובשאר החללים אין  םספרינקלרי

 18 מה קרה עכשיו, שפתאום יש עוד דברים נוספים? : יצחק גולברי 

 19 ה, לכל אורך הזמן, לכל אורך הזמן,שניי צחי ברבר :

 20 תקרא, מכתב מינואר, כל ההצעות מחיר בהתאם. יזהר קמחי:

 21 כן, תמשיך. : יצחק גולברי 

 22, כיבוי האש לא קיבלו 2011-לכל אורך הזמן אני יכול להראות לך דו"חות מ צחי ברבר :

 23החרום את הנושא של היציאות חרום מהקומה השנייה. אני מזכיר שיציאת 
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 1מה השנייה של המתנ"ס יש גשר שמוביל לגג של מועדון הגמלאים. מהקו

 2בתוך התקופה הם העירו על העניין הזה, ואנחנו חנן אני ניסינו לשכנע 

 3אותם שזה בסדר וזה מבנה תת קומתי. הם לא מוכנים לקבל את העניין 

 4הזה כדי לתת רישוי לעסק קבוע, והם דורשים שיהיה גרם מדרגות שיורד 

 5ון הגמלאים עד לפינה. הדבר השני, שמערכת הרפפות שמעל גם מגג מועד

 6 הבמה בהיכל התרבות היא מערכת ידנית והם דורשים שתהיה אוטומטית.

 7 זאת אומרת מה, מערכת הטפטוף, : יצחק גולברי 

 8 לא הטפטוף, יש רפפות, צחי ברבר :

 9 אה, רפפות, : יצחק גולברי 

 10 יש לה מצב או פתוח או סגור, מעל הבמה למעלה, היא לא אוטומטית, צחי ברבר :

 11 ידני, : יצחק גולברי 

 12 ידני,  צחי ברבר :

 13 והם רוצים שזה יפתח אוטומטית? : יצחק גולברי 

 14 נכון. צחי ברבר :

 15יש מכתב פורמלי שמוצג פה אפשר לקרוא אותו, יש הצעות מחיר  מושיקו ארז :

 16 שבהתאם לדרישות של כיבוי אש,

 17 זה לפני,לא קיבלנו את המכתב ה : קרן גרין 

 18 יש פה את הפירוט של הסכומים בתוך הצעת ההחלטה, מושיקו ארז :

 19, ובזמנו אני זוכר שהיה יועץ או סוקר או איש מקצוע 2011-הדרישות הן מ : תומר יעקב 

 20 שליווה אותנו בכל התהליך הזה, כלומר הדרישות,

 21 ' לא היה, אני לא יודע מה היה לפני זה,12לפחות מדצמבר  צחי ברבר :

 22 מה שנקרא ישנות, קיימות,או.קיי. ובתוך התהליך הזה הדרישות האלה  : מר יעקב תו
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 1תומר, היו דרישות שניסו להוריד אותם מהם כמו למשל הנושא של ה, היו  מושיקו ארז :

 2 דיונים ועוד דיונים ועוד דיונים,

 3תומר, תומר, אני רוצה דבר פשוט, כרטסת של מה שעשו בשלוש מאות  : חגי בן ששון 

 4 אלף.

 5 אפשר לקבל כרטסת, מה הבעיה? : תומר יעקב 

 6אין בעיה להוציא כרטסת, רבותי תראו, מדובר פה, שנייה, מדובר פה  מושיקו ארז :

 7בעבודות לרישוי עסקים, אחרי העבודה גם מנהל המתנ"ס גם חנן גם אני 

 8גם ראש המועצה עשינו דיונים וניסינו להוריד אותם. בסופו של יום יש פה 

 9 נואר עם דרישות, יש פה הצעות מחיר בהתאם,מכתב מי

 10מושיקו, השאלה היא כזאת, האם יש אפשרות שאתה כמנכ"ל תבוא  : תומר יעקב 

 11 תפנה, מאחר ואנחנו הרי קצרים בכסף, הרי איפה הבעיה פה?

 12אבל עשינו את זה, אבל עשינו את זה, זה חודשים, עשינו סיורים ופגישות,  מושיקו ארז :

 13ר, ניסינו להוריד את זה, כרטסת זה לחוד תראה מה עשינו את זה תומ

 14 נעשה אבל צריך לעשות את הפעולות האלה.

 15 מה, יש כרטסת של השלוש מאות אלף מה עשו עם הכסף? : חגי בן ששון 

 16 בוודאי אפשר להוציא כרטסת, אין שום בעיה, מושיקו ארז :

 17 אין פה דברים חוזרים, אין פה הערות חוזרות? : יצחק גולברי 

 18 לא, לא, ושיקו ארז :מ

 19 לא, : שביט מס 

 20 לא? זה דברים חדשים הכל? : יצחק גולברי 

 21 זה דברים חדשים,  מושיקו ארז :

 22 אז נקבל את הכרטסת נראה את הדברים, : קרן גרין 
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 1תרים טלפון אינספורדי לשני אנשי בטיחות תשאל אותם מה הדרישות  מושיקו ארז :

 2 האחרונות של כיבוי אש, יגידו לך,

 3מושיקו, שאלה אחרונה, מה תוקף הרישיון, עד מתי הרישיון עסק הזמני  : מר יעקב תו

 4 שקיבלנו, אפשר לדעת?

 5 עד סוף, מושיקו ארז :

 6 ליולי, או.קיי. בסדר, 31-עד ה : תומר יעקב 

 7אבל אי אפשר לחכות עם זה, תומר, אי אפשר לחכות עם זה עד לרגע  מושיקו ארז :

 8 האחרון.

 9ליולי, רגע מושיקו, הרי אנחנו כולנו רוצים לאשר את  31-עד האם זה  : תומר יעקב 

 10 ליולי וכרגע חסר לנו כל שקל, 31-הכסף הזה כדי לגמור. אם זה עד ה

 11אז מה יעשו את זה ברגע האחרון ואז לא יהיה ואז תסגור את המתנ"ס?  מושיקו ארז :

 12 נו,

 13 רגע רגע, מושיקו, יש לי שאלה, : יוסי אדירי

 14 יאים דברים בזמן אומרים בוא נביא את זה עוד חודשיים.שמב מושיקו ארז :

 15מושיקו, אפשר להציע הצעה? אנחנו, אני רוצה להציע הצעה שאנחנו  : יוסי אדירי

 16 נצביע בעד הדבר הזה, ובתנאי שאתה תביא לנו לראות את הכרטיס,

 17אין שום בעיה, תקבלו את הכרטיס מחר. יזהר אתה יכול להוציא את  מושיקו ארז :

 18 טיס של התב"ר?הכר

 19 של התב"ר של השלוש מאות אלף. : שביט מס 

 20 מושיקו אפשר לקבל את הדו"ח שלא קיבלתי?  : קרן גרין 

 21 מושיקו, : יצחק גולברי 

 22בסדר חבר'ה בואו, זה כיבוי אש, בואו נתקדם קדימה ברצינות, זה הוא לא  : יוסי אדירי

 23 יכול להשתמש בזה למשהו אחר, זה כיבוי אש, נכון?
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 1 רק כיבוי אש ורק לדברים האלה. קו ארז :מושי

 2 מושיקו שנייה, : יצחק גולברי 

 3 יש אישור עסק לכל המתקנים מא' עד ת'. : יוסי אדירי

 4 לא. צחי ברבר :

 5 אז מה? : יוסי אדירי

 6 זה מדובר, צחי ברבר :

 7 לא, זה בסדר, יש אישור עסק כרגע למתקנים שלנו? : יוסי אדירי

 8 למשל. אולמות הספורט : תומר יעקב 

 9 לאולמות הספורט אין, צחי ברבר :

 10 למתנ"ס? : יוסי אדירי

 11ביולי, למתנ"ס בצורן אנחנו  31-למתנ"ס בקדימה יש אישור זמני עד ל צחי ברבר :

 12צריכים להשלים בדיקה שפעם אחת לא עברה, אבל טיפלנו להשלים 

 13 בדיקה של לחץ מים באגרנטים ואז אני מאמין שגם שם יהיה.

 14רק אומדן, זה רק אומדן, זה לא, אחרי שיהיה הצעת תקציב נביא  זה מושיקו ארז :

 15 הצעות, זה אומדנים.

 16 רבותי, : שביט מס 

 17רגע, אנחנו מבקשים גם לדעת תוך כמה זמן אתם מבצעים את זה, כי מה  : יצחק גולברי 

 18יקרה? אם זה ימשך עוד פעם ששה חודשים, בעוד ששה חודשים אני 

 19ישות חדשות, ואז עוד פעם נאשר עוד שלוש מכיר את כיבוי אש, באים בדר

 20 מאות ועוד שלוש מאות ועוד שלוש מאות,

 21 ליולי, 31-הרישיון הזמני הוא עד ה צחי ברבר :

 22 יום הביצוע? 60לא, אני לא אמרתי על הרישיון הזמני, האם זה ייגמר תוך  : יצחק גולברי 

 23 זה לפני.הוא רוצה לסיים את זה לפני, הוא רוצה לסיים את  יזהר קמחי:
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 1 הוא לא יכול לבצע את זה, המועצה צריכה לבצע את זה. : יצחק גולברי 

 2מאשרים את התב"ר, מוציאים ועדת רכש לפי הסכומים, מקבלים הצעות  מושיקו ארז :

 3 מבצעים, באים לכיבוי אש לבצע, אי אפשר לעשות את זה,

 4אישרנו לפני שלוש מושיקו מתי סיימנו את העבודות עבור התב"ר הקודם ש : תומר יעקב 

 5 שנים, מתי הסתיימו העבודות?

 6 מתי נסתיים התב"ר? : יצחק גולברי 

 7 שלוש שנים. : שביט מס 

 8 שנתיים, מה זה משנה? נו, : יצחק גולברי 

 9אני לא יודע לענות על שאלה ששואלים אותי מה אושר לפני שלוש שנים,  מושיקו ארז :

 10 כאילו זה לא,

 11 יודע מה אתו,אבל התב"ר אתה  : יצחק גולברי 

 12 אנחנו רוצים להפך לקדם את זה,  : תומר יעקב 

 13 היתרות בתב"ר לא קיימות אני יודע, מושיקו ארז :

 14 השאלה אם יש דרישות חדשות, : תומר יעקב 

 15 מושיקו תנו לו, יש לו את התשובות. אם תקשיבו. סיגל ויטמן :

 16ת אתם היתה לא הדרישות של כיבוי אש היו חלקם גם כאלה, שההתמודדו צחי ברבר :

 17מיליון בסדר?  לכל אורך הזמן הזה  1.300אלא  ש"חמאה שלושים אלף 

 18ניהלנו משאים ומתנים, הבאנו פתרונות, הבאנו מכתבים, הבאנו ניירות כדי 

 19להוריד אותם מחלק מהדרישות. בסוף הצטמצמנו בשני הדברים האלה, 

 20וריד אותם, ששה עמודים, גם מזה ניסינו חנן ואני לה-אני אומר לך מחמשה

 21כי סך הכל המבנה הזה נבנה ככה, אז איך אישרו אותו? הוא לא מבנה 

 22חדש נכון? מדרגות החרום אף פעם לא הגיעו לרצפה, אז לצורך העניין 

 23בפגישה האחרונה של חנן ושלי עם שילן ויוגב מקב"א, אז הוא אומרים כן, 
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 1כל מיני  היה קצין רישוי עסקים לפני זה שכחתי את שמו, שהוא היה עושה

 2קומבינות ואישר וזה אבל זה נוגד את חוקי התכנון והבנייה, והם לא 

 3מוכנים לקחת על עצמם לאשר את זה. אז מיצינו את כל מה שאפשר כדי 

 4 לצמצם את זה למינימום, שני הדברים האלה, זהו, נתקענו.

 5 יש מסמך שזה הדרישה האחרונה, : תומר יעקב 

 6 זה הדרישה שלהם, : שביט מס 

 7 לא קיבלנו את זה, : יעקב  תומר

 8 זה הדרישה, רבותי מי, : שביט מס 

 9 שאומרים שזה הסוף, זהו. : תומר יעקב 

 10 ,-אם לא יבוא קצין חדש עם שיגעונות חדשים, לקצין הזה זה ה סיגל ויטמן :

 11צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר צריך לעשות את  : תומר יעקב 

 12 זה. 

 13 זה מה שאני אומר, ביצוע מיידי, : יצחק גולברי 

 14 תאשרו נעשה, סיגל ויטמן :

 15רבותי, מי בעד אישור התב"ר, מי בעד אישור? קרן את בעד? לא רואה את  : שביט מס 

 16 האצבע, פה אחד, פה אחד. 

 17 רבותי יש תמלול, לא שומעים כלום. מושיקו ארז :

 18 צעקות( –)מדברים ברקע 

 19 ,6מס  רבותי התקבל פה אחד. סעיף : שביט מס 

 20 דקה, אפשר לעשות הצבעה?  מושיקו ארז :

 21 פה אחד. : שביט מס 

 22 היתה? מושיקו ארז :

 23 היתה, היתה, עברה, פה אחד. : חגי בן ששון 
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 1 פתיחת תב"ר,  6סעיף מס'  : שביט מס 

 2 איך אתה פותח תב"ר אם אין לך כסף? אני לא מבינה. : קרן גרין 

 3 נטיעת עצים ברחבי הישוב, יש פה,, 969, 969רבותי, פתיחת תב"ר  : שביט מס 

 4 ?968, מה עם 968איפה הגעת?  : יצחק גולברי 

 5 התאורה, : חגי בן ששון 

 6 מורידים את זה מסדר היום כי אין תקציב. : שביט מס 

 7 אז תגיד, תודיע. חוץ מזה אני יכול לעזור לך רק בזה. : יצחק גולברי 

 8 מצוין. : שביט מס 

 9 ר לך, חכה, תקשיב, את השדרוג,אני מנסה לעזו : יצחק גולברי 

 10 רגע, לזה אין תקציב אז אתה מוריד את זה? : קרן גרין 

 11לא רגע, שנייה, יזהר את השדרוג מרכזיות אפשר לקחת את זה מקרן  : יצחק גולברי 

 12 כבישים כי זה חשמל, שיקום מערכות חשמל?

 13 עד כמה שאני יודע לא, והנה גם ברוך פה, יזהר קמחי:

 14באמת נו חבר'ה, שיקום גינות ציבוריות לא לקחנו מהיתרים? תפסיקו נו  : יצחק גולברי 

 15 מה קרה לכם? ברוך זה שאתה מפוטר אתה לא צריך להיות עכשיו בונקר.

 16 אבל שנתיים וחצי לא הייתי בונקר ואני שנתיים וחצי מפוטר, מה? : ברוך חייקין

 17מערכות תאורה  לא יכול  לא, אבל שיקום מערכות תאורה, תגיד לי, שיקום : יצחק גולברי 

 18 לקחת מקרן כבישים?

 19 בדקנו את זה לפני, יצחק, שאלנו לפני, יזהר קמחי:

 20 אבל עשינו את זה, : יצחק גולברי 

 21 אבל שאלנו נו מה, יזהר קמחי:

 22 אז אתה לא צריך לחזור על זה, מושיקו ארז :
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 1ת תב"ר , פתיח7רבותי סעיף מס'  אז אתה לא צריך לחזור על זה שעשית. : שביט מס 

969, 2 

 3 רגע, לזה יש לך כסף? : קרן גרין 

 4 , יש לך פה טבלה,ש"חעשרים ושמונה אלף  : שביט מס 

 5לא עשינו שיקום גינות ציבוריות, במקום להעמיס את השוטף לקחנו  : יצחק גולברי 

 6 מתב"ר? נו באמת. זה עובר, רות יוסף מאשרת.

 7 היום יש לכם חשב מלווה, זה לא ככה. יזהר קמחי:

 8 חבל. : גולברי  יצחק

 9 צעקות( -)מדברים ברקע 

 10 , רבותי, סעיף מס',969, פתיחת  תב"ר 7רבותי, סעיף מס'  : שביט מס 

 11 )מדברים יחד(

 12, נטיעת עצים ברחבי היישוב על סך 969, פתיחת תב"ר 7רבותי סעיף מס'  : שביט מס 

 13, אני חילקתי לכם טבלה עם הצעה פה לכל ש"חעשרים ושמונה אלף 

 14 העצים,

 15 , לא תיקח ממנו, יש לי אחד,ש"חשל ששים אלף  : ן גרין קר

 16 תקשיבי עד הסוף, : שביט מס 

 17 בסדר, אבל אני גם צריכה להסתכל, : קרן גרין 

 18 רבותי, יש שמה, יש טבלה, טבלה, : שביט מס 

 19 ,ש"חששים אלף  : קרן גרין 

 20נתנו עם רשימה של עצים, כאשר ברשימה הזו יש שלוש שורות שהן מבחי : שביט מס 

 21. מדובר על ארבעים ש"חאמורות להיות מכוסות בעשרים ושמונה אלף 

 22עצים ברחבי צורן, והמדובר על שמה עוד נדמה לי ארבעים עצים לא זוכר 

 23כמה ברחוב בן צבי והרצל. אנחנו הולכים בימים הקרובים, חברת החשמל 
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 1הולכת לכרות את כל עצי הדקל שיש ברחוב בן צבי וברחוב הרצוג, 

 2 בכסף הזה, בקו מתח, במקומם רוצים לטעת עצים. שנוגעים

 3 הם נוטעים גם? אברהם  בלולו:

 4 הם כורתים את העצים. : שביט מס 

 5 הם נוטעים גם? אברהם  בלולו:

 6 הם כורתים אנחנו נוטעים, הם כורתים אנחנו, : שביט מס 

 7 הם משלמים את העצים שהם כורתים? אברהם  בלולו:

 8 העצים,לא, הם כורתים את  : שביט מס 

 9 אתה יכול, למה אתה לא דורש מהם שישלמו על העצים? : יצחק גולברי 

 10 סליחה, החוק אומר שמי שכורת, : חגי בן ששון 

 11 אפשר גם, הם יכולים גם לא לכרות את העצים, : שביט מס 

 12 לא, זה בעיה שלהם לא נכון הם יכרתו, : יצחק גולברי 

 13 זה בעיה שלנו לא יהיה חשמל, : שביט מס 

 14 מי עושה כסף מהעצים שנכרתו? : גרין קרן 

 15תסלח לי אני חושב שזאת טעות, זה, לא לא אין בזה כסף, אין מה לעשות  : יצחק גולברי 

 16 אתם. אני חושב שזאת טעות, פקיד היערות,

 17 פקודת היערות מאוד ברורה, : חגי בן ששון 

 18 פקיד היערות, : יצחק גולברי 

 19 לנטוע במקום, צריךלא, פקודת היערות  : חגי בן ששון 

 20 ,יבוודא : יצחק גולברי 

 21 רבותי אנחנו, אנחנו, : שביט מס 

 22 רגע שביט, : יצחק גולברי 

 23 אז מה, מאיפה יקבלו מים החדשים? : חגי בן ששון 
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 1 אז צריכים למצוא את הפתרון, מה זאת אומרת?  אברהם  בלולו:

 2תוך שהיא זאת הבעיה של חברת החשמל, אם חברת החשמל רוצה לח : יצחק גולברי 

 3תביא עצים במקום. ודבר שני, בגלל שהמועצה גם במצב כלכלי קשה, 

 4ואנחנו כבר רואים שאנחנו מחפשים, מגרדים פה שקל פה שתים, אין כסף 

 5שנה הבאה לשפע להשקות לטפל, אני מתנגד להוצאות האלה. זה אתה 

 6עושה איזה תרגיל, אתה עושה פוליטיקה פה, לא אישרנו לך את זה לפני 

 7יים שלוש, אתה מנסה עוד פעם לעשות תרגיל כדי למצוא חן בעיני שבוע

 8 קבוצה של שלושה אנשים שסוחטים אותך, אני מציע לך,

 9 לא דיברנו על זה בכלל, אברהם  בלולו:

 10 זה עלה לילו, זה עלה ונדחה. : חגי בן ששון 

 11 דיברנו אבל לא, אברהם  בלולו:

 12 למעשה, למעשה מה שאתה עושה פה, : קרן גרין 

 13 לא, היתה הצבעה וזה נדחה, : צחק גולברי י

 14 רבותי, אני מבקש להעלות את זה להצבעה. : שביט מס 

 15 או.קיי. תעלה עוד פעם, : חגי בן ששון 

 16 שוב תרגיל, : יצחק גולברי 

 17 חבל שהיועץ המשפטי הלך כי אני אומרת שזה עבירה על דיני בחירות, : קרן גרין 

 18 לא לא, הוא פה, : חגי בן ששון 

 19 ,ש"חעשרים ושמונה אלף  : ט מס שבי

 20היועץ המשפטי זה עבירה על דיני בחירות. מי שמובילה את זה זה פעילה  : קרן גרין 

 21 מרכזית של ראש המועצה, שאולי גם היתה ברשימה שלו.

 22 היתה, מה זה אולי? : יצחק גולברי 
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 1להיות, אין לראש המועצה אין כסף למעבדות, אין כסף לגני ילדים, לא יכול  : קרן גרין 

 2כסף להשקיה, לא יכול להיות שהוא מעלה פעם שנייה הצעה שנדחתה 

 3 בישיבה. אני טוענת שיש פה עבירה על דיני בחירות.

 4אני מציע א' שתחזרי בך, הלא גם כשאני בונה בתי ספר גברתי המלומדת,  : שביט מס 

 5כשאני בונה בתי ספר אז זה גם למען התושבים. אז אני מרשה לעצמי 

 6 עצים, אם את לא רוצה לטעת עצים מצוין.לטעת 

 7 אני רוצה לטעת עצים, : קרן גרין 

 8 אז תאשרי, אז תאשרי, אז תאשרי. : שביט מס 

 9 צעקות( –)מדברים יחד 

 10רבותי מיועדים כרגע בסדר  ש"חתודה רבה, רבותי, עשרים ושמונה אלף  : שביט מס 

 11 עדיפות, 

 12 עצים האלה, למה לא להצביע?זה ממש עושה כל כך יפה לישוב ה אברהם  בלולו:

 13אני מסכימה, אני מסכימה שעצים זה דבר מדהים אני מסכימה עם זה, אני  : קרן גרין 

 14 מוכנה לתרום עצים, 

 15 ? לעזאזל,ש"חאבל מה זה עשרים ושמונה אלף  אברהם  בלולו:

 16 אני מסכימה עם זה רק לא מהכסף של היטל השבחה,  : קרן גרין 

 17אנחנו מקבלים את תרומתך בכבוד, לפי נוהל תרומות,  אנחנו מקבלים, : שביט מס 

 18מיועדים כרגע, מיועדים כרגע ארבעים  ש"חרבותי עשרים ושמונה אלף 

 19עצים לצורן והעצים לפי הרשימה שקיבלתם לרחוב הרצל, לרחוב בן צבי, 

 20 מי בעד? תודה רבה, 

 21 חבר'ה, קרן קיימת נותנת עצים מתנה, : יצחק גולברי 

 22 א נותנת עצים לצורך זה,היא ל : שביט מס 
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 1אני הבאתי את כל שדרת, את כל רחוב הרצל הבאתי מתנה, את כל  : יצחק גולברי 

 2אני מתנגד, אני  הכיכרות הבאתי מתנה, אלוהים ישמור, חבל על הכסף.

 3 מתנגד, בושה וחרפה.

 4 נגד, ההצעה עברה.  4בעד, מי נגד?  5 : שביט מס 

 5 נפל. 5 5לא עבר,  : חגי בן ששון 

 6תודה רבה, מצוין. אין עצים. אין עצים לצורן, מצוין, מצוין, לא אין, בעיה,  : ט מס שבי

 7 אין בעיה.

 8 לפרוטוקול, אני מבקש הערה. : יצחק גולברי 

 9 דורון, עם גל ההצתות שיש פה מה אתה רוצה להביע עוד עצים? : חגי בן ששון 

 10 ש גינות,זה חשוב עצים אבל  יש סדרי עדיפויות, אתה מייב : קרן גרין 

 11 לא רגע, יש לי הודעה, : יצחק גולברי 

 12 ,916, הגדלת תב"ר 8רבותי, סעיף מס'  : שביט מס 

 13 הודעה, כן הודעה, : קרן גרין 

 14 ,916הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 15 רגע שביט, שנייה,  : יצחק גולברי 

 16 מה יש לך הודעה לפרוטוקול? : שביט מס 

 17 לך, עוד פעם הצעת ייעול, : יצחק גולברי 

 18 עוד פעם הצעת ייעול. : שביט מס 

 19בשבילך, כל היום בשבילך. מכיוון שסוהיל וקרן קיימת אחראי על חלוקת  : יצחק גולברי 

 20 עצים בוגרים,

 21 עם העצים אתה טועה איציק, אברהם  בלולו:

 22אני טועה? אני טועה? אתה היית אתי פה? מה אתה מלמד אותי מה אני   : יצחק גולברי

 23 טועה?
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 1 לא, חלילה אבל צריך להיות עצים ב, העצים שם, אין עצים, :אברהם  בלולו

 2 עצים, אין עצים בקק"ל?  : יצחק גולברי 

 3 צריכים, לא לא, לא, לא התכוונתי לזה, אברהם  בלולו:

 4 אתה רוצה שאני אסע אתך? אז מה, : יצחק גולברי 

 5 אם במקרה ולא נותנים לך, אברהם  בלולו:

 6מחלקים עצים לרשויות למי שלוחץ יותר מקבל. אני קיבלתי אין לא נותנים,  : יצחק גולברי 

 7את כל רחוב הרצל עצי זית, קיבלתי את כל הכיכרות, קיבלתי עצי תמר 

 8מקק"ל, קיבלתי את עצי התמר בכיכר של בני ביתך שיוצאים עשו מע"צ 

 9ואני הבאתי את העצים מקק"ל. מקבלים עצים רק צריך ללכת לבקש, 

 10הקופה המתבלבלת הזאת, שביט תיסע לקק"ל במקום להוציא ולבזבז את 

 11 חבל על הכסף.

 12 כל חבר מועצה תורם עץ, אנחנו תורמים כל אחד עץ. : קרן גרין 

 13 אני רוצה שירשם בפרוטוקול שאני מוכן לתרום עץ מכספי הפרטי, : חגי בן ששון 

 14 גם אני מוכנה לתרום עץ. : קרן גרין 

 15 עצים,בואו, קרן תורמת עץ, נתרום  : חגי בן ששון 

 16 , מחשוב הצטיידות מוסדות חינוך וציבור מסך,916יופי. הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 17 למה אתה נגד ההצעה הזאת? : קרן גרין 

 18מחשוב והצטיידות מוסדות חינוך  916תביאי עץ, אין בעיה. הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 19 , ש"חלסך מאתים שישים אלף  ש"חמאתים אלף  וציבור מסך

 20 מה זה מה זה? : יצחק גולברי 

 21 מקור המימון הרשאה של משרד החינוך. : שביט מס 

 22 מה זה? רגע, אנחנו לא אתך. : יצחק גולברי 
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 1מחשוב והצטיידות מוסדות חינוך וציבור מסך מאתים  916הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 2 , ש"חלסך מאתים שישים אלף  ש"חאלף 

 3 מאשרים מאשרים, : יצחק גולברי 

 4 משרד החינוך, מי בעד? כנגד הרשאת : שביט מס 

 5 כולם. : קרן גרין 

 6, ביצוע הגבהה 931, פתיחת תב"ר 9תודה רבה, פה אחד. סעיף מס'  : שביט מס 

 7, מקור ש"חבצומת הרצוג/הפלמ"ח, סך התב"ר שלוש מאות חמישים אלף 

 8, הרשאת משרד התחבורה והיתרה ש"חמימון מאתים ארבעים וחמש אלף 

 9מקרן עבודות פיתוח. אני מזכיר שאנחנו , מימון ש"חבסך מאה וחמש אלף 

 10דנו בנושא הזה, אישרנו את זה כבר באחת המליאות הקודמות, כיוון 

 11שחברי המליאה אמרו שהפרוטוקול לא תקין, משרד הפנים לא אישר את 

 12 זה ואני מביא את זה שוב,

 13 מה היה לא תקין? : יצחק גולברי 

 14 מה זאת אומרת, מתי אמרנו שלא תקין? : קרן גרין 

 15 שוב, שהפרוטוקול, שעד שהפרוטוקול לא תקין, פניתם למשרד הפנים, : שביט מס 

 16 אנחנו מתי אמרנו, על איזה פרוטוקול? על איזה, : קרן גרין 

 17 על אחד הפרוטוקול שזה היה על סדר היום, : שביט מס 

 18 אז תביא את הפרוטוקול, : קרן גרין 

 19 ם,אני מבקש להעלות את זה שוב לסדר היו : שביט מס 

 20 תביא את הפרוטוקול. אתה מפשל ואתה מבקש מאתנו לתקן את זה? : קרן גרין 

 21 יזהר מה לא היה בסדר פה? : יצחק גולברי 

 22 לא אישרו את זה, הם לא אישרו את זה, שני התב"רים לא אישרו. : שביט מס 

 23 איזה מספר זה? : חגי בן ששון 



 

 

101 

 1 ,2015פרוטוקול מסוף  מושיקו ארז :

 2 ,2015 : קרן גרין 

 3זה אחד הנושאים, ניסינו לאשר את זה מול משרד הפנים הם לא הסכימו  מושיקו ארז :

 4 לאשר,

 5לא יודעת, אני רוצה דף הסבר מאיזה פרוטוקול מי אמר מה ומתי, מה זה  : קרן גרין 

 6 כל ההחלטות האלה, 

 7 מה אחרי שנה זה חוזר? : יצחק גולברי 

 8 אושר במליאה. הדבר הזה אושר במליאה, הדבר הזה מושיקו ארז :

 9 מושיקו, יש קבלן זוכה כבר מחודש יולי אוגוסט על הפרויקט הזה, : תומר יעקב 

 10 נכון, רק לא חתמו על זה מכיוון, : שביט מס 

 11 ,-יצאנו הצעת מחיר, הכנסנו חמש פרויקטים בתוך ה : תומר יעקב 

 12 אתה צודק במה שאתה, אתה צודק, אתה, אתה צודק הפרויקט, : שביט מס 

 13 אמרו שהוא לא תקין אי אפשר לאשר את התב"ר, ארז : מושיקו

 14 אתה צודק, לכן מביאים את זה עוד פעם להחלטה, : שביט מס 

 15 תביא את הכל, תביא את הפרוטוקול, : קרן גרין 

 16 תודה, קרן תודה, מי בעד, מי בעד?  : שביט מס 

 17 זה לא תקין, : קרן גרין 

 18 מה לא תקין, מה לא תקין? : שביט מס 

 19 אתה מבקש ממני לאשר לך, : ן קרן גרי

 20 מה קורה פה? : יצחק גולברי 

 21 אני מבקש לקבל אישור, : שביט מס 

 22ביצוע  931. פתיחת תב"ר 9אני מבקשת הסבר מהיועץ המשפטי על סעיף  : קרן גרין 

 23 הגבהה, הוא טוען שכבר אישרנו, שמשרד הפנים לא אישר,
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 1 מה זה, מה הולך פה? : יצחק גולברי 

 2 אני לא יודע על מה מדובר.  :ברוך חייקין

 3 גם אנחנו לא מבינים, מה? : יצחק גולברי 

 4 להצביע על עיוור, חותמת גומי? : קרן גרין 

 5 אתם רוצים שאני אסביר? אז אני מיד אסביר. מושיקו ארז :

 6 כן, בבקשה. : יצחק גולברי 

 7גד מדובר בעניין טכני, זה כבר אושר. ברמה הטכנית נטענו טענות נ מושיקו ארז :

 8הפרוטוקול שמוכרות לחלקכם, ולכן משרד הפנים אמר יש טענות אני לא 

 9רוצה לדון בזה. עשינו הסברנו, גם יש עוד החלטה, עוד אחת כזאת מיד 

 10 אחרי זה.

 11 שנה לקח לכם? : יצחק גולברי 

 12 לא לקח שנה, עשינו ניסיון, ראינו שזה לא עובד, מושיקו ארז :

 13 שנה אתה בא לא מאושר? עכשיו אתם חוזרים?שנה? אני לא מבין,  : יצחק גולברי 

 14 זה ההסבר שאני יודע להסביר, אני לא יודע להסביר מעבר לזה. מושיקו ארז :

 15מרץ,  2017-, אנחנו ב2015-מושיקו, אני לא מבין, התב"ר הזה אושר ב : יצחק גולברי 

 16עזוב, תגידו לי, מה, עכשיו אתם פתאום רואים שמשרד הפנים לא מאשר 

 17 הזה? אני לא מבין, את התב"ר 

 18אני חושב מושיקו שההסבר שנתת נכון לגבי התב"ר השני אבל לא לגבי  יזהר קמחי:

 19 התב"ר הזה, 

 20 זה לא הגיע בכלל למשרד הפנים,  : יצחק גולברי 

 21 למה זה לא הגיע? : שביט מס 

 22 אז בכלל למה אתם נותנים לנו נתונים לא נכונים עכשיו? : יצחק גולברי 

 23 זה לא הגיע?למה  : שביט מס 
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 1 ,-אז אני אומר אני חושב שכדאי לבדוק, למצוא את ה יזהר קמחי:

 2 לא, למה זה לא הגיע אבל?  מושיקו ארז :

 3 בגלל הפרוטוקול, : שביט מס 

 4 בגלל הפרוטוקול, הבעיה היא, יזהר קמחי:

 5 אבל לא משרד הפנים אז, : יצחק גולברי 

 6 רבותי מה זה משנה? רבותי,  : שביט מס 

 7 מה זה חשוב מה זה? עוד שלוש מאות עוד ארבע מאות, : רי יצחק גולב

 8בוא נתקן את הפרוטוקול, עזוב איציק, בוא נעשה רק נגד, בוא נסגור את  ליאור בנאי:

 9 הישוב נעשה רק נגד עזוב.

 10 כשאנחנו עושים בעד זה לא טוב, כשאנחנו עושים, : קרן גרין 

 11 את רק נגד, את רק נגד, עזבי. ליאור בנאי:

 12 ליאור, אתה יכול להגיד, : ין קרן גר

 13 אתה לא רוצה, הכל בסדר, ליאור בנאי:

 14 מי שנגד הישוב זה אתה, : קרן גרין 

 15 מעולה, ליאור בנאי:

 16 ליאור אתה מוכן לתרום עץ? אני מוכן לתרום עץ מכספי, אתה מוכן? : חגי בן ששון 

 17 כן כן כן, : ליאור בנאי

 18 מקובל, : חגי בן ששון 

 19 ה רוצה.כמה שאת ליאור בנאי:

 20אני רוצה סדר עדיפות, אני מעדיף הצטיידות של התיכון לפני שאני שם  מנחם בנימין :

 21 עצים, שאחרי שנתיים,

 22 אתה תמשיך לבכות, אתה תמשיך לבכות ואת הטישו אני אביא לך.  : שביט מס 
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 1יכול לשים את העצים האלה ששתלת פה בקדימה בנגלה הראשונה  מנחם בנימין :

 2 הסביבה, מהתב"ר של איכות

 3 והם התייבשו כבר, : יצחק גולברי 

 4לא, עזוב התייבשו, שלא היתה עליהם החלטה, השתמשו בכספים האלה  מנחם בנימין :

 5כתב"ר איכות סביבה ושמו רק בקדימה. אז אל תגיד לי שאני אמשיך 

 6לבכות, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. מבחינתי היום לפני עצים 

 7מוסדות החינוך, וכשאין לך כסף זה סדר ברחובות חשוב לגמור את 

 8 העדיפות. 

 9 צעקות( –)מדברים יחד 

 10 אני יכול לחיות עם ארבעים עצים, מנחם בנימין :

 11 הוא רצה לדבר נתתי לו לדבר, : יצחק גולברי 

 12כשפנינו לחברה למשק וכלכלה, תקשיב, מאחר ובתוך הבקשה להצעת  מושיקו ארז :

 13הכיכרות בשבזי בר יהודה, גם את מחיר הכנסנו כמה פרויקטים, גם את 

 14עבודות הפיתוח של התיכון, גם את השינויים הגיאומטרים יש עוד הרבה, 

 15ראוי שלא יהיה את המצב הזה, לבדוק מאחור את כל הפרויקטים שלא 

 16 בוצעו ואולי יש גם את הסיפור של הפרוטוקול, זה הכל.

 17 י,כל הפרויקטים, כל הפרויקטים גם הכיכרות בשבז : שביט מס 

 18 זה בתוך המכרז של אותו קבלן זוכה. מושיקו ארז :

 19 נכון, נכון, הפרויקט הזה, הסעיף הזה, : שביט מס 

 20 הוא לא יכול לבצע, לא קיבל הזמנת עבודה. : יצחק גולברי 

 21בדיוק איציק, בגלל שהתב"ר הזה לא אושר במשרד הפנים. הכל מאושר  : שביט מס 

 22עכשיו צריך בשביל זה לבוא פרט לזה. הכל מאושר פרט לזה זה הכל, 
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 1ולאשר את זה, להתחיל לעשות את זה והמכרז יעבור, חבל, לא רוצים, לא 

 2 צריך.

 3 ואני אומרת, אני אומרת נאה דורש נאה מקיים. : קרן גרין 

 4 צ'וך כיכר בקדימה, תודה, רבותי, רבותי, : שביט מס 

 5 בתקיעת שופר הוא אומר, תפילת, : יצחק גולברי 

 6להצבעה, מי בעד אישור התב"ר? תודה רבה,  9תי תודה, סעיף מס' רבו : שביט מס 

 7 מי בעד אישור התב"ר?

 8 אני מבקשת לקבל הסבר בכתב מדוע אנחנו צריכים, : קרן גרין 

 9 בעד, מי נגד? 4תודה,  : שביט מס 

 10 מדוע אנחנו צריכים לאשר, : קרן גרין 

 11בה. אף אחד לא נגד. , מי נגד? תודה ר931אישור התב"ר? פתיחת תב"ר  : שביט מס 

 12 עבר, תודה רבה. 

 13 . איפה היית?931? לא 931מה  : יצחק גולברי 

 14, חיסכון באנרגיה ותאורה והחלפת 822, הגדלת תב"ר 10. סעיף מס' 931 : שביט מס 

 15 עמודי תאורה. כן, הסבר, מושיקו, תודה רבה.

 16 רגע, אבל זה שוב החלטה שכבר קיבלנו. : קרן גרין 

 17 דה, כן צוין קרן פיתוח, כן.כן, תו : שביט מס 

 18 מכבישים? איזה איזה? : יצחק גולברי 

 19 אושר, הלאה. 931 : שביט מס 

 20 ? הוא כתב כבישים ומדרכות, סליחה,931 : יצחק גולברי 

 21קרן  עבודות פיתוח, אמרתי קרן עבודות פיתוח. אמרתי קרן עבודות  : שביט מס 

 22 פיתוח.

 23 .אז אנחנו נגד, אז אנחנו נגד : קרן גרין 
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 1 ,822, הגדלת תב"ר 10אמרתי קודם אושר. סעיף  : שביט מס 

 2 שביט, אתה, שביט, : יצחק גולברי 

 3 זה מה שהוא הקריא. מושיקו ארז :

 4 , סליחה נגמר,822זה מה שהקראתי. הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 5 שביט, שביט, אנחנו מתנגדים, אנחנו מתנגדים, : קרן גרין 

 6 ה עברה, תודה, עבר. יזהר תודה רבה. זה נגמר, נגמר, ההצע : שביט מס 

 7 צעקות( –)מדברים יחד 

 8מושיקו אתה רוצה להגיד כמה רצית להגיד משהו?  822יזהר, תב"ר  : שביט מס 

 9 מילים או שאני אגיד? רבותי, אנחנו בסעיף הבא כבר, כן מושיקו בבקשה.

 10שונה היתה אני מזכיר שלפני מספר חודשים היו שתי ישיבות מליאה, ברא מושיקו ארז :

 11, אושרו ש"חהצעת החלטה להגדיל את התב"ר בשמונה מאות אלף 

 12, לאחר מכן היתה ישיבת מליאה נוספת, ש"חמתוכם רק מאתים אלף 

 13כחודש לאחר מכן ואושרו עוד שש מאות. משרד הפנים לא הבין את זה כך 

 14ולכן כדי לחסוך, אני ניסיתי לדבר קרין שהחליפה את מיטל שמאשרת את 

 15 התב"רים,

 16 למה הבאנו את זה כך? יש פרוטוקול, : קרן גרין 

 17כי הוא ראה שתי החלטות, הוא ראה שתי החלטות, הוא חשב שזאת  מושיקו ארז :

 18מחליפה את זה, כדי לחסוך אי הבנות ניסיתי עד לערב גם כן ובעוד שלוש 

 19הזדמנויות לקבל את האישור הזה. כיוון שחבל על הזמן ורוצים להמשיך, 

 20טח וכבר ביצע את העבודות ורוצים שהוא ימשיך, ההצעה הקבלן עובד בש

 21 פשוט להעלות את אותו דבר,

 22 אני מתנגדת עד שלא נקבל הסבר בכתב, נקודה. : קרן גרין 

 23 לזה? מושיקו ארז :
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 1 לזה כן, מורחים אותנו פה, כל פעם מכניסים מילים להחלטות. : קרן גרין 

 2צריך פה את צ'וך, אנחנו בהחלטה  כן רגע רגע רגע שנייה, קרן אני : חגי בן ששון 

 3 הקודמת את הסקר לא אישרנו לפי דעתי, רק את החלפת העמודים,

 4 נכון, לא אישרנו את הסקר, : קרן גרין 

 5 לא אישרנו את הסקר, איפה הפרוטוקול? : חגי בן ששון 

 6חגי, אני מציע לך להגיד דברים יותר בזהירות, אל תגיד דברים סתם, אל  מושיקו ארז :

 7 ,תגיד

 8 תביא את הפרוטוקול, : קרן גרין 

 9 תביא את הפרוטוקול, : חגי בן ששון 

 10 אני לא יכול, אני לא יכול כל שנייה לצאת החוצה, לא רוצה, קיבלת את זה, מושיקו ארז :

 11 אז תבקש, : חגי בן ששון 

 12 לא עכשיו, די, אני רוצה,חגי קיבלת את זה עשרה ימים מראש,  מושיקו ארז :

 13מושיקו, אתה יכול בלחיצת כפתור להוציא את זה, בוא כדי לקדם את  : יצחק גולברי 

 14 העניין, הוא לא עושה את זה כדי להכשיל כדי לקדם.

 15 אנחנו דנו על הנושא של הסקר ולא רצינו לאשר את הסקרים, : חגי בן ששון 

 16 תן לו שנייה אחת שיביא את זה, אני חושב, : יצחק גולברי 

 17 כן להתייחס,מושיקו אני נאלץ  יזהר קמחי:

 18 כן בבקשה, : יצחק גולברי 

 19 הדברים שמושיקו אמר הם לא ממש מדויקים. יזהר קמחי:

 20 מה? : יצחק גולברי 

 21הסיבה שמשרד הפנים לא אישר את הדבר הזה הדבר הזה נשלח אליהם,  יזהר קמחי:

 22זה בגלל שהיו בעיות, אני לא בטוח אם זה נכון להיכנס אליהם עכשיו, 
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 1וך החומר שנשלח למשרד הפנים. מעורב בזה במסמכים שהוחלפו בת

 2 החשב המלווה, מעורבת בזה הנציגה של משרד הפנים,

 3 מה זה המסמכים שהוחלפו, מה זה מעניין אותנו? : חגי בן ששון 

 4 לא הבנתי, מה זה האמירה הזאת יזהר? : יצחק גולברי 

 5 אני חשבתי שמושיקו הולך להציג את זה אבל, יזהר קמחי:

 6 אז לא, אנחנו רוצים לדעת, : חגי בן ששון 

 7 רוצים לדעת מה, מה קרה, : יצחק גולברי 

 8 אז אנחנו מתנגדים עד לקבלת הסבר מפורט. : קרן גרין 

 9 מה קרה? לא הבנתי יזהר. : יצחק גולברי 

 10 מה זה הוחלפו מסמכים? : חגי בן ששון 

 11 אני צריך לדבר עם החשב המלווה לפני, יזהר קמחי:

 12 רו את זה כשיבוא החשב המלווה לדון בזה.אז תעבי : יצחק גולברי 

 13 רבותי, רבותי, : שביט מס 

 14 הוחלפו מסמכים גם היועץ המשפטי עוד  מעט יכנס לתמונה. : חגי בן ששון 

 15 תביא את זה לישיבה הבאה עם החשב המלווה.  : יצחק גולברי 

 16 ,822רבותי, הגדלת תב"ר  : שביט מס 

 17 טוב, אנחנו מתנגדים, : יצחק גולברי 

 18, 822חיסכון באנרגיה ותאורה והחלפת עמודי תאורה. הגדלת תב"ר  : יט מס שב

 19 ש"חחיסכון באנרגיה ותאורה, החלפת עמודי תאורה בסך שש מאות אלף 

 20לצורך ביצוע סקר, התייעלות  ש"חמיליון  1.991מיליון לסך  1.391סך מ

 21 אנרגטית והחלפת עמודי תאורה,

 22 יש לנו הצעה נגדית, : קרן גרין 
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 1וגופי תאורה. מקור מימון קרן עבודות פיתוח רמת אמיר. המטרה היא  : מס שביט 

 2, חיסכון 60%-שמירה על בטיחות הציבור, חיסכון באנרגיית החשמל של כ

 3תחזוקת מערכות תאורת הרחובות. יצוין כי ההחלטה התקבלה בישיבת 

 4אך לאור חוסר הבהירות מובאת ההצעה  15/11/2016המליאה מיום 

 5ההחלטה, בהתאם לסקר הבטיחות שבוצע, מאשרת  בשנית. הצעת

 6, מקור המימון קרן 822, לתב"ר ש"חהמליאה הגדלה של שש מאות אלף 

 7עבודות פיתוח רמת אמיר וזאת לשם החלפת עמודים בצורן, ביצוע סקר, 

 8הוקראה חוות דעת היועץ  1/1/2016התייעלות אנרגטית, בישיבה מיום 

 9 בעד?  בעניין. מי 27/9/2016המשפטי מיום 

 10 רגע סקר נעשה? : יצחק גולברי 

 11 מי בעד? תודה רבה,  : שביט מס 

 12 סקר נעשה? : יצחק גולברי 

 13 לא נעשה, זה ביצוע סקר בעתיד, עתידי. : שביט מס 

 14 אבל אמרת נעשה סקר. : יצחק גולברי 

 15 יש לי הצעה נגדית, מותר לי להציע הצעה נגדית? : חגי בן ששון 

 16 בוודאי. : יצחק גולברי 

 17אני מציע הצעה נגדית לדחות את זה עד לאחר שיומצא לנו כל החומר  : י בן ששון חג

 18 הרלוונטי והסבר,

 19 בהשתתפות החשב המלווה, : יצחק גולברי 

 20 החשב המלווה, : קרן גרין 

 21 ועד אז, מצוין, ועד אז ככל שיש בעיות שחייבים להחליף עמודים, : שביט מס 

 22 ראש המועצה אחראי, : קרן גרין 
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 1מזה אין כסף, מליאת המועצה, חברי המליאה אחראים לזה כתוצאה  : מס שביט 

 2 באופן אישי. אחריות אישית, תקבלו אחריות אישית.

 3 אתה מדבר על אחריות אישית? : חגי בן ששון 

 4 הגיע הזמן, עמודים, את אחראית קרן, את, : שביט מס 

 5צה להציע החלטה, כיוון סליחה קרן, אני רוצה להציע החלטה, אז אני רו : חגי בן ששון 

 6שמדובר בתב"ר שלמעלה משנה לא אושר, האחריות היא אחריות של 

 7 ראש המועצה,

 8 שלושה חודשים מדובר, שלושה חודשים, : שביט מס 

 9בדיוק כפי שדו"ח העמודים המסוכנים למליאה, אנחנו עד שלא נבין מה  : חגי בן ששון 

 10 קרה כאן בדיוק מתנגדים למועצה, נקודה.

 11 אין בעיה, מצוין, אנחנו בלשון רבים, תודה רבה. :  שביט מס

 12 אם ראש המועצה רוצים להסיר אחריות, : קרן גרין 

 13 מה, מה כתוב מושיקו? בדקת? : יצחק גולברי 

 14 למרץ. 2-כן, אני אקריא לכם מה שכתבתי למשרד הפנים ב מושיקו ארז :

 15 יתה?לא מה היתה החלטת המליאה, מה החלטת המליאה ה : יצחק גולברי 

 16 צריך פרוטוקול, אמרנו פרוטוקול, : חגי בן ששון 

 17 .15/11 : שביט מס 

 18, 822, לאחר הדיון להלן הצעת ההחלטה, אישור הגדלת תב"ר 15/11 מושיקו ארז :

 19 ש"חחיסכון באנרגיה והחלפת עמודי תאורה, הגדלה בסך שש מאות אלף 

 20 1זה ההחלטה השנייה, בנוסף על ההגדלה מישיבת המועצה מיום 

 21מקור מימון קרן היטלי  1.991מיליון לסך  1.391 של מסך 2016בנובמבר 

 22 פיתוח רמת אמיר. החלטה אושר פה אחד.

 23 אז אני צדקתי, המילה סקר לא מופיעה שם. : חגי בן ששון 
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 1 שנייה, הבנאדם הלך להביא, תן לו שנייה חגי. : יצחק גולברי 

 2 ובעקבות הסקר,שנייה שנייה, קודם כל סקר כבר נעשה  מושיקו ארז :

 3 אבל לא היתה החלטה,  לא היתה, : יצחק גולברי 

 4 זה לזייף פרוטוקול, זה לזייף, : חגי בן ששון 

 5 שנייה שנייה, בעקבות הסקר, חגי אל תצעק עלי בבקשה, מושיקו ארז :

 6 לא, כי כתוב פה, כי אתה אומר לי שאני, : חגי בן ששון 

 7 ו לקרוא אתה לא יודע כבוד העורך דין.אבל אלה שני דברים שונים, אפיל : שביט מס 

 8 אני יודע לקרוא מצוין, : חגי בן ששון 

 9 אתה לא יודע לקרוא, מה לעשות? : שביט מס 

 10ראש המועצה לא מסוגל להביא להחלטה לקנות עץ, אתה  תעב'ן אתה  : חגי בן ששון 

 11 בובה,

 12 עלול.טוב, אני לא יכול, אני לא רוצה להיכנס, יש גבול לכל ת מושיקו ארז :

 13עץ, ראש מועצה לא יכול לקנות עץ, תראה כמה הוא חלש, כמה הוא לא  : חגי בן ששון 

 14 מתפקד, עץ הוא לא מסוגל לקנות, עץ.

 15 אתם לא נותנים לו נו מה אתה רוצה? אברהם  בלולו:

 16במי זה, אתה פעם ראית רמטכ"ל שלובש מדים ואומר החיילים שלי לא  : חגי בן ששון 

 17 מקשיבים? שיתפטר.

 18 הלאה הלאה, מושיקו, מושיקו. : ביט מס ש

 19לא, לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר, קיבלתם עשרה ימים מראש, אל  מושיקו ארז :

 20 תאשרו את זה, אני מבקש, יש גם גבול.

 21 סבבה נכון, יש גבול, השאלה, : חגי בן ששון 

 22 רבותי מה שהוצע זה הסקר עמודי תאורה, : שביט מס 
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 1הצעה, אתה כמנכ"ל המועצה לא יכול להגיד לחברי מועצה  מושיקו רק : יצחק גולברי 

 2 קיבלתם,

 3 הסקר כבר נעשה, על פי הסקר קיבלתם את ההחלטה, מושיקו ארז :

 4 לא יכול להגיד, אתה לא יכול, אתה  : יצחק גולברי 

 5 שנייה, אבל, אבל הגרון שלי גמור כבר. מושיקו ארז :

 6ידנו גם להיות עם גרון ניכר לפעמים. אני מבין אותך, מה לעשות? תפק : יצחק גולברי 

 7אתה לא יכול להגיד לחבר מועצה ביקשת עשרה ימים, קיבלת עשרה ימים  

 8 מראש היית צריך לבוא לשאול אותי,

 9 צודק,  מושיקו ארז :

 10 לא, יש פה שאלות בתוך כדי הישיבה, : יצחק גולברי 

 11 צודק בסדר, אבל אני מנסה לענות אני, מושיקו ארז :

 12זה עד כאן, זה הכל. אבל בואו חבר'ה, בדרכנו לשאול שאלות גם אם הם  : י יצחק גולבר

 13 קשות. כן, מה ההצעה האלטרנטיבית שלנו עכשיו?

 14מה היתרה בתב"ר לפי זה, אפשר לדעת? מה היתרה בתב"ר? זה יותר  : תומר יעקב 

 15 מעניין, אולי,

 16 מה היתרה  בתב"ר כמה כסף נשאר? : יצחק גולברי 

 17 היתרה בתב"ר, התב"ר אמור להתאפס זה מה שאושר, מה שאושר, מה מושיקו ארז :

 18 זה הזמנת עבודה במסגרת התב"ר, : שביט מס 

 19 זה לא, ש"חאלפיים  ש"חאין פה, יש לך אלף  מושיקו ארז :

 20 תומר, למה החשב ולמה חולקו מסמכים זה הכי מעניין אותי, : חגי בן ששון 

 21 בדיוק חבר'ה, : יצחק גולברי 

 22 ה ההזמנה, זה ההזמנה,ז : שביט מס 

 23 אנחנו מתנגדים.  : יצחק גולברי 
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 1 יש בעיה בטיחותית, : יוסי אדירי

 2 אין בעיה, הם נגד החלפת עמודים בטיחותיים, זה בסדר. : שביט מס 

 3 יוסי, אנחנו נגד, : קרן גרין 

 4את נגד את  נגד תגידי, אני נגד החלפת העמודים, אני  : שביט מס 

 5 חברת  המועצה קרן גרין,

 6 צעקות( –)מדברים יחד 

 7דורון אריה וקרן אנחנו לא יכולים, אנחנו לא מבינים על מה  : יצחק גולברי 

 8אתם מדברים. אני מבין ששניכם מתלהמים וצודקים, אבל 

 9לא, אבל חבר'ה תכבדו אחד את השני. אם היא רוצה לדבר 

 10 דבר גם אתה, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר. 

 11רון אנחנו אישרנו את זה, זה שמישהו החליף דורון, דו  : חגי בן ששון 

 12 מסמכים בדרך,

 13 מי החליף מסמכים? סליחה, חגי, שנייה שנייה, מושיקו ארז :

 14סליחה, זה אנחנו אישרנו את זה, זה מה שאמר הגזבר  : חגי בן ששון 

 15 שהיתה החלפת מסמכים,

 16אתה לא יכול לקחת מילה ואחרי זה להביא אותה להקלטה  מושיקו ארז :

 17 י זה להגיד,ואחר

 18זה מה שהוא אמר, אתה לא היית בחדר, לא אתה, הגזבר  : חגי בן ששון 

 19 אמר.

 20 למה לא הייתי בחדר? כי ביקשתם שאלך להביא  מסמך, מושיקו ארז :

 21 בסדר אבל זה נאמר, מה אתה, : חגי בן ששון 

 22 זה הטקטיקה? מושיקו ארז :

 23 סליחה אבל זה נאמר על השולחן, : חגי בן ששון 
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 1 מה זה צריך להיות? ריבונו של עולם,מה זה,  ארז : מושיקו

 2 זה נאמר, זה נאמר, אבל זה נאמר, : חגי בן ששון 

 3 כן, : יצחק גולברי 

 4ביקשתם שאצא, מישהו אמר משהו אחרי הגב אתה מצטט  מושיקו ארז :

 5 אותו ועכשיו מדבר עלי,

 6 אני לא אמרתי עליך, : חגי בן ששון 

 7 סמכים,אתה אומר זיוף מ מושיקו ארז :

 8 לא אמרתי עליך, : חגי בן ששון 

 9עלי עלי, רק אני מוציא את התב"רים, רבותי נו באמת, זה  מושיקו ארז :

 10 מינימום של כבוד, אתה רוצה שאני,

 11 ,סליחה : חגי בן ששון 

 12 אתה אומר זיוף מסמכים? ריבונו של עולם, נו די, אתה עו"ד. מושיקו ארז :

 13 , שנייה רגע, בואו רגע : יוסי אדירי

 14 יוסי רוצה לדבר כבר שעה. : יצחק גולברי 

 15חבר'ה, בואו רגע, לא בצורה ילדותית. הגזבר, בוא תסביר  : יוסי אדירי

 16 לנו מה קרה עם התב"ר הזה.

 17 רגע, אבל כדאי שהוא ישאר בחדר. : קרן גרין 

 18אני מציע שהדיון הזה יהיה ביחד עם החשב, הוא דיבר עם  יזהר קמחי:

 19חלק מהעובדות, ומשרד הפנים יודע  משרד הפנים, אני יודע

 20חלק מהעובדות וגם החשב. יש לי פה מסמכים אבל אני לא 

 21 חושב שזה נכון שאני אפרט אותם עכשיו,

 22הוא צודק, אנחנו מעבירים את זה לדיון עם החשב, ההצעה  : יצחק גולברי 

 23 להעביר את זה לדיון עם החשב, זה הכל.
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 1 לא לא, אבל אבל, דורון,דורון, זה צריך להחליף,  : יוסי אדירי

 2 צעקות( –)מדברים יחד 

 3דורון, אפשר להגיד לך משהו? אני אומר לך ואני אומר גם  : יוסי אדירי

 4לשביט, גם כשקברתי אנשים לא חילקתי אחריות, זה אחד. 

 5דבר שפה עולה זה עולה דבר חמור, ולכן אני מציע שנמתין 

 6 עד שהחשב המלווה יגיד לנו בדיוק מה קרה.

 7 לא להתנגד לתב"ר, להחליט, לעכב את ההחלטה,  נימין :מנחם ב

 8 נכון, עד שהחשב הכללי, : יוסי אדירי

 9החלטה אנחנו קיבלנו שאנחנו בעד, ועכשיו אנחנו רוצים,  מנחם בנימין :

 10מכיוון שהיא באה לשולחן אנחנו מבקשים לברר את העניין 

 11 מול מי שצריך לברר ולדחות את ההחלטה הזאת,

 12 ך הצעת ההחלטה, זאת הצעת ההחלטה,צ'ו : שביט מס 

 13 שלך, : יצחק גולברי 

 14 אין שום בעיה, אין שום בעיה, : שביט מס 

 15 כבר אישרנו את זה בעבר, : קרן גרין 

 16יש לי שאלה מעשית, שאלה מעשית. אישרתם לא אישרתם  מושיקו ארז :

 17 כרגע יש הצעה,

 18 אישרנו, : קרן גרין 

 19חלק של השש מאות, רוצים כרגע לא מאושר לבצע את ה מושיקו ארז :

 20 לבצע אותו.

 21אנחנו, המליאה אישרה, אתם רוצים להגיד משהו אחר  : קרן גרין 

 22תביאו את החשב תביאו את משרד הפנים, אנחנו לא נותנים 

 23 אמון, אם זה לא היה ברור, אנחנו לא נותנים אמון,
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 1אנחנו אישרנו את זה, אישרנו את זה, יש בעיה עם זה  : חגי בן ששון 

 2שיו אין את כל האינפורמציה, אנחנו מבקשים את הברור ועכ

 3 לישיבה הבאה שהחשב,

 4אני גם חושב, אני אומר שאישרתם את זה, אבל משרד  מושיקו ארז :

 5 הפנים כרגע,

 6 צעקות(  -)מדברים יחד 

 7 לברר למה זה חזר אלינו, נכון, זה הכל. : חגי בן ששון 

 8 להחלטה?אז אפשר להעלות את ההצבעה הזאת   : קרן גרין 

 9 כן, הצעת החלטה, אני מציע הצעה נגדית, שהיות, : חגי בן ששון 

 10 שמליאת המועצה רואה חשיבות עליונה בהחלפת העמודים, : יצחק גולברי 

 11אבל אם אישרתם אז תאשרו גם עכשיו שנוכל לעבוד, לא  מושיקו ארז :

 12 חגי, דקה,

 13 ?מותר לי להוציא החלטה, מותר להוציא החלטה : חגי בן ששון 

 14אני רוצה לבנות עמודים, לא מעניין אותי כל הדברים האלה.  מושיקו ארז :

 15יש פה קבלן בשטח, יש עמודים, יש לוחות זמנים, רוצים 

 16לנוע. רבותי, בסוף תצא החלטה כזאת או אחרת, אני רוצה 

 17 להקים את העמודים, סליחה שאני,

 18 מושיקו, החוות דעת, : חגי בן ששון 

 19 דשיים האלה?מה קרה בחו : קרן גרין 

 20את רוצה לראות את התכתובות שלי עם משרד הפנים?  מושיקו ארז :

 21 בואי נשב על המחשב,

 22 אני שואלת למה אתה מביא את זה רק עכשיו? : קרן גרין 
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 1אני אגיד לך, ניסיתי להעביר את זה למשרד הפנים, כתבתי  מושיקו ארז :

 2להם, כולל ביום חמישי אחרי חצות בלילה, לפני שבועיים 

 3 שלושה לפני שהוצאתי,

 4 ואשמתו של מי זה, אשמתו של מי זה? : קרן גרין 

 5 אוי נו באמת, מה זה אשמתו של מי זה? מה זה? מושיקו ארז :

 6מה זה משנה מי לא העביר את החוק, מי שכח את התב"ר,  : חגי בן ששון 

 7 מה זה משנה? באמת,

 8 מושיקו מושיקו, אין לי תלונות אליך, : יצחק גולברי 

 9אנחנו רוצים להתקין עמודים או לא, זאת השאלה. אני רוצה  קו ארז :מושי

 10 להקים עמודים, אני מבקש מכם כמועצה,

 11מושיקו אנחנו צריכים לתת החלטה זה אני חבר מועצה,  : חגי בן ששון 

 12 הכל.

 13 צעקות( –)מדברים יחד 

 14 מה הצעת ההחלטה? הצעת החלטה חגי, הצעת החלטה. : שביט מס 

 15אני כשרציתי תב"ר כשרציתי, היה בו דחיפות והיה בו סכנת  : יצחק גולברי 

 16חיים, נסעתי, למחרת לקחתי מהגזבר את ההחלטה, 

 17הדפסנו את הפרוטוקול ואת כל הניירת, נסעתי כראש 

 18המועצה לרמלה, ישבתי עם רות יוסף, חתמה לי על התב"ר 

 19חזרתי באותו יום עם תב"ר, לא אחרי חודשיים, אין לי 

 20ש המועצה לא מתפקד, אתה לא מבין? תלונות אליך. רא

 21ראש המועצה לא עושה כלום, הוא זורק עליכם, עליך ועל 

 22 השניים את כל האחריות, 

 23 אף אחד לא זורק עלינו, מושיקו ארז :
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 1כלום, הוא לא עושה כלום, לא מביא כסף, לא מביא תב"רים,  : יצחק גולברי 

 2חברי לא מביא שום דבר, עכשיו, עכשיו זה יהיה בפייסבוק, 

 3 המועצה התנגדו,

 4חברי המועצה, זה יהיה בפייסבוק, נשבע לך זה יהיה  : שביט מס 

 5 בפייסבוק. כן אדוני, חגי בבקשה, הצעה לסדר? 

 6 כן. : חגי בן ששון 

 7אנחנו בעד אבל אנחנו מצביעים נגד, בבקשה, תודה, כן  : שביט מס 

 8 בבקשה,

 9א הולך ללמוד הוא הוא הולך ללמוד נכון, בימי חמישי הו : יצחק גולברי 

 10 עושה הרבה, כן, שכחתי.

 11תב"ר הזה בעבר נכון, היות וחברי המועצה אישרו את ה : חגי בן ששון 

 12ומודעים לחשיבות הנושא, אשר אותו עיכב ראש המועצה 

 13במשך חצי שנה והסתיר את דו"ח הבטיחות מחברי 

 14 המועצה,

 15 נכון, : יצחק גולברי 

 16 חברי המועצה, : חגי בן ששון 

 17 שנייה רגע, היות וחברי המועצה אישרו את התב"ר בעבר, ארז:מושיקו 

 18לאור חשיבות הנושא, חרף רשלנותו של ראש המועצה  : חגי בן ששון 

 19בעיכוב הדברים בהבאתם בפני שולחן המליאה, כאשר 

 20 בדו"ח,

 21 זו הצעת החלטה? מושיקו ארז :

 22 כן כן כן, מותר לי מה שאני רוצה לכתוב, להגיד. : חגי בן ששון 

 23 הצעת החלטה? טוב. ושיקו ארז :מ
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 1 כן כן כן. : חגי בן ששון 

 2יזהר תגיד לי, אני אראה לך החלטות מועצה בערב  : יצחק גולברי 

 3 ולמחרת, הוא לא יודע לעשות את זה.

 4 היות וראש המועצה התרשל במשך חודשים ארוכים, : חגי בן ששון 

 5הפנים אבל איך אני אביא הצעת החלטה כזאת למשרד  מושיקו ארז :

 6 לאשר אותה? באמת,

 7אתם, איך אומרים? אני אומר אתם עושים עם זה מה  : חגי בן ששון 

 8 שאתם רוצים במשרד הפנים.

 9 רוצים פוליטיקה, הוא עושה פוליטיקה מזה אנחנו, : יצחק גולברי 

 10 נכון, אם עושים פוליטיקה, : חגי בן ששון 

 11 ד ציבור,אני מבקש שלא תעשו מזה, אני מבקש כפקי מושיקו ארז :

 12אבל אתה לא יכול לבקש, לא אתה לא יכול לבקש, סליחה,  : חגי בן ששון 

 13 לא לא,

 14 אני יכול לבקש הכל אתה יכול להגיד לי לא. מושיקו ארז :

 15ברוך תסביר לו את המקום שלו, תסביר לו, אני מכתיב לך  : חגי בן ששון 

 16 החלטה, יפה, זה הצעת ההחלטה.

 17 כן. מושיקו ארז :

 18, 2016היות ודו"ח, דו"ח הבטיחות היה מחודש אוגוסט  :  חגי בן ששון

 19 הנושא הובא לידי,

 20 דו"ח הבטיחות היה מחודש? מושיקו ארז :

 21להחלפת עמודים מיידית המהווים סכנה  2016אוגוסט  : חגי בן ששון 

 22בטיחותית. ראש המועצה התרשל והביא את הנושא לידיעת 

 23 חברי המועצה,
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 1 חצי שנה, : יצחק גולברי 

 2' כארבעה 16לא חצי שנה, בנובמבר, רק בחודש נובמבר  : בן ששון  חגי

 3 חודשים,

 4 ראש המועצה והביא, מושיקו ארז :

 5 תרשום התרשל, : חגי בן ששון 

 6 רשמתי, והביא? מושיקו ארז :

 7את הנושא בפני שולחן המליאה רק במהלך חודש נובמבר  : חגי בן ששון 

 8 . חברי המועצה,2016

 9 .2016, רק בנובמבר רגע דקה מושיקו ארז :

 10חברי המועצה פעלו באחריות ומצאו מקור תקציבי ואישרו  : חגי בן ששון 

 11את החלפת כל העמודים. בפועל, חרף אישור חברי המועצה 

 12 חודשים ארוכים התעכבה העבודה ולא בוצעה בשטח.

 13 כל העמודים, חרף האישור? מושיקו ארז :

 14היום מבקש מאתנו ראש כן, ולא בוצעה עבודה בשטח.  : חגי בן ששון 

 15 המועצה לאשר את החלטתנו. במהלך הדיון הסתבר,

 16 דקה, יותר לאט, היום מבקש? מושיקו ארז :

 17 ראש המועצה, כי נאשר החלטה קודמת. : חגי בן ששון 

 18 כי נאשר החלטה קודמת. מושיקו ארז :

 19הסתבר כי אישור התב"ר מקורו באי סדרים, במהלך הדיון  : חגי בן ששון 

 20סדרים אלו נתגלו על ידי החשב המלווה וגורמים  כאשר אי

 21נוספים במשרד הפנים. לאור המידע החמור כשלעצמו דורש 

 22בדיקה, המחייב אותנו מתוקף אחריותנו הציבורית, אני מציע 

 23 כי הנושא,
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 1 שדורש בדיקה, מושיקו ארז :

 2אני מציע כי הנושא יובא לשולחן המליאה בהקדם בתוספת  : חגי בן ששון 

 3 דוע,הסבר, מ

 4 שביט אני לא מקשיב לו, אתה מפריע לי, : יצחק גולברי 

 5 אתה לא מקשיב לו, : שביט מס 

 6 דחה משרד הפנים וגורמי המקצוע את אישור התב"ר. : חגי בן ששון 

 7אני יכול לעזור לך, תודה רבה. רבותי יש את ההצעה של  : שביט מס 

 8 חגי,

 9 א אני רוצה לענות,סליחה אני רוצה לענות, לא מצליח, ל מושיקו ארז :

 10 לא שאלתי אותך, : חגי בן ששון 

 11 אבל אתה מבקש הסבר, אני יכול לתת לך הסבר. מושיקו ארז :

 12 עזוב נו, : יצחק גולברי 

 13 זה הצעת החלטה. : חגי בן ששון 

 14 זה הצעת החלטה זה לא הסבר. : יצחק גולברי 

 15 מבקש להביא לשולחן המליאה בתוספת הסבר מדוע, מושיקו ארז :

 16 בישיבה הבאה, : ק גולברי יצח

 17 נכון, החשב המלווה, : חגי בן ששון 

 18 אבל אני רוצה לאשר את העמודים הללו, מושיקו ארז :

 19 בסדר, גם אנחנו רוצים, : חגי בן ששון 

 20 בתוספת הסבר מדוע, מדוע מה? מושיקו ארז :

 21 אמרתי, מה לא, דיברתי סתם? : חגי בן ששון 

 22 ע שעות, שאלת מדוע,לא דיברת, כתבתי שב מושיקו ארז :
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 1מדוע משרד הפנים והגורמים המקצועיים לא אישרו את  : חגי בן ששון 

 2 התב"ר לאחר שאושר במליאה?

 3 המליאה אישרה את העמודים, תוסיף, שהמליאה אישרה, : קרן גרין 

 4 מחשש להיכשל פעם נוספת, יפה. : חגי בן ששון 

 5 נכשל זה יותר נכון. : יצחק גולברי 

 6 נכון, אנחנו את שלנו עשינו, : חגי בן ששון 

 7רבותי, יש את ההצעה של חגי, אחרי שאתם תצביעו על  : שביט מס 

 8ההצעה של חגי, אני אעלה את הצעת ההחלטה של סדר 

 9 4. מי נגד? 6היום. קודם כל מי בעד ההצעה של חגי? יפה 

 10, רבותי הצעת ההחלטה, אני מבקש להעלות 4תודה רבה. 

 11 הצעה,

 12 , הוא לא בעד.נמנע : יצחק גולברי 

 13אני מבקש להעלות את הצעת ההחלטה שעל סדר היום,  : שביט מס 

 14אתם על סקר בטיחות שבוצע, מאשרת המליאה הגדלה של 

 15, מקור מימון קרן עבודות 822תב"ר  ש"חשש מאות אלף 

 16פיתוח, רמת אמיר, לשם החלפת עמודים בצורן. ביצוע סקר 

 17 להתנהלות אנרגטית,

 18 לים הצעה מול הצעה,ברוך מע : יצחק גולברי 

 19 , תקבל הסברים, 1/1/2016ישיבת מליאה מיום  : שביט מס 

 20 בסדר שיעשה, : יצחק גולברי 

 21 ביצענו אותה, ביצענו אותה כבר, לפני. מושיקו ארז :
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 1 1/1/2016החלפת עמודים בצורן. בישיבת מליאה מיום  : שביט מס 

 2, מי 27/9/2016-הוקראה חוות הדעת של היועץ המשפטי מ

 3 ד, מי בעד? אתה בעד? בעד או נגד?בע

 4 לא רציתי, אברהם  בלולו:

 5 , מי נגד? 3בעד או נגד?  : שביט מס 

 6 כל הכבוד, : חגי בן ששון 

 7נגד, תודה רבה. אין עמודים,  7,  תומר נגד? 3מי נגד?  : שביט מס 

 8 המתנ"ס.  11תודה רבה. סעיף מס' 

 9 )מדברים ברקע(

 10תנ"ס אני מתבייש. לא יתכן שבין אני מבקש כתושב ומנהל מ צחי ברבר :

 11אנשים על חשבון הישוב לישיבת מועצה על גבם עושים 

 12 תרגילים. אני כתושב מתבייש מהאירוע הזה, אבל,

 13צחי זו הערה מיותרת, זו הערה מיותרת מכיוון, מכיוון  : יצחק גולברי 

 14 שראש המועצה,

 15גם האמירה שלך אלי שאני שקרן היתה מיותרת ולא  צחי ברבר :

 16 נצלת, נכון?הת

 17אני מציע לך שתשב בשקט, אתה לא חבר מועצה, סליחה,  : יצחק גולברי 

 18 אני מציע לך,

 19 איציק איציק איציק איציק, : שביט מס 

 20מכיוון שראש המועצה הקומבינטור יושב פה והכל עושה  : יצחק גולברי 

 21פוליטיקה, אתה בא פעם בכמה חודשים לפה אז אל תטיף 

 22 לנו מוסר,

 23 איציק דיון בדו"חות הכספיים של המתנ"ס, : שביט מס 
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 1כי עוד פעם אחת אתה תטיף לנו מוסר אני אדאג שאתה לא  : יצחק גולברי 

 2 תהיה בתפקיד שלך.

 3אתה מאיים עכשיו על חבר, אתה מאיים עליו, תתבייש לך,  : שביט מס 

 4 תתבייש,

 5עוד פעם אחת אתה לא תהיה בתפקיד שלך, שלא תעז  : יצחק גולברי 

 6 י מוסר,להטיף ל

 7 תתבייש, : שביט מס 

 8השתן עלה לך לראש כי יש לך גב פוליטי, הרי אף אחד לא  : חגי בן ששון 

 9 מחזיק אותך,

 10 שלא תטיף לי מוסר, אל תחנך אותי ואל תטיף לי מוסר,  : יצחק גולברי 

 11 רבותי קיבלתם את הדו"חות הכספיים, : שביט מס 

 12 לא בשלי, מתבייש, תתבייש במקום אחר בעשייה שלך : יצחק גולברי 

 13. רבותי, 2015די, איציק די, דיון בדו"חות הכספיים לשנת  : שביט מס 

 14קיבלתם את הדו"חות הכספיים, יש לכם שאלות? יש לכם 

 15שאלות לדו"חות הכספיים? לא? אין לכם שאלות על 

 16הדו"חות הכספיים? לא, תודה רבה. תודה רבה. דיון במאזן 

 17ברי המועצה, אם יש , על פי בקשת ח2016המתנ"ס לשנת 

 18לכם שאלות. אין לכם שאלות לדיון במאזן הזה, תודה רבה. 

 19 , היא לא נמצאת פה, דיון בנושא, בבקשה,13סעיף מספר 

 20 הנה, הוא רוצה לשאול את הגזבר, : יצחק גולברי 

 21 כן בבקשה. במאזן.  : שביט מס 

 22 צ'וך תגיד לקרן שדנים בנושא שלה. : חגי בן ששון 
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 1. במאזן אין דו"חות 2015מאזן, יש לך שאלות למאזן? ב 12 : שביט מס 

 2 כספיים, אין.

 3רציתי לשאול שאלה, מבחינת החומר שנמסר פה, אני   :דובר

 4 חושב שזה בדו"חות הכספיים,

 5 בדו"חות הכספיים לא, נגמר, הדיון בדו"חות הכספיים נגמר. : שביט מס 

 6 מה זה נגמר? : יצחק גולברי 

 7, דיון בנושא הצהרונים 13עיף הבא. סעיף נגמר, עברנו לס : שביט מס 

 8המופעלים על ידי המתנ"ס לפי בקשת חברי המועצה, נדחה 

 9, צהרוני צורן הועברו לתפעול 28/2/2017הדיון מיום 

 10המתנ"ס לפני כשלוש שנים. חברי המועצה שביקשו את זה 

 11ביקשו לזמן אותם נציגי המתנ"ס, הצגת תמונת המצב 

 12א מצב הצהרונים בכל בשלושת השנים האחרונות שהו

 13הישוב, להציג את הנתונים הכספיים ואת כל הנתונים 

 14האחרים הקשורים בתפעול הצהרונים, לרבות תמחור עלות 

 15 הצהרונים להורים. צחי.

 16מנחל מחוז מרכז של החברה למתנ"סים היה אמור  צחי ברבר :

 17להתייחס לסוגיה הזאת ולצערי הוא נאלץ לעזוב, ומה שהיה 

 18לחוות דעת של חברת המתנ"סים של  לי להגיד בהתאם

 19 היועץ המשפטי של המתנ"ס מסרתי בכתב.

 20 לא קיבלנו, אנחנו לא קיבלנו חוות דעת משפטית. : קרן גרין 

 21 אז אני, א' היא פה, צחי ברבר :

 22 חבל שאנחנו לא מקבלים את החומרים. : קרן גרין 

 23 אבל קיבלת. : שביט מס 
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 1 אני אומרת לך שלא. : קרן גרין 

 2 את חוות הדעת לא קיבלנו. : ששון חגי בן 

 3 לא קיבלנו חוות דעת. : יצחק גולברי 

 4 מושיקו, קיבלנו חוות דעת משפטית? : חגי בן ששון 

 5אני לא רוצה לענות מהזיכרון. אני חושב שכן, לא רוצה  מושיקו ארז :

 6 לענות מהזיכרון.

 7 וביקשתי כמה פעמים. : קרן גרין 

 8 דו"חות, קיבלנו רק דו"חות, ביקשנו, קיבלנו רק : חגי בן ששון 

 9 כן, צחי בבקשה, : שביט מס 

 10 דו"חות וביאורים קיבלתי, אחרי שביקשתי קיבלתי ביאורים. : חגי בן ששון 

 11 כן צחי. : שביט מס 

 12 לעצם העניין,  צחי ברבר :

 13 )מדברים ברקע(

 14 טוב, אפשר להמשיך, אנחנו נקבל את חוות הדעת, כן צחי.  : קרן גרין 

 15 בסדר, זהו,  :חגי בן ששון 

 16 אז נעלה להצבעה. : קרן גרין 

 17 הצבעה. תקראי את ההצעה שלך, : חגי בן ששון 

 18אני מבקש לפני שאתם מעלים להצבעה, אני מבקש לקבל  : שביט מס 

 19חוות דעת של היועץ המשפטי אם בכלל חברי המועצה 

 20יכולים להעלות הצעה, הצעה תקציבית עוד פעם לקצץ כרגע 

 21בהתאם  ש"חאליהם מאה אלף להעביר  ש"חמאה אלף 

 22 למה שהם רוצים.

 23 זה ענייני תקציב, זה צריך להיות במסגרת התקציב. : ברוך חייקין
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 1 תודה רבה. חברי המועצה אין להם, : שביט מס 

 2אתם יכולים לקבל החלטה אבל היא לא רלוונטית, ההחלטה  : ברוך חייקין

 3הזאת צריכה להיות במסגרת התקציב, במסגרת  דיוני 

 4 ב.התקצי

 5 אין בעיה, : חגי בן ששון 

 6 רבותי, : שביט מס 

 7 יש תקציב, זה צריך להיות חלק מדיוני התקציב. : ברוך חייקין

 8 אז אני רוצה, : קרן גרין 

 9 אנחנו, : יצחק גולברי 

 10 רבותי אני מבקש, : שביט מס 

 11 אז אני רוצה זכות דיבור, : קרן גרין 

 12יר. אני מבקש רבותי אני מבקש פה שני דברים להבה : שביט מס 

 13 להבהיר בנושא,

 14 על מה אתה מדבר? אין תקציב, 2017עוד אין תקציב  : יצחק גולברי 

 15 בנושא ההנחות, הנחות לצהרונים, : שביט מס 

 16 יש סעיף, : ברוך חייקין

 17רגע שנייה, אני מדבר עם היועץ המשפטי, ברוך, אין תקציב  : יצחק גולברי 

 18 עדיין, 2017

 19 ,1/12אתה עובד  נכון, ולכן : ברוך חייקין

 20 ,1/12מותר, הוא עדיין עובד  : יצחק גולברי 

 21 נכון, : ברוך חייקין

 22 אבל אנחנו אומרים המדיניות שלנו כמליאה אנחנו ממליצים, : יצחק גולברי 

 23 זה בסדר, : ברוך חייקין
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 1 זה מה שאנחנו אומרים, : יצחק גולברי 

 2 לא לא,  : ברוך חייקין

 3 אומרים? סליחה מה אנחנו : יצחק גולברי 

 4מההתחלה, אם אתם רוצים עכשיו שהצעת ההחלטה תהיה,  : ברוך חייקין

 5 אנחנו ממליצים לראש הרשות לעשות את זה וזה את זה,

 6 כן כן כן כן, זה הכל, להמליץ, : יצחק גולברי 

 7 אין שום בעיה, זה בסדר, זה בסדר גמור. : ברוך חייקין

 8 ההמלצה שלנו, מליאת, : יצחק גולברי 

 9 יחד()מדברים 

 10 חברים, : יצחק גולברי 

 11שנייה שנייה איציק, רבותי, לא שנייה, אני מבקש להבהיר  : שביט מס 

 12משהו בנושא הצהרונים. אני מבקש משהו לגבי הצהרונים. 

 13ההצעה כמו שאמר היועץ המשפטי היא לא בסמכות 

 14המועצה כרגע. יכולים להמליץ זה בסדר אין שום בעיה. 

 15יש תושבים, יש תושבים, יש  הנושא של ההנחות בצהרונים,

 16תושבים שהם, שהם מקבלים על פי חוק הנחות לצהרונים. 

 17חלקם מקבלים את זה, אתה רוצה אתה צחי להסביר או 

 18 שאני? צחי. 

 19ההנחות בצהרונים קורות בשתי דרכים, דרך אחת זה ועדת  צחי ברבר :

 20 הנחות, שמי שיושב בה זה,

 21 חי.רבותי תקשיבו להסבר בבקשה, צ : שביט מס 

 22הנחות הצהרונים ניתנות בשתי דרכים, דרך אחת דרך ועדת  צחי ברבר :

 23הנחות, שמי שיושב בה זה יו"ר ועדת הכספים ומנהלת אגף 
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 1הקהילה ואנוכי, הדרך השנייה זה מכיוון )לא ברור( תושבים 

 2 שזכאים לכך יכולים לפנות לתמ"ת ולקבל סבסוד מהמדינה.

 3שמי שנזקק, מי שנזקק על פי המשמעות, המשמעות בפועל  : שביט מס 

 4המבחנים וכמובן שכל הנחות שנותנים, כל סבסוד שנותנים 

 5הוא תמיד על בסיס של מבחנים. מכיוון שכל מי שזכאי על פי 

 6מבחני ההכנסה זכאי לקבל הנחות מקבל אותם או דרך 

 7 המועצה כפי שצחי אמר או שהוא מקבל אותם דרך התמ"ת,

 8 ך המתנ"ס,או דרך המועצה או דר צחי ברבר :

 9 דרך המתנ"ס לא משנה בוועדה, או שמקבלים, : שביט מס 

 10בעיריות אחרות בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו כבר  מנחם בנימין :

 11שהורידו את המחירים של הצהרונים באופן גורף, והעלויות 

 12 הם גבוהות מאוד לזוגות הצעירים ואפשר,

 13 רבותי, : שביט מס 

 14כן להציג פה תחשיב, שמראה בדיוק כמה אני מוכן, אני מו צחי ברבר :

 15עולה להחזיק ילד בצהרון, יש לי פה גם את החוזים של אבן 

 16יהודה, של תל מונד של נתניה, רוצים לנהל דיון מקצועי, 

 17ניתן לנהל דיון מקצועי. ברוב המקומות, בכל המקומות שאני 

 18הצהרונים ירדו זה כי הרשות הכניסה את היד מכיר שמחירי 

 19 לכיס,

 20 זה מה שאנחנו הולכים לעשות, : גרין קרן 

 21 שנייה לא, את רוצה להכניס את היד לכיס של המתנ"ס? צחי ברבר :

 22 זה מה שאת רוצה, : שביט מס 

 23 זה הכסף שלנו, זה הכסף שלנו, : קרן גרין 
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 1 את רוצה לעשות, סליחה, צחי ברבר :

 2 ,-זה לא החלטה, סבסוד עובדים, זה מה ש : שביט מס 

 3 קרן, בישיבת תקציב נחזיר את זה למועצה, : חגי בן ששון 

 4מעניין איך כשהיית יו"ר ועדת הכספים במתנ"ס היית  סיגל ויטמן :

 5 מעבירה את ההחלטה שאת מנסה,

 6 יש לך טענות אלי, יש לך טענות אלי סיגל? : קרן גרין 

 7 הרבה. סיגל ויטמן :

 8 יופי, אז אני שמחה שיש פה, אתם שוקלים,  : קרן גרין 

 9ההצעה שלנו, מכיוון שבכל הארץ התחשבו בהורים והורידו  : רי יצחק גולב

 10את עלויות הצהרונים, אנחנו מציעים שאנחנו נקצה מאה 

 11 מתוך התקציב לטובת סבסוד הצהרונים. זה הכל. ש"חאלף 

 12ואיציק עוד דבר, ובמסגרת דיוני התקציב נשקול להחזיר את  : חגי בן ששון 

 13 הצהרונים למסגרת המועצה,

 14 זה בנפרד, זה בנפרד, זה הכל. : ברי יצחק גול

 15 נכון דורון? זה יהיה שלנו נוכל לדאוג לתושבים. : חגי בן ששון 

 16אני מבקשת לקבל את הנתונים הכספיים של שלוש השנים  : קרן גרין 

 17האחרונות, אני מבינה שהנהלת המתנ"ס דואגת למתנ"ס 

 18וכך היא צריכה לעשות, מליאת המועצה צריכה לדאוג 

 19כלל המועצה. אם מישהו לא יודע אז המועצה למועצה ל

 20נמצאת היום במשבר תקציבי אחד מהחמורים שיש. היא לא 

 21יכולה להרשות לעצמה לפזר כספים. גם המתנ"ס וגם שאר 

 22 האגפים יצטרכו לקצץ. מייבשים גינות, מבטלים הסעות,
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 1המתנ"ס קיצצו את התקציב משבע מאות שבעים לארבע  סיגל ויטמן :

 2 מאות ארבעים,

 3 מתי? : חגי בן ששון 

 4סיגל, אני בזכות דיבור אז בבקשה לא להפריע. אנחנו  : קרן גרין 

 5 ביקשנו, אנחנו ביקשנו ולא קיבלנו עד היום, לא קיבלנו,

 6 זה לא חוקי שתקבלי אותם, לא חוקי שתקבלי אותם, סיגל ויטמן :

 7 סליחה, אני מבקשת, אני נמצאת בזכות דיבור עכשיו, : קרן גרין 

 8ובתור עורכת דין ומי שישבה בהנהלה של המתנ"ס את  יטמן :סיגל ו

 9 יודעת שזה לא חוקי.

 10סיגל את יודעת, אני לא יודעת אם את יודעת זה לא מעניין,  : קרן גרין 

 11 אני במשך שנים תרמתי ואני אמשיך לתרום מזמני למתנ"ס,

 12 ועכשיו את הורסת, סיגל ויטמן :

 13ובדתיים ואני לא מקבלת יש דברים שאני מבקשת שהם ע : קרן גרין 

 14אותם. טוענים שיש איזה חוות דעת משפטית, אני מקווה 

 15שאני תכף אראה אותה, אבל גם אם יש חוות דעת 

 16משפטית, אני אומרת, המתנ"ס הוא גוף ציבורי, הוא למען 

 17 התושבים, הוא גוף ללא כוונת רווח,

 18את זה שביל זה יש לו הנהלה ציבורית שבפניה הוא מציג וב סיגל ויטמן :

 19 לא בפנייך.

 20סיגל בבקשה, סיגל בבקשה אני בזכות דיבור, ואנחנו כרגע  : קרן גרין 

 21 מבקשים לראות את הנתונים,

 22אבל כשאת רוצה כסף מאתנו את כן צריכה להציג, מה זה  מנחם בנימין :

 23 לא בפנייך?
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 1 אנחנו, אנחנו מממנים, רגע שקט סיגל, שנייה צ'וך, : קרן גרין 

 2קונה שירותים? אני מספק לך את כל המתקנים, מה זה  אני מנחם בנימין :

 3אני קונה שירותים? אם את מתעסקת כמו עסק אז בואי 

 4על שכירת  15%נתעסק באמת כמו עסק, את תשלמי לי 

 5 המבנים כשאת עושה שם חוגים, מה זה קונה שירותים?

 6אתם מלכ"ר אתם נותנים שירות לציבור, שנייה, דורון רגע,  : קרן גרין 

 7תן לי לסיים את הדיבור, אני אומרת, אנחנו נותנים את אבל 

 8הכסף לשיפוץ המבנים, אנחנו לא גובים ארנונה, המתנ"ס 

 9נותן שירותים לתושבים. אם המתנ"ס מתחבא מאחורי חוות 

 10דעת משפטיות זה אומר שיש לו מה להסתיר ואם המתנ"ס 

 11מסתיר משהו אז זה כבר לא למען הציבור, אנחנו פה 

 12 בת הציבור.שוקלים את טו

 13 רק למען הציבור, סיגל ויטמן :

 14ואם אתם מסתירים דברים אז יש פה משהו שצריך לדעת  : קרן גרין 

 15אותו. יש רשימה של דברים, ששה סעיפים שחזרתי 

 16וביקשתי ופניתי למשרד הפנים גם בעניין, אני מבקשת 

 17 מראש המועצה שידאג להמציא את המסמכים האלה,

 18 לא תקבלי, לא תקבלי, : יצחק גולברי 

 19 בסדר, אז אנחנו נמשיך, בסדר, לא יהיה כסף,  : קרן גרין 

 20 קרן, יש להם דירקטוריון, אנחנו לא הדירקטוריון שלהם.   דורון אריה :

 21 דורון מדבר בשקט, תתני לו. : יצחק גולברי 

 22יש הסכם חתום, שנה קרובה תנסי מספר אחר, יש הסכם  ליאור בנאי :

 23 חתום.
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 1רוצה להגיד לך משהו שהיה קייטנות וביקשנו הנחה הוא אני   דורון אריה :

 2נתן הנחה והמועצה שקל לא העבירה לו. המועצה לא יכולה 

 3לבוא, אני בעד הנחות אבל לא בורחים מאחריות, תביאי 

 4כסף לכל גורם אחר אבל תקחי ממנו זהו, אני בעד תקחי, 

 5מה הבעיה? ממי שאת רוצה ניקח, אני מוכן לתרום מכל מיני 

 6נים, שלוש מאות אלף? ניתן להם מאה, איך אני ארגו

 7 בשבילך? אני מבחינתי תתרמו מהצופים את חלקכם,

 8 אני, אני לאלה שהעבירו את הצהרונים, : קרן גרין 

 9 מישהו מוכן לתרום? אני שם את זה על השולחן.  דורון אריה :

 10דורון, כשהיה כסף נתנו, כשאין כסף צריך להתכנס, מה  : יצחק גולברי 

 11 ות?לעש

 12 כן אבל,  דורון אריה :

 13מה לעשות? ולכן, אבל כל הארץ, בכל הארץ מחאת  : יצחק גולברי 

 14-הצהרונים עבדה, הורידו, הורידו, הרי זה צמצום זה יגיע ל

 15 לבנאדם.  ש"ח 50

 16 ,ש"ח 16 ליאור בנאי :

 17 ש"ח 16-זה בדיחה, אז מה גם לזה אתה מתנגד? גם ל : יצחק גולברי 

 18 אתה מתנגד?

 19לא, אל תדון בזה, יש דירקטוריון ויש שם הנהלה תעזבו  י :ליאור בנא

 20 אותם לנפשם,

 21לא, אני לא אעזוב אותם לנפשם, אני מנהל אותם, הם לא  : יצחק גולברי 

 22 מנהלים אותי עם כל הכבוד.

 23 הם לא עובדים שלך, אתה לא הדירקטוריון שלהם איציק. ליאור בנאי :
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 1לצהרונים?  ש"חמאה אלף  אפשר להעביר מהיטל כבישים  דורון אריה :

 2 אל תגיד לי שאי אפשר, ואללה אפשר,

 3 אם אני אמצא את הדרך אני אגיד לך. : יצחק גולברי 

 4 סגור, נעשה את זה ככה, נעביר את זה לכבישים, אין בעיה,  דורון אריה :

 5קודם כל, קודם כל נקל על הצהרונים אחר כך נמצא לך את  : יצחק גולברי 

 6 הפתרון,

 7 .ש"ח 16, ש"ח 16 :ליאור בנאי 

 8 אני מבקש להמשיך בסדר היום, רבותי,  : שביט מס 

 9 אתה רוצה שאני אביא? מושיקו ארז :

 10 ,-להביא להם את ה אתה רוצה : שביט מס 

 11בפברואר נשלחו לכם  28-הם ביקשו לראות אז אני רוצה, ב מושיקו ארז :

 12הדו"חות הכספיים, הבירורים, וגם נשלחה חוות הדעת שאני 

 13 ריא אותה, ומי שלא ראה אז אני אקריא אותה,תכף אק

 14 לפברואר? 28-מתי, ב : יצחק גולברי 

 15 רק אני לא קיבלתי? : קרן גרין 

 16כן, המתנ"ס, לא את קיבלת, זה חלק מהמסמכים, זה היה  מושיקו ארז :

 17באותו מייל, אם לא קיבלת את זה לא קיבלת את הדו"חות 

 18 ,2017הכספיים. המתנ"ס אישרו כבר בסוף 

 19 סליחה זה בסדר גם להגיד, : יט מס שב

 20 רק בבקשה אל תגידו לי דברים שהם, מושיקו ארז :

 21אני ביקשתי את הדברים להוציא לי בכתוב, אני לא מצליח  מנחם בנימין :

 22 לפתוח את המייל,

 23 זה כתוב, זה לא, זה בכתוב, : שביט מס 
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 1לים אצלי זה בכתוב לבית אליו, בנייר, לא במיילים, לא, מיי מנחם בנימין :

 2 זה לא כתוב, אני לא רוצה לקבל במייל שום דבר,

 3 אתה מתכוון בהדפסה מודפס. : ברוך חייקין

 4עד שאני  foreverבהדפסה ביד, תודה. ביקשתי את זה  מנחם בנימין :

 5 אהיה חבר מועצה בעוד שנה, תדפיסו לי כמה שיעלה אני,

 6י זה אין אני מקריא, הבעיה, אני אדבר אתך על זה אחר מושיקו ארז :

 7בעיה. חוות הדעת שצורפה במייל היא במסמך של החברה 

 8 בינואר, היא כותבת ככה:  15-למתנ"סים מה

 9 "לכבוד צחי ברבר,  

 10 צורן, -מנהל מרכז קהילתי קדימה 

 11 הנדון: הוצאת מידע מהחברה שבניהולך.  

 12לאחר היוועצות עם משרד עורכי הדין המייצג את המתנ"ס  

 13חופש המידע לא חל על החברה שבניהולך הובהר כי חוק 

 14שבניהולך, כמו כן הוצאת מידע מהארגון שבניהולך 

 15תתאפשר רק באם מבקר הפנים של הרשות המקומית דרש 

 16ממך זאת. כל בקשה אשר אינה במסגרת פקודת העיריות 

 17ה' רבתי לפקודת המועצות אשר  מכיל את 13או סעיף 

 18הוראות מבקר הפנים, עשויה לחשוף אותך ואת חברי 

 19הנהלה )צנעת הפרט, פגיעה בצדדים שלישיים ועוד( ה

 20 לתביעות. 

 21לפקודה קובע את תפקידי המבקר והגופים  170סעיף . 2 

 22שהוא יכול לבקר, ביניהם כל תאגיד מפעל מוסד, אני לא 

 23מקריא את כל זה, שבתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 
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 1לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם, זה 

 2רא גוף עירוני מבוקר. מתוקף תפקידו יכול המבקר מה שנק

 3לבדוק את פעולות הגוף עובדה והוראות הנוהל הנהוגים 

 4בגוף אשר מבטיחים יעילות וחיסכון מדרכי אחזקה עד 

 5 לכספי הגוף ושמירת רכושו ואחזקתו המניחות את הדעת.

 6. המבקר יכול לעשות במסגרת שיקול דעתו או על פי 4 

 7 דרישת ראש העירייה.

 8. בשים לב, כי על פי הוראות הפקודה חברי הגוף המבוקר 5 

 9ימציאו למבקר על פי דרישתו כל מסמך שברשותם, אשר 

 10לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת, ויתנו למבקר 

 11העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה 

 12בדרישה  או באופן הקבוע בה. נקבע לעניין עבודתו של 

 13י לגבי מידע חסוי על פי דין, יחולו על מבקר המבקר כ

 14העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או 

 15לפיו, לגבי המורשה לטפל באותו מידע. בנסיבות העניין מי 

 16שיכול לבקש את המידע כאמור הוא מבקר הפנים של 

 17הרשות ויכול שיעשה כן במסגרת הפנייה של ראש הרשות. 

 18 תן  בנסיבות העניין. זאת התשובה שעליך לי

 19 לכל שאלה בעניין אשמח לעמוד לרשותך,  

 20 שפיגלר סמדר, רו"ח 

 21 בקרה כספית, מחוז מרכז. 

 22זה סמדר שפיגלר, זה כאילו לא יועץ משפטי שכתב את זה.  : קרן גרין 

 23 זה יועץ משפטי, זה חוות דעת משפטית?
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 1ועצות אני אקריא שוב, השורה הראשונה היתה: "לאחר היו מושיקו ארז :

 2עם משרד עורכי הדין המייצג את המתנ"ס שבניהולך הובהר 

 3 כי" ואז כל מה שקראתי,

 4אז אני אשאל את ברוך, ברוך, בתור מועצה שמממנת  : קרן גרין 

 5 מתנ"ס יש לנו את הרשות לקבל חומר ואינפורמציה?

 6אני צריך לבדוק את מערכת היחסים המדויקת עם המתנ"ס.  : ברוך חייקין

 7ית כאשר יש גוף שאנחנו מממנים אותו ברמה העקרונ

 8התשובה היא כן, אנחנו יכולים לקבל דו"חות ממנו, יכולים 

 9לקבל דו"חות ממנו אבל אני לא מכיר פה את המערכת 

 10 הזאת. לכן שאלתי אם יש חוות דעת משפטית,

 11 יש הסכם משולש ואנחנו נשמח, : קרן גרין 

 12 אבל זו, זו, : ברוך חייקין

 13 שמח לבדיקתך.אנחנו נ : קרן גרין 

 14אז אני אבל הייתי רוצה לקבל חוות דעת משפטית מהיועץ  : ברוך חייקין

 15 המשפטי של המתנ"ס, כי זו לא חוות דעת משפטית.

 16כן אבל ההסכם שלנו עם הסוכנות לא עם החברה  :  דובר

 17 למתנ"סים.

 18אני לא רוצה להתייחס לחוות הדעת אבל אני אומר עכשיו  : תומר יעקב 

 19קיבלנו ואנחנו שלמים כולנו לפחות עם  לך צחי, אנחנו

 20, שהצהרונים של צורן עוברים 2014ההחלטה, באוגוסט 

 21לניהול המתנ"ס. אני חושב שזו היתה החלטה נכונה, כדי 

 22לתת עוד עוגן עוד מנוף עוד יכולת של צמיחה כלכלית 

 23למתנ"ס. ואני חושב שאחרי, כמה? שנתיים וחצי, כמעט 
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 1זה עד כה, באים פה שלוש שנים, שהמועצה עשתה את 

 2חברי מליאה שמה שנקרא בתום לב ובלב שלם החליטו, לא 

 3מתוך פוליטיקה לא קטנה ולא גדולה למנף את המתנ"ס. אני 

 4חושב ש, חלילה וחס אף אחד לא בא ומנסה לשלוח יד לכיס 

 5 כדי לבצע אי אלו חיסולי חשבונות כמו שאולי חושבים פה, 

 6 לקחת למתנ"ס באותו סעיף, רוצים ש"חאבל מאה אלף  ליאור בנאי:

 7רגע תקשיב, רגע ליאור תקשיב, אבל אני מדבר על הדו"ח  : תומר יעקב 

 8הכספי כרגע, אני לא נכנס לחוות דעת, אני לא משפטן. אבל 

 9אני חושב שראוי היה לבוא ולהציג בצורה נאותה, בצורה 

 10מכובדת, אני לא חושב שמישהו פה מהיושבים היה אומר 

 11תנ"ס מה שנקרא עשה קופה של שלוש ואו, איזה יופי המ

 12בוא, אני לא חושב, יש פה את הגמישות של  ש"חמאות אלף 

 13ההנהלה של המתנ"ס, אני חושב שהיה ראוי לבוא וכן להציג 

 14את הדו"ח הספציפי של הצהרון, כי בדו"ח המאזן בדו"חות 

 15הכספיים הרי לא רואים את הצהרונים. אנחנו רוצים לדעת 

 16ה שנקרא להניף חזה, להגיד בגאווה על  מה שנתנו שנוכל מ

 17איזה יופי נתנו למתנ"ס מינוף כזה שבאמת הצמיח כך וכך 

 18 יע לנו לקבל את זה אני חושב, כן.כסף,  מג

 19 אני רוצה גם לומר משהו, מנחם בנימין :

 20רק עוד דבר אחד ברשותך צחי, ברשותך צחי עוד דבר אחר,  : תומר יעקב 

 21, הגרעון המצטבר ואמרתי את זה באחת מישיבות המליאה

 22של המועצה עכשיו נכון לתקציב הנוכחי, כנראה יגיע לאזור 

 23לפי המספרים שעומדים לרשותנו. הגירעון  14%-13%-ה
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 1המצטבר, לא השוטף, הגירעון המצטבר. הגירעון המצטבר  

 2של המתנ"ס לפחות מהדו"חות הכספיים שאני רואה פה 

 3קן ביחס למחזור הפעילות. ת 6%-5%עומד על כמה? על 

 4אותי אם אני טועה. אנחנו נמצאים במצב הרבה, המועצה 

 5נמצאת במצב מאוד מאוד נחות, כמעט פי שניים, ובערכים 

 6מוחלטים זה הרבה יותר. לכן אנחנו מנסים למצוא את 

 7הרציונל ואת האיזון בין הצרכים של המועצה והשירות שניתן  

 8לציבור, לא משנה אם זה באמצעות המועצה או באמצעות 

 9"ס, לבין המצב הכספי של המתנ"ס שאני חושב שהיום המתנ

 10הוא במצב קצת יותר טוב משהוא היה בעבר. אבל אני 

 11 אשמח לקבל התייחסות לנושא של הדו"חות הכספיים. 

 12מה שאני רוצה, אני, המתנ"ס והמועצה הם היינו אך,  מנחם בנימין :

 13ההתייחסות שלכם עכשיו כאינפורמציה אם היא טובה, אני 

 14 היא טובה, כי מבחינת מה שיש לכם להסתיר,מקווה ש

 15 מחביאים, : יצחק גולברי 

 16 מה? מנחם בנימין :

 17 מחביאים.  : יצחק גולברי 

 18 לא, אני, אני לא מכיר, מנחם בנימין :

 19 כי מה, איזה סיבה? : יצחק גולברי 

 20ההתייחסות שלי לכל אורך שנותיי כחבר מועצה, עסקתי  מנחם בנימין :

 21המתנ"ס גם, ובהרבה מאוד ראיונות  בקידום החלטות לטובת

 22 על מנת שהמתנ"ס ימונף ויקבל ויתקדם וישרת את הקהל.

 23 אכן כן. סיגל ויטמן :
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 1ההסתרה אני  שומע פעם ראשונה, פעם ראשונה, ראש  : יצחק גולברי 

 2המועצה כנראה יש לו את כל המידע למיטב ידיעתי שלראש 

 3יה, המועצה יש את כל המידע. אבל ההסתרה, האינפורמצ

 4וגם אם יש לכם מחר בבוקר רווח כזה או אחר, וגם אם 

 5המועצה תחליט לקצץ, זו זכותה, כי כל מה שהיא צריכה 

 6לעשות זה זכותה כגוף ציבורי, והיא תלך להחלטות. אבל 

 7עדיין המועצה לא, חברי המועצה לא יבואו ויחליטו לפגוע 

 8בעצם בבשר מבשרם, כי כל הפעילות שהמתנ"ס עושה זה 

 9שרנו זה אנחנו, זה לא החברה הפרטית של בשר מב

 10איזשהו גוף ציבורי שעושה איחוד כזה או אחר שהוא לא 

 11נקרא המתנ"ס, או.קיי? ואנחנו יודעים שכל הכספים צריכים 

 12לחזור. העת הזאת היא באמת עת קשה, כן, אתה מעמיד 

 13שנים האחרונות  15-אותי כחבר מועצה, לפחות הוגן ב

 14תיר מידע, אתה תביא אותי למצב שעבדתי, ואומר לי אני מס

 15שאני אביא מדיניות חדשה על שולחן, לפחות כהצעה, 

 16שתבוא ותגיד או.קיי. עד היום מסרנו בחינם הכל ולא 

 17חישבנו ולא התחשבנו ולא עשינו שום דבר. מקובל לגבות 

 18שכר דירה על חוגים שמשלמים שהם בתוך "בילד אין" בתוך 

 19שה  חוג  לריקודים התפריט, בתוך התקציב. כל מוזה שעו

 20שכר דירה. חלק מהתחשיב הכלכלי  20%-10%משלם 

 21הפרטי שהוא מרוויח, ואת זה אתה מקבל בחינם, את זה 

 22 לא, סליחה, את זה,

 23 לא לא לא לא, סליחה, סליחה, תן לי לענות, צחי ברבר :
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 1רגע, אתה משלם חשמל ומים כי גם מוזה משלם חשמל  : יצחק גולברי 

 2 ומים,

 3אלה כבר ארוכה נורא, השאלה, לא לא, השאלה כבר הש צחי ברבר :

 4 ארוכה נורא תן לי לענות.

 5לא, אני רוצה לסיים את הדיבור. אני אומר, אני מקצין לכיוון  : יצחק גולברי 

 6הזה מכיוון שפה מישהו אומר אני שומר מידע ואתם לא 

 7צריכים לקבל אותו, החוק עומד לצדי. לא צריכים לקבל אותו 

 8, אפשר, הבה נתחכמה לחוק, אפשר החוק עומד לצדי

 9להטיל כאילו השתתפות מועצה בגין שכירה של דברים שזה 

 10לגיטימי. בניתי אולם ספורט, בניתי סטודיו לריקוד, אני  יכול 

 11מגורם פרטי לקבל על אותם חוגים שהוא יעשה לי כסף, 

 12שזה שווה ערך כסף להכנסות מועצה. אל תביאו אותי לפינה 

 13ממני, אני ואתם זה לא גוף שונה. הזאת שאתם מסתירים 

 14מהמתנ"ס אבל  ש"חויכול להיות שאני אקצץ מאה אלף 

 15אנחנו עדיין לא גוף שונה, אנחנו גוף אחראי שתפקידנו כרגע 

 16להציל את המועצה ולא להפיל את המתנ"ס. ואם יש דברים 

 17שאנחנו צריכים לדעת הכל צריך להיות חשוף ופתוח, ואם 

 18יש, השולחן הזה מקבל החלטות  אתם תגידו לי לא, או.קיי.

 19והוא יודע לקבל אותם אם צריך, יושבים פה אנשים אחראים 

 20ואם אני צריך להראות בתקציב המועצה בסופו של דבר. 

 21בגין שכירת מבנים, אני  ש"חשאתה מקבל ממני מיליון 

 22אעשה את זה בהחלטה חד משמעית על מדיניות, ואני 

 23ל תסתירו ממני. אראה לך שאני יכול לעשות את זה. אז א
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 1אתם, זה שאת מונית ליו"ר הנהלת המתנ"ס כמינוי של ראש 

 2 המועצה, סליחה, אני לא, לא מאיים את יודעת,

 3 אני לא אויבת שלך. סיגל ויטמן :

 4 ברור, אני פתחתי בתחילת דבריי ואמרתי, שאני,  : יצחק גולברי 

 5 האצבע מיותרת, סיגל ויטמן :

 6המתנ"ס זה המועצה והמועצה זה  סליחה, את צודקת. : יצחק גולברי 

 7המתנ"ס. לשמוע סיפורים שלא משתפים לא בבית ספרי ולא 

 8על שולחני. זה יביא אותי להרים רגליים אחוריות ואל תרצו 

 9 את זה.

 10אני מבקש, אני מבקש, רגע שנייה, תן לי את זמן התשובה  צחי ברבר :

 11לפחות כאורך השאלות, בסדר? המתנ"ס הוא לא מוזה והוא 

 12קום של חוגים. הוא לא רק של חוגים. רגע, שנייה לא מ

 13שנייה, אני חושב שלא, גם בחוגים דרכם עושים דברים 

 14אחרים, ואני אומר לך אם רוצים מקום של חוגים הדרך 

 15הנכונה שהמועצה תמנה שני אבות בית רציניים, תשכיר את 

 16המבנים לפי שעה, תקבל כנראה כסף. אם זאת המטרה אז 

 17הדרך הנכונה. שנייה, המתנ"ס, המועצה יכול להיות שזאת 

 18לא עושה למתנ"ס טובות. המתנ"ס הוא לא עסק של אבא 

 19שלי, אין לי מניות בו, אני לא מקבל ממנו לא דיבידנדים ולא 

 20בונוסים, והוא לא חברי ההנהלה, המתנ"ס הוא של 

 21התושבים. ואני חושב שבארבע וחצי שנים שאני במתנ"ס 

 22ה מאוד מאוד גבוהה. אני הוא פתוח לכלל התושבים, ברמ

 23בניגוד אליך, אני חושב שחלק גדול מההצלחה של המתנ"ס 
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 1בשנים האחרונות, זה העובדה שהוא לא פוליטי ואין בתוכו 

 2יושבת פה קרן  שהיתה חברת הנהלה מעורבות פוליטית. 

 3בהנהלה הקודמת, תמי חסרה פה. גם בשנה שאני ניהלתי 

 4צחק היה ראש את המתנ"ס, כשקרן ותמי היו בהנהלה וי

 5המועצה, לא היתה פוליטיקה במתנ"ס. אני כן יכול להגיד, 

 6עוד פעם לא מידיעה אישית אלא מסיפורים, שלפני זה היתה 

 7 2012הרבה פוליטיקה במתנ"ס. המתנ"ס דשדש עד שנת 

 8ולא הצליח להתרומם. התחלפו פה במשך עשר שנים שבעה 

 9מנהלים, שהחברה למתנ"סים פרסמה מכרז למתנ"ס 

 10מה, המכרז הפנימי, לא ניגש אף מנהל מהחברה בקדי

 11למתנ"סים, מה שלא קורה בדרך כלל, הנה התחלף מנהל 

 12מתנ"ס, מנהלת מתנ"ס באבן יהודה, נכנס במקומה מישהו  

 13מנהל מהחברה, התחלף מנהל מתנ"ס בכפר יונה, נכנס 

 14צורן לא -מישהו במקומו, למכרז הפנימי למתנ"ס קדימה

 15"סים. זה נחשב לבור נכנס אף מנהל מהחברה למתנ

 16למנהלים. בארבע וחצי השנים האחרונות המתנ"ס כמעט 

 17 17-ב 2016הכפיל את המחזור שלו. אנחנו מסיימים בשנת 

 18מיליון.  10הסתיימה בסדר גודל של  2012מיליון, כששנת 

 19הדבר הזה הושג על ידי הרבה עבודה קשה, על ידי תמיכה 

 20די זה שלא נכנסה של המועצה, על ידי יציבות ניהולית, ועל י

 21 פוליטיקה למתנ"ס. 

 22אין לאף אחד כוונות להסתיר מידע מחברי המועצה, אבל  

 23ביום שחברי המועצה ינהלו את המתנ"ס והדרך שבה אתם 
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 1מבקשים את המידע זה למעשה לנהל את המתנ"ס, זה 

 2אפשר לפטר את כולם ללכת הביתה, להכניס לתוך ה, 

 3לוש שבועות סליחה שאני אומר גועל נפש שהיה פה בש

 4האחרונות את המתנ"ס, ולזה אין לי כוונה וגם לחברה 

 5למתנ"סים אין כוונה לקחת חלק, ושוב חבל שמוטי לא פה כי 

 6לא אני הייתי צריך להגיד את הדברים האלה. אין פה תום 

 7לב, אם הייתי נשאל שאלה, אני מזכיר שהמתנ"ס את שנת 

 8ירעון , בגש"חסיים בגירעון שוטף של חצי מיליון  2013

 9. אני מקווה שיזהר ידידי כבר זוכר ש"חשוטף של חצי מיליון 

 10שהוא אמר, כבר הראיתי לו את הפרוטוקול, האמירה סביב 

 11השולחן הזה היתה שיש המלצה שהמתנ"ס ייקח מיליון וחצי 

 12הלוואה בערבות המועצה לפני שהוא יפשוט את הרגל.  ש"ח

 13ה המועצה לא יכלה לתת כסף למתנ"ס, גם תב"ר של מא

 14שעמד פה על השולחן, התקבלה החלטה  ש"חחמישים אלף 

 15להעביר אותו למתנ"ס. אחרי שהתקבלה החלטה להעביר 

 16אותו למתנ"ס אמרתם רגע רגע, לא נקבור את המאה 

 17האלה בגירעון, והפכתם את ההחלטה  ש"חחמישים אלף 

 18האלה, לתב"ר שיינתן  ש"חלהפוך את המאה חמישים אלף 

 19הצהרונים ניתנו למתנ"ס על מנת עם אישור תוכנית הבראה. 

 20גירעון,  ש"חשהוא לא יגמור עוד שנה עם חמש מאות אלף 

 21זאת היתה המטרה. הניתוח הצליח, הניתוח הצליח. 

 22בגירעון אם  2015מאוזן, סיים את  2014המתנ"ס סיים את 

 23גירעון שוטף, הניתוח  ש"חאני זוכר נכון של שמונת אלפים 
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 1ום לב  לא היתה נשאלת הזה הצליח. עכשיו, אם היה פה ת

 2השאלה לגבי הכדורסל, לא היתה נשאלת השאלה לגבי 

 3הכדורגל, ואני מופתע שלא נשאלה שאלה לגבי פימו. האם 

 4עכשיו חברי המועצה חושבים שתפקידם לקחת כל חוג 

 5במתנ"ס ולבדוק כמה משלמים למדריך, כמה גובים 

 6מהילדים? אני חושב שלא. אני חושב שביום שזה יקרה 

 7לפטר אותי, אפשר לפטר את הנהלת המתנ"ס, אפשר 

 8להפוך את המתנ"ס להכפיף אותו לתוך אגף החינוך ולגמור 

 9את הסיפור. זה בסדר, זה לגיטימי שתקבלו את ההחלטה 

 10הזאת, לגיטימי לחלוטין שתקבלו את ההחלטה הזאת. אני 

 11מוכן להתייחס ולענות לשאלות. יש לי פה תחשיב, הצגתי 

 12שמראה בדיוק כמה עולה להחזיק ילד  אותו גם לוועד הגנים,

 13 בצהרון. להחזיק ילד בצהרון,

 14 לא הסתרנו אגב שום מידע, סיגל ויטמן :

 15ילדים בצהרון,  22שנייה, להחזיק ילד בצהרון בממוצע של  צחי ברבר :

 16, בתוך האלף מאה ותשע ש"חעולה אלף מאה ותשע עשרה 

 17תקורה, שזה קצת יותר נמוך  10%עשרה האלה, יש 

 18וכלליות של המתנ"ס. ההנהלה וכלליות של  מהנהלה

 19 10%, שמתי 12%-המתנ"ס בדו"חות הם באזור ה

 20בצהרונים, אני מזכיר שאחוז אחד מתוך העשרה האלה זה 

 21רק עמלות כרטיסי אשראי, כי הורים משלמים בכרטיסי 

 22, אמרתי אלף מאה ותשע ש"חאשראי. אלף מאה עשרים 

 23שהמתנ"ס עשרה זה התקציב, אלף  מאה עשרים זה מה 



 

 

146 

 1גובה לצהרונים בהרשמה מוקדמת, אני מדבר על עשרה 

 2חודשים, בקיץ אנחנו מפסידים, על העשרה חודשים. יש 

 3תחשיב מדויק אני יכול להציג אותו לפי שכר עבודה וכו'. 

 4הלכתי ובדקתי מה קורה בישובים שכנים. באבן יהודה גובים 

 5את אותו מחיר שאנחנו גובים, הם לא מוכרים על ידי 

 6 35מ"ת, המשמעות היא שהם יכולים להחזיק צהרון עם הת

 7צריך שלוש נשות  30ילדים עם שתי נשות צוות, אני מעל 

 8ילדים,  28צוות. יושבים פה הורים שיש לנו צהרונים של 

 9שאנחנו שמים שלוש נשות צוות כי אנחנו חושבים שצריך. 

 10אנחנו לא מסתכלים דרך החור בגרוש כי אנחנו לא עסק 

 11עשיית רווחים. תל מונד יקרים מאתנו, גם שם  שמטרתו היא

 12שלהם פחותות. לא מוכרים על ידי התמ"ת, משמע ההוצאות 

 13ילדים.  15אנחנו בהסכם עם המועצה פותחים צהרון מעל 

 14ילדים, ובחוזה  22-ו 20בתל מונד ובאבן יהודה פותחים מעל 

 15 18-כתוב שאם מספר הילדים במשך השנה יורד מתחת  ל

 16גור את הצהרון. אנחנו פתחנו צהרון שנה המתנ"ס רשאי לס

 17ילדים בברכה לפיד. כי הבנו, כי הבנו אחרי  10שעברה עם 

 18שמוטי טחן לי את הראש בשיחות אל תוך הלילה שעות על 

 19תושבים שכתוצאה מהשיפוצים לא  10-גבי שעות, שחשוב ש

 20יכלו לשבץ אותם במקום אחר יקבלו את המענה. בשבוע 

 21החליטה שהיא עושה את מסיבת שעבר שגננת באחד הגנים 

 22עשרה, אז  םבשתייהפורים ביום רביעי ומסיימת את הגן 

 23המתנ"ס פתח את הצהרון משתים עשרה ולא משתים כפי 
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 1שהוא מחויב, בלי שאף אחד ישלם לו על העניין הזה. כי 

 2אנחנו לא עסק כלכלי, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת 

 3י את נתניה, בנתניה מענה לקהילה. עכשיו, הלכתי ובדקת

 4המחיר זול מאצלנו, ויש לי פה את כל הנתונים אבל אני לא, 

 5תאמינו לי שפחות או יותר אני מדייק, בסדר גודל של מאה 

 6. הלכתי ובדקתי מאיפה נובע ההפרש. ש"חשישים וחמשה 

 7ההפרש נובע מהפרשי שכר שאנחנו משלמים לעומת מה 

 8, תוסיף "חש, של אלף ש"חשהם משלמים בברוטו של אלף 

 9. אני נותן  ש"חעלויות מעביד זה אלף שלוש מאות  30%לזה 

 10לעובדות שלי קרן השתלמות, כי חשוב לי שהילדים באים 

 11לצהרון תהיה להם עובדת קבועה, יציבה וחייכנית. על ששת 

 12 ש"חקרן השתלמות זה שבע מאות חמישים  ש"חאלפים 

 13. ש"חתוסיף לאלף שלוש מאות מקודם, הגענו לאלפיים 

 14אנחנו נותנים שני חוגים בשבוע. בנתניה נותנים חוג אחד, 

 15וגם לזה לא מתחייבים. עלות של חוג בשבוע למשך חודש 

 16, תוסיף את זה לשלושת ש"חסדר גודל של תשע מאות 

 17אלפים הגענו לשלושת אלפים תשע מאות. בנתניה משלמים 

 18לשנה על צהרון, אנחנו  ש"חלרשות שבע מאות חמישים 

 19לפים שמונה מאות, תיקח את זה תחלק, משלמים חמשת א

 20, תחלק אותם ש"חבקיצור, אתה מגיע לאזור ארבעת אלפים 

 21ילדים בממוצע בצהרון, קיבלת את ההפרש בינינו לבין  22-ב

 22 נתניה. 
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 1אני דרך אגב איש כספים, לא הצלחתי לעקוב אחרי שום  יזהר קמחי:

 2דבר ממה שאמרת, אבל אם היה נייר מסודר היינו יכולים 

 3 בור עליו.לע

 4 אז אלה העובדות. צחי ברבר :

 5יש נייר מסודר, פשוט חבל שלא הבאתם אותו, אבל יש נייר  : קרן גרין 

 6 מסודר, הכנתם פה, חבל.

 7 שנייה, אז אלה העובדות, צחי ברבר :

 8 לא, אבל זה היועץ המשפטי אמר לא להביא. : דובר

 9 דעת של,לא, אבל זה גם לא היועץ המשפטי זה סתם חוות  : קרן גרין 

 10תשאל אותי אבל בכל זאת אם אתה אומר שלא נשאר לך  צחי ברבר :

 11כזה עודף, אז איך בכל זאת הצהרונים עזרו ליציאה 

 12של  ש"חמהגירעון השוטף? אז אני אענה לך. אותם מאה 

 13תקורה, כי הרי המזכירה, שנייה, אם תסתכלו גם בדו"חות 

 14הכספיים, הוצאות ההנהלה והכלליות, למרות הגידול 

 15הדרמטי במחזור, הוצאות הנהלה  וכלליות כמעט לא היו. כי 

 16המזכירה היא לא עכשיו יש טלפון מצהרון אז היא עושה 

 17צהרון ועכשיו יש טלפון אחר היא עושה, המערכת כמערכת 

 18יכולה להכניס לתוכה עוד פעילות בלי להגדיל את הוצאות 

 19התקורה. אבל אם הצהרונים לוקחים את חלקם היחסי 

 20וחלקם היחסי במחזור עלה, ונותנים את חלקם במחזור, 

 21היחסי בתקורה, זה מה שעוזר לי. כי אם לפני זה הייתי 

 22 11%-הנהלה  וכלליות והיום ירדתי ל 17%-15%באזור של 

 23פסיק משהו הנהלה וכלליות, והחלק של הצהרונים, המחזור 
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 1של המתנ"ס עלה, אז גם החלק שלהם בהנהלה וכלליות 

 2ב הבית אי אפשר לחלק אותו להגיד  עולה, למרות שבאמת א

 3לו רגע, עכשיו יש לך שתי דקות לך הביתה כי אין עבודה 

 4בצהרונים. אז זאת התשובה לאיך הצהרונים כן עזרו לנו וכן 

 5מינפו אותנו. מילה נוספת שצריך לדעת, מחירי הצהרונים 

 6', זאת אומרת אותו 13נקבעו בפעם האחרונה בספטמבר 

 7', זה בדיוק אותו מחיר אם 13ר מחיר שילד שילם בספטמב

 8, שילד ישלם ש"ח, ירד בחמשה ש"חנדייק פחות חמשה 

 9'. מה קרה לשכר העבודה בשנים האלה 17בספטמבר 

 10 אנחנו יודעים, מה קרה לעלויות מזון אנחנו יודעים, 

 11 ממוצע הילדים עלה, : מוטי

 12שנייה אחת, ממוצע הילדים עלה, זה נכון. הנושא הזה לא  צחי ברבר :

 13ה כשכל ההוצאות עלו. עכשיו, מה אפשר לי באמת על

 14לשרוד את המהלך הזה, וגם לשרוד את הקיצוץ של שלוש 

 15שהושט עלינו בשנה שעברה באמצע  ש"חמאות אלף 

 16 השנה,

 17 אחרי שנתיים על בסיס הבטחה, סיגל ויטמן :

 18מה אפשר לשרוד את זה? באמת שממוצע הילדים  צחי ברבר :

 19 בצהרונים עלה.

 20לא רק הממוצע, כמות הצהרונים שקיבלתם היה, ששה  : תומר יעקב 

 21 צהרונים קיבלתם באוגוסט, היו ששה, אני אומר לך, 

 22 לא, כמות הצהרונים, כמות הצהרונים היא פחות רלוונטית. צחי ברבר :

 23 רגע, לא נוספו צהרונים בישוב? : קרן גרין 



 

 

150 

 1 תלוי לדעתי. : תומר יעקב 

 2יא פחות רלוונטית. מה שרלוונטי תקשיבו, כמות הצהרונים ה צחי ברבר :

 3 זה ממוצע הילדים,

 4האופטימיזציה בכל צהרון שאתה מעל הבריק, והגעת למצב  : תומר יעקב 

 5 אמרת הרבה יותר טוב והרבה יותר יעיל ביחד לממוצע,

 6 נכון רגע רגע רגע, שנייה שנייה, תומר תומר, צחי ברבר :

 7צהרונים מפסידים, אבל  יש צהרונים שאתה לא מעל, יש  סיגל ויטמן :

 8 ולפני שנתיים היו הרבה צהרונים מפסידים.

 9הממוצע עלה, הממוצע עלה, זה מה שאפשר לי לשרוד, את  צחי ברבר :

 10בשנה שעברה, ואת  ש"חהקיצוץ של שלוש מאות אלף 

 11ולא קיבלנו אותה  ש"חההנחה שנתנו ועלתה לנו מאה אלף 

 12לשנה  חזרה, בסדר? עכשיו, אני לא יודע היום כמה יירשמו

 13הבאה, אני גם שומע שכנראה תקציב המתנ"ס לשנה הבאה 

 14גם לא יהיה ארבע מאות ארבעים אלא יהיה מספר אחר. 

 15ולכן לקבל היום החלטה על הוזלה, זה החלטה לא אחראית. 

 16אני גם חושב, אני גם חושב שעם כל הכבוד, ואני מסתכל, 

 17אני מדבר פה להורים למחאת הצהרונים, האם כשקיבלנו 

 18עשקנו את ההורים? לא, לקחנו מחיר  2013-חלטה באת הה

 19 שהאמנו שהוא המחיר הנכון ל, שהוא המחיר הנכון,

 20אבל זה במחיר שוק, אתה מתחרה מול צהרונים פרטיים, זה  : קרן גרין 

 21 לא עשינו טובה גדולה להורים. השווינו את המחיר לקדימה, 

 22רגע, אני רוצה  זאת אומרת רגע רגע, אני  רוצה להבין קרן, צחי ברבר :

 23להבין קרן קרן אני רוצה להבין. את אומרת עכשיו שכיו"ר 
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 1ועדת כוח אדם וכספים, לקחת את המחיר המקסימלי 

 2 שאפשר כי הוא תחרותי מול הפרטיים? 

 3לא, לקחתי, אני מזכירה לך מה לקחנו, אני מזכירה לך מה  : קרן גרין 

 4 כרונך,ילקחנו אם אני צריכה לרענן את ז

 5 לא, הפרוטוקול פה, צחי ברבר :

 6השווינו, השווינו את המחיר של צורן למחיר של קדימה, זה  : קרן גרין 

 7 מה שעשינו.

 8 לא לא לא, אני מדבר, צחי ברבר :

 9 כן, זה מה שעשינו, : קרן גרין 

 10 סליחה, סליחה, אני מדבר על וועדת הכספים, צחי ברבר :

 11 ,2013-לא אבל הוא מדבר על המחיר שנקבע ב סיגל ויטמן :

 12אז אני אומרת, מה היה? השווינו את המחיר. בין קדימה  : קרן גרין 

 13 לצורן.

 14לא קיבלנו את הצהרונים בצורן עוד, לא קיבלנו את  צחי ברבר :

 15הצהרונים בצורן, על מה את מדברת? הם לא היו. אני מדבר 

 16 על ההנהלה הקודם שלך של מאיר, 

 17 שוו,כאשר התקבלו הצהרונים בצורן הם הו סיגל ויטמן :

 18אז רגע, אז אם, אז המחיר של הצהרונים זה הבעיה שלכם,  : קרן גרין 

 19 הצהרונים? חירלזה אתם באים לפה, שאני אחראית על מ

 20 )מדברים יחד(

 21 קרן, זה לא מה שאמרתי ואל תכניסי לי מילים לפה. צחי ברבר :

 22 או.קיי. אבל זה מה שהרחוב אומר שאתה אומר. : קרן גרין 

 23 לא, צחי ברבר :
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 1 בוא, תן לנו לסגור,בוא נסגור את זה צחי, צחי,  סי אדירי :יו

 2 שנייה, אני רוצה לענות, כי, צחי ברבר :

 3 לא רגע, אתה נותן פה נאום ארוך נו באמת. : יצחק גולברי 

 4 נותן הסבר, אתם ביקשתם הסבר. : שביט מס 

 5 נייר עמדה,עם נים הסבר נות ,זה לא הסבר : יצחק גולברי 

 6 צריך לקבל, תקשיבו, הסבר צריך לקבל בכתב, הסבר : קרן גרין 

 7 נכון, : יצחק גולברי 

 8 ואנחנו ביקשנו את זה בכתב, : קרן גרין 

 9 ואתם לא נותנים, : יצחק גולברי 

 10ותומר שאל את השאלה, מה המשמעות הכספית של  : קרן גרין 

 11הצהרונים, לא פר ילד, מה המשמעות הכספית של השנים 

 12. אבל בסדר זה כאילו אנחנו האחרונות ולזה לא התייחסת

 13 נמשיך להקשיב אין בעיה, לא, יש לנו עוד זמן.

 14צחי, יש לי שאלה, קודם כל לשם הדיון, לשם הדיון, היה  : יצחק גולברי 

 15מכרז פנימי לחברה למתנ"סים לגבי מתנ"ס קדימה והיו 

 16מועמדים ממתנ"סים אחרים שבאו ולא קיבלתי אותם. אתה 

 17ול בין המתנ"ס, בין המועצה רק שוכח שהיה לנו משבר גד

 18( "סים, בעקבות העזיבה של )לא ברורלבין החברה למתנ

 19תוך כדי ההתחייבות שלו לשרת פה. ואני בחרתי בך מתוך 

 20כל המועמדים, ורצו הרבה מועמדים, כי הם באו לפה 

 21וראיינתי אותם ובחרתי בך כדי להיות, ואני לא מצטער 

 22ובה. אבל שבחרתי בך, אני חושב שאתה עושה עבודה ט

 23תבין, לא יעלה על הדעת, אנחנו כחברי מועצה ואתה יודע 
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 1כמה אני שמרתי על המתנ"ס וגם אני אמשיך לשמור על 

 2 המתנ"ס,

 3 אני חושב שגם אמרת את זה, אמרת את זה פה. צחי ברבר :

 4אבל רגע, אני אומר, אני, לא יעלה על הדעת שאנחנו כחברי  : יצחק גולברי 

 5מאה -רנו פה מאה חמישיםמועצה נדרשים, היום איש

 6שישים, קודם שלוש מאות, ארבע מאות, ואנחנו באים 

 7ואומרים תנו לנו נתונים אתם מתחבאים מאחורי איזה חוות 

 8דעת שהסתמכה על חוות דעת של חוות דעת. זה, ככה לא 

 9עובדים. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתם לא 

 10ון, אנחנו צריכים לתת לנו נתונים, אז יש פה משבר אמ

 11אומרים מה, למה לא נותנים לי נתונים? יכול להיות שאם 

 12היית מביא לנו את הנתונים, והיינו אומרים סליחה מה אנחנו 

 13עושים שטויות, מה פתאום אנחנו הולכים לקצץ, מה פתאום 

 14אני הולך להוריד? יש לי חדשות בשבילך סיגל, הוא בתקציב 

 15 ,ש"חאתם רק במאתיים אלף  2017-ל

 16 אני יודעת, ויטמן :סיגל 

 17לא ארבע מאות אלף, כי היא אמרה ארבע מאות, אין לכם  : יצחק גולברי 

 18 גם את הארבע מאות,

 19 ארבע מאות שנה שעברה, סיגל ויטמן :

 20אני מדבר על השנה, אין לכם, גם אין  לכם מאתיים. יכול  : יצחק גולברי 

 21להיות שאנחנו צריכים לעשות חשיבה מחדש, אבל הייתם 

 22לבוא עם הנתונים שהחבר'ה פה ביקשו, להציג  צריכים

 23בפנינו, ויכול להיות שבדיון שעל התקציב היינו אומרים רגע, 
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 1סליחה, מה אנחנו עושים, למוטט את המתנ"ס בשבוע 

 2לחודש יש דיון על התקציב  21-הבא? ביום, שבוע הבא ב

 3שכנראה בצורה כזאת או אחרת היא תתיישר. ואולי 

 4ו לא נכונות לגבי התקציב שלכם, ההחלטות של המועצה יהי

 5כי אתם לא הצגתם בפנינו את כל היריעה ולא פרסתם 

 6בפנינו את המצב, בגלל שאתם, אני לא יודע מאיזו סיבה. 

 7אתם מתחבאים מאחורי איזושהי חוות דעת. אני חושב 

 8שאתם עושים טעות, אני חושב שעשיתם טעות, כי 

 9יגוח. אני כשעובדים בשיתוף פעולה, המטרה פה לא היתה נ

 10 יודע שההורים קמו וההורים, 

 11 ונבהיר, נבהיר שיש שביעות רצון מהמתנ"ס זה ברור, : קרן גרין 

 12 בוודאי, בוודאי, : יצחק גולברי 

 13 ויש שביעות רצון מהעבודה של צחי. : קרן גרין 

 14אני, אני אמרתי את זה, אני לא מצטער שבחרתי בו ואני  : יצחק גולברי 

 15זה, ואני מתנצל על מה שאמרתי מודה, ואני שמח שאתה 

 16קודם. אבל צחי שיתוף פעולה זה פותחים אחד ליד השני. 

 17יכול להיות שיש בעיות, ואני אומר לך, אני מאוד חושש, 

 18בגלל שלא הצגתם בפנינו את המצב, יכול להיות שביום 

 19שלישי שבוע הבא, נקבל החלטה שהיא תהיה שגויה 

 20ריות שלכם, כי ותמוטט את המתנ"ס לגמרי. וזה חלק מהאח

 21אתם לא מציגים בפנינו את המצב האמיתי, לא יודע מאיזה 

 22 סיבה. אז אני אומר לכם,

 23 אפשר שלושה משפטים? יוסי אדירי :
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 1 בבקשה יוסי. : יצחק גולברי 

 2דבר ראשון, אני אומר לנו כדירקטוריון יש מנהל למתנ"ס, יש  יוסי אדירי :

 3ר אותו, מנכ"ל והוא בעל הבית שם, יש מעליו גוף שמבק

 4והוא זה שבעצם צריך אם כן להביא לנו דין וחשבון. נראה לי 

 5שיש פה מתח מיותר בין גורם ביצוע שזה המתנ"ס לבין 

 6המועצה, אסור שיקרה דבר כזה. הדבר הזה יכול להביא רק 

 7לאטימות אני קורא לזה, ואולי גם לפגיעה בסוף, מה זה 

 8בובית. לפגוע במתנ"ס? זה לפגוע בילדים שלנו בתנועה סי

 9ולכן חשוב שהדברים האלה יהיו פתוחים, כלומר, כל הדיון 

 10מבוצע בצורה מקצועית ולא בצורה של מתח ועורכי דין 

 11וניירות. אם נעבור לעורכי דין איבדנו את העסק הזה ואפשר 

 12להגיע לשם. ולכן אני אומר שהדרישות הניהוליות שבאות 

 13צריך פה מחברי המועצה הם לגיטימיות, הם לגיטימיות, ו

 14להציג אותם כדי שבסוף גם אתם לא תפגעו, מי זה אתם? 

 15זה אנחנו. לכן כל פעם אני אומר שהגלגל הזה הוא אנחנו. 

 16אני ממליץ להמתין עם ההחלטה הזו, אני חושב שזו החלטה 

 17שאסור לקבל אותה כרגע, והיום מי שמהמתנ"ס יעשה רגע 

 18. סדר עם הנתונים ויבוא ויציג את הנתונים בצורה מכובדת

 19כדי שלא נגרום נזק, כי ברגע שהנתון לא קיים אצלנו עוד 

 20שבוע כבר נאמר פה מאתיים, ויכול להיות שהמאתיים אנחנו 

 21 נדרוש להעביר אותם למקום אחר שנבין,

 22 כי אין כסף, : יצחק גולברי 
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 1כי אין כסף. ולכן צריך שתעשו עבודה מכינה מקצועית, כדי  יוסי אדירי :

 2תקבלו אני קורא לזה. לכן אני שאת המאתיים האלה אולי 

 3 אומר את זה בצורה מאוד מאוד ישירה.

 4יוסי אבל זה נראה לך הגיוני שלהורים לא תהיה זכות  מוטי :

 5 דיבור?

 6 אני אתן לך, אני אתן לך לדבר, : שביט מס 

 7 אני חושב שצריך לתת לך לדבר. יוסי אדירי :

 8 אתה אמרת שלא תיתן לי, עכשיו באתי לא מוכן, מוטי :

 9 באת לא מוכן? : יט מס שב

 10 למה אתה לא מוכן? יוסי אדירי :

 11 כי רציתי לבוא מוכן אמרו לי אי אפשר, אסור, מוטי :

 12מוטי כמו שאני מכיר אותך אתה מסוגל לשלוף, מוטי תגיד  : יצחק גולברי 

 13 כמה מילים נו.

 14 )מדברים יחד(

 15קורא  אני רוצה רגע לענות ליוסי, יוסי אתה צודק. כשאני אבל ליאור בנאי:

 16מה כתוב פה, ואני קורא רק מה כתוב פה אין לי נתונים 

 17מנכ"ל, יש לו  אחלהמהמתנ"ס באמת, יש לו מנכ"ל 

 18דירקטוריון, אני סומך עליו במאה אחוז. יש  אחלהדירקטוריון 

 19למועצה הסכם אתם שצריך לכבד את ההסכם, עד כאן 

 20 אנחנו מסכימים.

 21 נכון, נכון. יוסי אדירי :

 22כשאני קורא מה כתוב פה, ומה כתוב פה זה חברי אבל  ליאור בנאי:

 23, מכסף שאנחנו ש"חהאופוזיציה מבקשים לקחת מאה אלף 
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 1צריכים להעביר למתנ"ס על פי ההסכם, ולחלק את זה בתור 

 2הנחות להורים אחרי שצחי מציג שיש שתי ועדות הנחות. מי 

 3אנחנו, מי שם אותנו בכלל להחליט על הדבר הזה, למה? 

 4י, צחי אמר אני לא רוצה פוליטיקה. בוא למה? זה פוליט

 5 ננתק את הפוליטיקה, בוא ננתק את הפוליטיקה.

 6 מה זאת אומרת, אז לא מגיע להורים הנחה על הצהרונים? אמא מהקהל:

 7 לא קשור, לא קשור, השולחן הזה לא יחליט, ליאור בנאי:

 8 )מדברים יחד(

 9 מוטי, מוטי, אתה רוצה להגיד כמה מילים? : שביט מס 

 10 אני יו"ר ועד הורים שותף, יחד אתי, י :מוט

 11 דרך אגב זה החוק, זה חוזר מנכ"ל, כן בבקשה, : יצחק גולברי 

 12 ואנחנו בעצם מייצגים את ההורים. מוטי :

 13הוא עושה עבודת צינון מצוינת, הוא עשה עבודת צינון  : שביט מס 

 14 מצוינת.

 15מאוד  כן, אנחנו חברים גם בוועד הגנים הארצי, ככה שאנחנו מוטי :

 16מאוד חשופים למידע, ליאור זה בהחלט, גם אם אתה 

 17 מסתכל על עיריות אחרות ומועצות,

 18 אני מכיר את הגברת מזכרון שמנהלת את כל הזה, ליאור בנאי:

 19עשרה אנחנו סוגרים את  םבשתייליאור ליאור, ליאור  : שביט מס 

 20 האורות,

 21גע אבל כל הישובים בעצם, הגענו למצב אם אני מסתכל ר מוטי :

 22בסקירה ההיסטורית מה קרה, יש את ועדת רכטנברג, 

 23וועדת רכטנברג בעצם לקחה ילדים בני שנתיים ותשע ושמה 
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 1אותם בגני מועצה, ברגע שהיא עשתה את זה זה בעצם, 

 2אנחנו  21אנחנו שבויים, אנחנו רוצים לעבוד. אנחנו במאה 

 3עובדים. אני מגיע הביתה בשבע זה נחשב מוקדם, או.קיי? 

 4הייתי ילד אבא שלי היה מגיע הביתה בחמש, הייתי כשאני 

 5אומר ואי זה מאוחר מה זה זה נגמר היום, אין מה לעשות. 

 6אנחנו בעיקרון קהל שבוי. סכומי הכסף, ואין לי בעיה עם צחי 

 7ואין לי בעיה עם המתנ"ס, סכומי הכסף שגובים מההורים 

 8עיריות בכל הארץ הם מאוד מאוד גבוהים. מה עשו 

 9הבינו שזה התושבים זה ההורים, צריך לבוא ומועצות? 

 10לקראתם. הכניסו את היד לכיס, לא זוכר אם בזיכרון, אני 

 11 חושב שגם בזיכרון, בחיפה, בטירת הכרמל, 

 12 מתוך התקציב של המתנ"ס סיגל ויטמן :

 13 לא נכנס למתנ"ס, לא נכנס לדיון של המתנ"ס, מוטי :

 14  מתוך התקציב שהם העבירו למתנ"ס? סיגל ויטמן :

 15 לא נכנס לדיון של המתנ"ס, מוטי :

 16אז היד של הכיס של תקציב המועצה לא של תקציב  סיגל ויטמן :

 17 המתנ"ס.

 18סיגל, אני מבחינתי, אני כהורה, אנחנו צריכים לקבל סבסוד  מוטי :

 19כי העול הוא כבד, יש פה הורים גם עם שני ילדים, גם לי 

 20 יהיו שני ילדים שנה הבאה,

 21 ם גן פרטי, יש גן פרטי,אבל יש ג ליאור בנאי:

 22אתה אמרת שאתה לא מפריע לאנשים, למה אתה מפריע לו  : קרן גרין 

 23 כל הזמן?
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 1 אני בדיון אתו. ליאור בנאי:

 2ליאור אני לא הפרעתי לך. אני אומר עוד הפעם זו האחריות  מוטי :

 3שלכם של חברי המועצה, כמו שעשו בישובים אחרים, בעצם 

 4ו, לא מעניין אותי מי לבוא ולהסתכל על המצב בכללות

 5המפעיל, שביט, אני אחר כך אחזור על זה עוד פעם, 

 6 לפרוטוקול,

 7 אני שומע כל מה שאתה אומר, תאמין לי. : שביט מס 

 8פוליטי, אני לא  חלוויכואותי, באמת, אני, לא תגררו אותי  מוטי : 

 9בעד המתנ"ס, אני לא נגד המתנ"ס, אולי אני כן בעד 

 10מתנ"ס הוא גוף מאוד מאוד המתנ"ס, כי אני חושב שה

 11חשוב, תורם לקהילה, הוא חלק מכם, הוא חלק מהקהילה. 

 12הזה. העול הכלכלי על ההורים  חלוויכואני לא רוצה להיכנס 

 13הוא כבד מאוד, וזה לא רק זה, אתם יודעים את זה, כולכם 

 14הורים אתם מכירים את זה בעצמכם. אני מבקש שאתם 

 15רת, אבל חד משמעית תקיימו דיון או פה או בהזדמנות אח

 16כן ליאור, תכניסו את היד לכיס ותתמכו בהורים. ואמרת 

 17זה עשרים וששה  ש"ח? זה לא ששה עשר ש"חששה עשר 

 18לילד ותכפיל בשלוש מאות, ואני מבקש, וגם עוד פעם, בשם 

 19ההורים תקיימו דיון רציני כמו שאמר יזהר, עם ניירת עם 

 20שאלות יוסי. מסמכים עם מספרים, תיערכו מראש, תבוא עם 

 21 אתה צריך לצאת מפה בטוח הרי, 

 22 ברור, יוסי אדירי :
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 1אתה דואג לכולם, אתה צריך לצאת מפה עם תחושת ביטחון  מוטי :

 2שהכנת מסמכים לפני. אז בואו נקיים דיון רציני ואני עוד 

 3פעם מבקש גם לפעם הבאה עוד זכות דיבור, כי אני רציתי 

 4, לא רק אבן יהודה לבוא עם נתונים, עם נתונים השוואתיים

 5 וכפר יונה, שלא, הם לא מייצגים את כלל הארץ, אלא בכלל,

 6אתה לא יכול להשוות שכר עבודה שמשלמים לסייעות  צחי ברבר : 

 7בדימונה לשכר עבודה שמשלמים פה, ולכן צריך להשוות 

 8 למה שקורה פה. 

 9 מוטי יש לי שאלה אליך, וכל הנאום הזה לא מוכן? : יצחק גולברי 

 10מוטי אני רק אענה לך בשביל החבר'ה כי דיברנו פעם, ואני  בנאי: ליאור

 11מכיר את הגברת שהיא אחראית על הפורום ההורים הארצי, 

 12ואמרתי לכם, הממשלה חוקקה חוק, חוק חינוך חובה חינם, 

 13מצדי גם מגיל אפס זה בסדר גמור. יש בעיה, היא לא 

 14 תקצבה אותו, היא אומרת, הממשלה אומרת, לכו למועצות

 15שלכם קחו את הכסף. אתה רואה פה את המכתב? אין 

 16כסף, אמרתי לך הכתובת היא לא אני סביב שולחן המועצה 

 17כי למועצה אין כסף, הכתובת שלך, אני מוכן לבוא אתך 

 18לכנסת ישראל, להגיד חברים נכבדים, אתם פופוליסטים, 

 19אתם מחוקקים חוק חינוך חובה חינם אבל אתם לא 

 20בתי שלושה חודשים בוועדה במשרד מתקצבים אותו. אני יש

 21 האוצר בדיוק על דברים האלו, וטיפלנו בזה  והגענו להבנות, 

 22 אבל אתם הנבחרים ציבור שלנו, מוטי :

 23 בלי פוליטיקה, לא, לא קשור למועצה, לא קשור למועצה, ליאור בנאי:
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 1 אתה נבחר ציבור שלי, מוטי :

 2ניות ארצית, אין לך רגע רגע, אבל את לא יכולה לקבוע מדי ליאור בנאי:

 3 סמכות לקבוע מדיניות ארצית,

 4 )מדברים יחד(

 5ליאור אתה מכיר את שר התחבורה אני לא מכיר, אתה  מוטי :

 6מכיר את המזכירה שלו אני לא מכיר. אתה באמת מצפה 

 7שאני אלך לשר התחבורה שאני אלך לשר הפנים, שאני אלך 

 8 לשר החינוך?

 9 היו"ר בכנסת, ליאור בנאי:

 10 ד()מדברים יח

 11אני רוצה שתי נקודות אחרונות, אני חושב שזה יהווה בסיס  : תומר יעקב 

 12 טוב,

 13 שנייה תומר, רק שנייה, סיגל ויטמן :

 14שנייה, בסיס טוב, תני לי לסיים, בסיס טוב, רגע, צחי,  : תומר יעקב 

 15 שנייה,

 16 אני רוצה לענות ליוסי, אפשר? סיגל ויטמן :

 17ם לענות לי מה שנקרא לתת חיזוק, יכול להיות שאת יכולה ג : תומר יעקב 

 18ליאור, ליאור לא רלוונטי. כחומר, מן הסתם יהיה עוד דיון, 

 19שני דברים ובזה אני סיימתי. הדבר הראשון, אני אני אומר 

 20מצטרף לדעתו של יוסי, מאחר והונחה בפנינו הצעת תקציב, 

 21גם איציק אמר את זה, פחותה בצורה משמעותית ביחס 

 22היא תרד, יתכן והיא תעלה, אנחנו  , יתכן וגם2017לשנת 

 23באי ודאות, בוודאי שלא נכון ולא מושכל לקבל בעת הזאת 
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 1החלטה על הפחתה כזאת או אחרת. יכול להיות שהתקציב 

 2עד אז יהיה אפס אז זה לא רלוונטי, יכול להיות שנגלה 

 3באמצעות נתונים ומידע שנקבל מצחי וסיגל במהלך השבוע, 

 4ים כלום וצריך כנראה יותר כי שהמאתיים אלף האלה לא שוו

 5אנחנו נרסק את המתנ"ס. הדבר השני וזה חומר למחשבה, 

 6צריך מאוד מאוד להיזהר לא לעבור את הקו בין להיכנס מה 

 7שנקרא לכיסו של המתנ"ס לבין לייצר מדיניות שאנחנו רוצים 

 8עבור המשאבים. מדוע? כי אמרתי את זה, אני חושב 

 9וכר למי אמרתי את זה. שאמרתי את זה לשביט, אני לא ז

 10הרי אנחנו יכולים לקחת מצחי, שעכשיו יהיה העו"ד שלך, 

 11, צחי יש לו את ש"חאו מאתיים אלף  ש"חמאה אלף 

 12התקציב שלו למתנ"ס והוא יחליט או.קיי. עכשיו מה, חסר לי 

 13מאתיים אלף האלה כי ירד לי מהצהרונים? יש לי את 

 14שנקרא החוגים אני אעלה משם. אני אצטרך להגיע מה 

 15 לאיזון שלי, לשירות שאני רוצה, אז רגע, 

 16אם אני צחי, הוא לא מקשיב, אם אני צחי ואתה לוקח לי  ליאור בנאי:

 17 , אני מעלה את המחיר לצהרונים.ש"חמאה אלף 

 18התושבים בסופו של דבר, מוטי והגר, התושבים שאתם  : תומר יעקב 

 19מייצגים ואתם דואגים לרצונות שלהם ולצרכים שלהם, 

 20צאו את ההעלאה בחוגים או בשאר הפעילויות שהמתנ"ס תמ

 21מספק. לכן אני אומר צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים 

 22שמציעים, בגלל זה צחי, ואני חוזר לסוף, אם היה לנו באמת 

 23 את הנתונים של הצהרון,



 

 

163 

 1 תומר, צהרון זה לא זכות זה חובה. אם נעבור, אם, מוטי :

 2 הכל זה חובה,הכל זה חובה, מוטי,  : תומר יעקב 

 3הוא לא יודע לנהל זה הכל, יש כסף, נשבע לך. נשבע לך,  : יצחק גולברי 

 4 , אני אמרתי ליוסי.ש"חמיליון  3אני יושב פה מסדר לו 

 5 הכל, הכל חשוב, הכל חשוב. : תומר יעקב 

 6 גם למתנ"ס, אמרתי לו רק שיזוז. : יצחק גולברי 

 7ש דבר שאותו רציתי אני דבר אחד, לדברים שאתה אמרת, י צחי ברבר :

 8להגיד, שצריך להיזהר בין לנהל את המתנ"ס לבין לקבל את 

 9המידע. עכשיו, הדרך שבה תומר, נשאלה שאלה על דו"חות 

 10הכדורסל לפי שיעורי המפעיל, כן, אם השאלה הזאת היתה 

 11 מנוסחת אחרת,

 12אחרי שהופעל לחץ לא לשנות את המפעיל, לפני שהמתנ"ס  סיגל ויטמן :

 13 את המפעיל, או.קיי?ניסה לשנות 

 14אם השאלה היתה מנוסחת אחרת ואומרת, האם השינוי  צחי ברבר :

 15 במפעיל,

 16 אין פה תום לב. סיגל ויטמן :

 17 מה מה מה? לא הבנתי. : יצחק גולברי 

 18 האם השינוי במפעיל, צחי ברבר :

 19 לא הבנתי, מי הפעיל לחץ, מה הופעל לחץ? : יצחק גולברי 

 20מה שהם מדברים על זה שהם החליפו מה שהם מדברים,  : קרן גרין 

 21 את המפעיל בכדורסל,

 22 איזה מפעיל? : יצחק גולברי 

 23 את קאופמן, : קרן גרין 
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 1 נו, : יצחק גולברי 

 2 ,-ועכשיו רצינו לדעת איך הנתונים עובדים אחרי ש : קרן גרין 

 3 מי הפעיל לחץ? : יצחק גולברי 

 4 הם טוענים, לא יודעת, תשאל אותה. : קרן גרין 

 5 אני הפעלתי לחץ? : ולברי יצחק ג

 6 לא אתה. סיגל ויטמן :

 7 לפחות אני יצאתי מזה. : יצחק גולברי 

 8 לא אתה. סיגל ויטמן :

 9 אם השאלה היתה, השאלה, אם השאלה היתה, צחי ברבר :

 10 אבל למה החלפתם כאילו? אפרופו, מנחם בנימין :

 11 )מדברים יחד(

 12 רבותי זו השעה האחרונה, : שביט מס 

 13היא אומרת שיש פה משהו, פוליטי, היא אומרת מישהו  מנחם בנימין :

 14 עכשיו מעניין מי הפעיל לחץ,הפעיל לחץ, 

 15 צ'וך, צ'וך, : שביט מס 

 16 אני שואל עכשיו למה החליפו, אני שואל עכשיו למה החליפו, מנחם בנימין :

 17צ'וך, בשעה האחרונה היה פה דיון מה זה רגוע, בואו נשמור  : שביט מס 

 18 על זה. צ'וך,

 19 אני יש לי הצעה, אני, : חק גולברי יצ

 20 שנייה, לא לא איציק, : שביט מס 

 21 לייעל את העסק. : יצחק גולברי 
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 1יש לי המון השגות על החלטות שמתקבלות במתנ"ס, ואני  מנחם בנימין :

 2אף פעם לא, שזרקתם לא מעט, לא, זרקו את איך קוראים 

 3 לו ג'ודו, שהחליפו לו, כן,

 4 )מדברים ברקע(

 5יש לי הרבה הסתייגויות ומותר לי גם להגיד כאילו כמי  ין :מנחם בנימ

 6שנמצא בזה, לא החלטתי, לא באתי להנהלה והשפעתי או 

 7משהו כזה. אז לכן איך אומרים? הכל לא פוליטי אבל יש גם 

 8פוליטי. אני לא רוצה להיכנס למה שכל אחד מאתנו חושב, 

 9ל או את מי שמו באיזה תפקיד אם זה פוליטי או לא. אז א

 10תהיו כל כך תמימים אתם בצד שלכם, אנשים פוליטיים 

 11שמעורבים ברשימות פוליטיות, תגידו אתה לא פוליטי. 

 12תשאירו פוליטיקה זה לא דבר רע, זה נמצא על השולחן, וגם 

 13אתם פוליטיים בהחלטות שלכם. גם אני אקום, גם אתם כמו 

 14שאנחנו אתם עושים החלטות פוליטיות ותהיו רגועים, זה 

 15 כשיצחק גולברי ראש המועצה, בסדר.

 16 לשעבר, : שביט מס 

 17עלה לשלטון זרק את עדנה, פוליטי לגמרי, הבחורה הכי  מנחם בנימין :

 18טובה שיכולה לנהל מתנ"ס, והעיפו את כל תושבי צורן 

 19מההנהלה של המתנ"ס זה היה מאוד פוליטי. כמו שאתה 

 20 אומר,

 21יא עבדה  לא אהבתי אותה, התפטרה, התפטרה. ה : יצחק גולברי 

 22 והתפטרה. 

 23 )מדברים יחד(
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 1 איציק, אתה עשית קומבינות פוליטיות, אתה? : שביט מס 

 2 אני אבא של הפוליטיקאים, מה? : יצחק גולברי 

 3 אנחנו פוליטיים, את מי שאתם ממנים יש קשר פוליטי,  מנחם בנימין :

 4 צחי, צחי, יש לי, יש לי הצעה, : יצחק גולברי 

 5, זה לא, זה מוקלט אני מבקש בקשה אחת, צ'וך רגע רגע צחי ברבר :

 6 כשאתה אומר אתם ומסתכל  לפה אתה מדבר גם אלי,

 7 לא, אתם הסתכלתם אלי, מנחם בנימין :

 8 לא, אתה מדבר גם עלי, צ'וך, אתה מדבר עם עלי, בסדר. צחי ברבר :

 9 אני לא חושב שאתה פוליטי, מנחם בנימין :

 10 עכשיו, זהו, או.קיי. צחי ברבר :

 11 רבותי, קודם כל אני רוצה,  :שביט מס 

 12אתה הגון, אתה בסדר, למרות שיש דברים שאני לא אוהב  מנחם בנימין :

 13 במתנ"ס, אתה המנהל הכל טוב.

 14 צ'וך אני רוצה קודם כל, : שביט מס 

 15 מנהל המתנ"ס בצורן אתה יודע מי זה? צחי ברבר :

 16 אין לי מושג. מנחם בנימין :

 17 רוני. צחי ברבר :

 18 י זה, מי זה רוני?מ : יצחק גולברי 

 19 טוב שאתה לא אומר שזה אני. מנחם בנימין :

 20 לא, רוני זוסמן. צחי ברבר :

 21 מה הוא מנהל המתנ"ס? : יצחק גולברי 

 22 לא, הוא המליץ לי על אסף. צחי ברבר :

 23 אה, או.קיי. יש לי הצעה, יש לי הצעה, : יצחק גולברי 
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 1ועצה לא העברתי שנה של חבר מ 16-אני יכול להגיד לך ש מנחם בנימין :

 2 חצי פקידה לעבור במועצה, לא המלצתי,

 3 תפסיק עכשיו די, די. : יצחק גולברי 

 4 חצי, מנחם בנימין :

 5 )מדברים יחד(

 6 למה לא לקחתי חצי פקידה? : יצחק גולברי 

 7 אני  יכול לענות ליוסי? צחי ברבר :

 8 רבותי, : שביט מס 

 9מה הגובה שלה?  הוא הביא לי פעם פקידה, שאלתי אותו : יצחק גולברי 

 10מטר, אמרתי איך זה יכול להיות?  1.80מטר  1.60אמר לי 

 11 אמר לי היא צולעת.

 12רבותי אני רוצה לפני שאני נותן, לפני שאני נותן לצחי  : שביט מס 

 13 לענות, 

 14צחי יש לי הצעה, שביט לא מקשיב, אני מציע שנעצור את  : יצחק גולברי 

 15 הדיון הזה עכשיו,

 16 ציק, איציק,איציק, אי : שביט מס 

 17יש לנו דיון בשבוע הבא ביום שלישי על התקציב, אנחנו  : יצחק גולברי 

 18ניקח את המכלול, בתוך התקציב נחליט החלטות, ואני מציע 

 19לכם שעד אז תעבירו, אם אתם רוצים תעבירו נתונים כדי 

 20 שנוכל לעזור למתנ"ס ולא לגרום להם נזק, זה הכל.

 21 צה, אני רוצה קודם כל, דורון, רבותי, רבותי, אני רו : שביט מס 

 22 צעקות( -)מדברים יחד 

 23 רבותי, אני רוצה, : שביט מס 
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 1 יאללה נו סגרנו את העניין, דורון, דורון, : יצחק גולברי 

 2 צעקות( –)מדברים יחד 

 3לפרוטוקול. אני   ש"חרבותי, כל מילה שלכם זה עוד מאתים  : שביט מס 

 4לענות ליוסי, אני רוצה, תזכרו את זה, אני רוצה לתת לצחי 

 5רוצה, אני מקווה שאני משקף את דעתם של כל חברי 

 6המועצה אם לא אתם יכולים להסתייג. אני רוצה להודות צחי 

 7לך ולכל עובדי המתנ"ס ולהנהלה, ההנהלה המתנדבת 

 8בראשות סיגל ויטמן, על העבודה המדהימה שהם עושים 

 9למען הציבור. כל מה שאתם עושים אתם עושים באמת מכל 

 10הלב, אני רואה את זה ואני רואה את, אני מכיר את 

 11הבלת"מים שיש לכם את הקשיים שיש לכם. אנחנו, אני 

 12חושב שכל חברי המועצה ימשיכו לסייע למתנ"ס משום שזה 

 13לא לסייע למתנ"ס זה לסייע לתושבים. זו הדרך שלנו לסייע 

 14לתושבים. ביקשתם שאני אגיד, שאני אתייחס לנושא של 

 15ו רוצים לשלם פחות, גם אני הבן שלי בצהרון ההנחות. כולנ

 16 אני מת לשלם פחות,

 17 אתה בניגוד עניינים, : יצחק גולברי 

 18פה אבל מאוד גדול.  אני מת לשלם פחות, אבל, אבל יש : שביט מס 

 19בסופו של דבר כמו במשק הבית השמיכה קצרה. אם אנחנו 

 20המשמעות שמישהו אחר ישלם  X-מחליטים לתת הנחה ל

 21שפשוט ניתן שירות פחות טוב לכולם. השאלה אם יותר, או 

 22או  22או  22האלו, שכבודם במקומם מונח, אם  ש"ח 20-ה

 23, זה לא מה שישנה, יעשו את השינוי הגדול אל מול 16
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 1התוספת של מה שהצהרונים נותנים נכון להיום לילדים של 

 2כולנו, גם לבן שלי. אני חושב שאני מעדיף, שילד של מישהו 

 3יקבל יותר, יותר, עובדות יותר מסורות  שהוא בצהרון

 4שבאות לעבודה עם רצון יותר גדול לעבוד כי הם מקבלות 

 5שכר הוגן. אני רוצה שהוא יקבל יותר חוגים, גם אם אני 

 6, אני באופן אישי. כאשר אני  יודע ש"ח 20צריך לשלם עוד 

 7כמו שצחי אמר, כמו שהתחלתי להגיד קודם, שמי שבאמת 

 8ות או מהמתנ"ס מקבל או דרך הנחות צריך לקבל את ההנח

 9שהוא מקבל בתמ"ת.  ולכן אם אנחנו רוצים, אם אנחנו 

 10רוצים חינוך איכותי, על חינוך איכותי כולנו משלמים, אנחנו 

 11משלמים גם למורים פרטיים אחר כך. אני מעדיף, אני חושב 

 12שהחינוך לגיל הרך זה לא חושב, חינוך לגיל הרך זה אבן 

 13ינוך. ככל שאתה נותן חינוך לגיל הרך היסוד של מערכת הח

 14ברמה יותר טובה, ככה נקבל ילדים מוכשרים יותר בהמשך, 

 15זו העמדה שלי. אני מוכן להשקיע והמועצה משקיעה, 

 16משקיעה המון, כל חברי המועצה הרימו יד לשמחתי הרבה 

 17כמעט פה אחד, או כמעט תמיד פה אחד בכל מה שקשור  

 18בהשקעות במתנ"ס. אנחנו לחינוך ובטח בהשקעות בחינוך ו

 19בונים, אנחנו עוזרים, כי אנחנו מבינים שזה למען התושבים. 

 20זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו משנים את 

 21 סדר העדיפויות הפנימיות שלנו. זו עמדתי. צחי בבקשה.

 22יוסי, אני חושב שהנקודה, יש שתי נקודות בדברים שהעלית.  צחי ברבר :

 23יים זה נושא בין בקרה לבין )לא אחד זה נושא אמון ושנ
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 1ברור(. אין פה אמון, אם היה אמון היו שואלים אותי שאלה 

 2פשוטה, צחי האם כתוצאה מהחלפת הכדורסל, לא שזה 

 3משנה החלפת הטניס או זה, המצב נהיה יותר טוב או פחות 

 4, הייתי עונה, בתשובה של כן טוב, כספית עניינית אחרת

 5 ולא,

 6יה הוגן, שכששאלו אותך שאלות, כשאני צחי אבל תה : קרן גרין 

 7שאלתי אותך שאלות בכל מיני תחומים, היה איזשהו שלב 

 8שאמרת לי אני לא יכול להמשיך לדבר אתך ושם הפסקנו. 

 9אז לא המשכתי לשאול גם שאלות על דברים אחרים כמו 

 10כדורסל כדורגל והכל, וגם שביט אמר בשלב מסוים הכל 

 11 דרכי.

 12 נייה שנייה שנייה,קרן, קרן, ש צחי ברבר :

 13 לא, בוא נבהיר שראש המועצה אמר שהכל דרכו, : קרן גרין 

 14 לא לא לא, רגע רגע, צחי ברבר :

 15אז אם הייתי יכולה לשאול אותך שאלות כאלה אז היינו  : קרן גרין 

 16 שואלים, והתחלתי, גם על הצהרונים התחלנו,

 17 השאלה איך נשאל, סיגל ויטמן :

 18ק מזכירה לך שעל הצהרונים התחלנו, אפילו התחלנו, אני ר : קרן גרין 

 19הצעתי להצטרף לפגישה כדי לסייע, בחרתם שלא בסדר 

 20 גמור, אבל אם סגרתם את הדלת,

 21 אבל יש לי שאלה, רגע, שנייה,   צחי ברבר :

 22 אל תגידו למה אתם באים דרך מליאת מועצה, : קרן גרין 

 23 קרן קרן, צחי ברבר :
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 1ורך הדרך, אם לא ננהל את זה בחוץ ואני אמרתי לך לכל א : קרן גרין 

 2 ננהל את זה במליאת המועצה. אין ברירה, זו הסמכות שלנו,

 3 לא לא, לא, צחי ברבר :

 4 אתם בחרתם לא לשתף מידע, : קרן גרין 

 5 אי אפשר למדר ולרצות לקבל, זה שני הצדדים, מנחם בנימין :

 6 אני יכול לענות ליוסי רגע? צחי ברבר :

 7 שלא נותנים לענות.אי אפשר  סיגל ויטמן :

 8קודם כל זה לא, המתנ"ס עוד פעם, הוא חברה סוכנותית,  צחי ברבר :

 9יש לו מנכ"ל, יש לו דירקטוריון. המועצה כמועצה לא גוף 

 10שמבקר אותו ולא שמנהל אותו. בשלוש שנים האחרונות או 

 11ארבע שנים האחרונות, יש פה נוהג שאני חושב שהוא נכון, 

 12קף ההסכם המשולש על כי המועצה כן אחראית מתו

 13ארבע -הגירעונות או על הביצועים של המתנ"ס. ולכן בשלוש

 14שנים האחרונות יש פה נוהג שאני חושב שהוא נכון, 

 15שהמתנ"ס מציג למועצה את הדו"חות הכספיים. כדי לאפשר 

 16למועצה בתוקף זאת שעלולה למצוא את עצמה אחראית 

 17ם, וזה לגירעונות של המתנ"ס, לראות איפה הדברים עומדי

 18בסדר גמור. מפה ולהגיד רגע, תראה לנו את הדו"חות של 

 19הפעילות הספציפית הזאת והפעילות הספציפית הזאת, 

 20ומחר באותה מידה וסליחה על הציניות, אתם יכולים לבוא 

 21לבקש שאני אראה לכם את התחשיב של החוג פימו, למה 

 22הוא מתומחר ככה ולמה הוא מתומחר אחרת, ובאיזה 

 23 אחוזים,
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 1מה הבעיה אם נבקש את החוג פימו? נניח אם יש תלונות  : גרין  קרן

 2 של תושבים,

 3 כי זה ההבדל, צחי ברבר :

 4 בשביל זה יש הנהלה ציבורית. סיגל ויטמן :

 5 אבל יש הנהלה, אבל יש, זה לא התפקיד שלכם קרן. צחי ברבר :

 6 זה לא כזה מורכב, : קרן גרין 

 7שביל זה יש הנהלה ציבורית, לא לא לא, זה עניין עקרוני, ב סיגל ויטמן :

 8 תהיה התערבות פוליטית בעבודת המתנ"ס,

 9כששואלים שאלה זה פוליטי כשאתם לא עונים זה לא  : קרן גרין 

 10 פוליטי.

 11 ברור. סיגל ויטמן :

 12 אתם לא פוליטיים אנחנו, את לא פוליטית, צחי, : קרן גרין 

 13 יד לך משהו,סליחה קרן, אני לא פוליטית, אני רוצה להג סיגל ויטמן :

 14את לא פוליטית? רגע סיגל, את לא פוליטית, לא היית  : קרן גרין 

 15 ברשימה שלו?

 16 לא הייתי ברשימה שלו, אז מה, אני לא הייתי ברשימה שלו. סיגל ויטמן :

 17 את לא יועצת לו? : קרן גרין 

 18 לא לא, אני לא יועצת לו, אני, סיגל ויטמן :

 19 קדת בכיכרות? תגידי את האמת,לא רקדת בכיכרות, לא ר : יצחק גולברי 

 20 תרגיע, סיגל ויטמן :

 21 רקדת בכיכרות? למה להרגיע?  : יצחק גולברי 

 22 אחרי זה אני אסביר לך, סיגל ויטמן :
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 1רקדת בכיכרות, ושרת אקיקרנה עם האחיות שלו? למה  : יצחק גולברי 

 2 לא? את פוליטית,

 3 אני יכולה לקבל פה רגע את זכות הדיבור? סיגל ויטמן :

 4 מוטי מוטי מוטי, : ט מס שבי

 5הנהלת המתנ"ס, דורון שנייה, הנהלת המתנ"ס נבחרה  סיגל ויטמן :

 6בתחילת הקדנציה, מתוקף ההסכם הקואליציוני, הסיעה 

 7 שלך הכניסה שני חברי הנהלה להנהלת המתנ"ס,

 8חיכיתי שתגידי את זה, אמרתי אם אני אגיד את זה,  מנחם בנימין :

 9תם זה אמא של האמירה הזאת שלא הוצאתם או

 10הפוליטיקה, אל תגידי את זה, אל תגידי את זה, אני 

 11 התאפקתי לא להגיד,

 12תוציאי אותם, אני אמרתי לך לא להוציא אותם? תוציאי  : קרן גרין 

 13 אותם, הם עושים עבודה מקצועית, 

 14 קרן, סיגל ויטמן :

 15 צעקות( –)מדברים יחד 

 16 עדיף שלא תמשיכי עם זה, : יצחק גולברי 

 17את יכולה לפטר, ראש המועצה ואת יכולה לפטר את שרון  ין :מנחם בנימ

 18ואת הנציג השני, אל תגידי את זה, הרגע אמרתם שאתם 

 19 לא פוליטיים, את הנציגה, אל תגידי את זה,

 20 תודה רבה שנתתם לי לדבר, סיגל ויטמן :

 21 אני גם לא דיברתי בחיים עם שרון מה קורה בתוך הזה, מנחם בנימין :

 22 ך, צ'וך, צ'וך,צ'ו : שביט מס 

 23 אל תגידי את זה זה מוכיח כמה את פוליטית. מנחם בנימין :



 

 

174 

 1זה לא מוכיח כמה אני פוליטית, שנייה, אני מבקשת את  סיגל ויטמן :

 2זכות הדיבור, ברשותך, או.קיי? הנהלת המתנ"ס נקבעה 

 3בתחילת הקדנציה, בהרמוניה מלאה. כאשר התפרקה 

 4ילו האפשרות הקואליציה צחי עד, לא עבר בראשנו אפ

 5שהמבנה של הנהלת המתנ"ס תשתנה מכיוון שאנשים מונו 

 6 על ידי איזשהו הסכם קואליציוני,

 7 מחיאות כפיים, כל הכבוד, : קרן גרין 

 8לא, לא מחיאות כפיים, אל תזלזלי קרן, קצת כבוד, קרן קצת  סיגל ויטמן :

 9 כבוד,

 10 ,אבל זה לא בסמכותך בכלל, אבל זה לא בסמכותך : יצחק גולברי 

 11 ישבנו עד לפני שנתיים, סיגל ויטמן :

 12 לא סמכותה, מה לה ולזה? : יצחק גולברי 

 13אז תני לי לסיים, אם יש לך קצת כבוד תני לסיים בלי  סיגל ויטמן :

 14 ההבעות הפופוליסטיות האלה למצלמה, או.קיי?

 15 אני אומרת, אני מחאתי כפיים, : קרן גרין 

 16 קרן די, קרן די, : שביט מס 

 17 אל תמחאי לי כפיים, לא מגיע לי כפיים. :סיגל ויטמן 

 18 לא מגיע אז לא מגיע. : קרן גרין 

 19 קרן, : שביט מס 

 20המתנ"ס מייצג את כל גווני הציבור. הבית הזה הבתים  סיגל ויטמן :

 21האלה פתוחים לכל הציבור. פוליטיקה מקומית לא נכנסת 

 22ולא למה  Xלתוך ההחלטות שלנו, לא למה אנחנו עושים 

 23. כאשר יש הנהלה ציבורית למתנ"ס Y אנחנו עושים
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 1והמתנ"ס דורון הוא גוף מאוד מבוקר, הוא מבוקר על ידי 

 2בקר שיושב אצלנו בהנהלה את יודעת את זה היטב, הוא 

 3מבוקר על ידי הסוכנות, הוא מבוקר על ידי גורמים ופעם 

 4בשנה אנחנו באים ומציגים לכם דו"חות כספיים. זה לא גוף 

 5אינן מבוקרות. את המדיניות מה שהתנועות הכספיות בו 

 6קורה במתנ"ס ואיך מנהלים את המתנ"ס הנהלת המתנ"ס 

 7מחליטה לא הנהלת המועצה. אנחנו בפניכם נבוא ונציג מדי 

 8שנה בצורה הכי פתוחה בעולם. כאשר אני עשיתי, הובלתי 

 9את תוכנית ההבראה למתנ"ס, אתם לא מקשיבים, טיפה 

 10ההבראה למתנ"ס, כבוד, כאשר אני הובלתי את תוכנית 

 11ישבתי, צחי ואני ישבנו עם כל אחד ואחד מכם כולל עם גזבר 

 12המועצה, והצגנו לכם את התוכנית והיא היתה מאוד מאוד 

 13מאוד מפורטת. איננו נוהגים בחוסר שקיפות נקודה. ואל 

 14תאשימו אותנו בזאת. כאשר מציגים לנו שאלות שנוגעות 

 15התקציב שלנו, זה לפלחים של "ביזנס יוניץ" או חלקים בתוך 

 16 המקום שאנחנו אומרים חברים עצרו, זה כבר התערבות.

 17 אני חייב להגיב  כי זה פעם שנייה שמזכירים את שמי, יזהר קמחי:

 18 לא ישבנו אתך? סיגל ויטמן :

 19ובישיבת, בישיבת מליאה, אחת מישיבות המליאה הקודמות  יזהר קמחי:

 20 שמי ואני, אני ביקשתי מצחי, אני מבקש רגע כי מזכירים את 

 21 על תוכנית ההתייעלות, ליאור בנאי:

 22ואני ביקשתי כבר בישיבה הקודמת, ביקשתי מצחי תפסיק  יזהר קמחי:

 23לעשות את השימוש הזה בשמי. אם אני אצטרך לענות 
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 1ולהגיב ולהיכנס לדברים יהיה לי הרבה מה להגיד, אני לא 

 2גזבר של המתנ"ס אני גזבר של המועצה. פעם שנייה, סיגל, 

 3רק שלא ישבתם ולא הראיתם את הנתונים, לפי מה לא 

 4שידוע לי תוכנית ההבראה אפילו לא הוצגה למליאה, אני לא 

 5 ראיתי אותה.

 6 גם אני לא. : יצחק גולברי 

 7יזהר, אנחנו ישבנו בחדר שלך צחי ואני ועברנו אתך שקף  סיגל ויטמן :

 8שקף על כל התוכנית, שאני אפתח יומן להראות לך באיזה 

 9 יה?יום זה ה

 10סיגל, לא, תראי לי את התוכנית אז אני אוכל להעיד עליה.  יזהר קמחי:

 11עכשיו, אני רוצה להגיד דבר אחר, מאחר שאני לא גזבר של 

 12המתנ"ס, אני גזבר של המועצה, ישבתי והקשבתי ארוכות, 

 13אני מקווה, אני מקווה מאוד שצחי לא ימשיך עם ההערות 

 14לא רוצה להשיב.  האלה, כי אני לא רוצה להיגרר לזה ואני

 15פעם קודמת אילצת אותי להשיב, אני מבקש להפסיק עם 

 16זה. עכשיו, יש דבר אחד שאני אמרתי לכם פה בשולחן לפני 

 17שנתיים וחצי, כשדיברתם על ההחלטה הזאת להעביר את 

 18הצהרונים למתנ"ס, אמרתי לכם ולא מצא חן בעיניכם 

 19לשמוע, אבל זה חלק מהתפקיד שלי להגיד את הדברים 

 20קצועיים, אמרתי לכם, אתם לוקחים את הגירעון של המ

 21המתנ"ס ומעבירים אותו למועצה. אם זה לא מופיע, שנייה, 

 22אם זה לא מופיע בפרוטוקול אני מניח שחלקכם זוכרים את 

 23 זה.
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 1 אתה, אני הייתי בעד ואתה אמרת. : קרן גרין 

 2 אני לא הסכמתי, : יצחק גולברי 

 3 כם אז, זה מה שקרה בפועל,שנייה, זה מה שאמרתי ל יזהר קמחי:

 4 אתה אמרת,אתה אמרת,  : קרן גרין 

 5שנייה, שנייה, יש עוד כמה דברים שאמרתי באותה שנה,  יזהר קמחי:

 6ושלצערי הרב הם מתממשים ולכן אנחנו פה היום. עכשיו, 

 7אני לא מקבל את ההחלטות, התפקיד שלי גם כשזה לא  

 8קצועית נעים, גם כשזה לא נעים להגיד לכם את האמת המ

 9ואת מה שאני צופה שיקרה. עכשיו, לגבי החלטות יוסי מה 

 10יהיה הלאה, שוב, אני הגזבר של המועצה, אני שמח לעזור 

 11למתנ"ס, בעבר הצעתי את עזרתי, זה לא רלוונטי בשנתיים 

 12בעיה באמת קשה במועצה, כמו שאמרו האחרונות. יש לנו 

 13ו פה חלק מהאנשים, ואנחנו צריכים לפתור אותה פחות א

 14יותר בשבוע הבא, כמו שאיציק אמר. אז אני אוכל לייעץ 

 15בהיבט של המועצה, לא בהיבט של המתנ"ס, אני אומר 

 16 שוב, אני מבקש לא להכניס אותי,

 17 אני רוצה לומר משהו שצחי אמר,  מנחם בנימין :

 18 רגע רגע, אתה דיברת אני לא דיברתי, : יצחק גולברי 

 19אנחנו מציגים את המאזן  ובמידה משפט אחד, כי צחי אמר  מנחם בנימין :

 20ויהיה גירעונות אז המועצה תכניס את היד לכיס וזה, לכן 

 21השילוב של שנינו, למרות שזה שני גופים משפטיים שונים, 

 22זה שילוב של איך אומרים? כן, האמירה שאת תקבעי את 

 23המדיניות במתנ"ס כראות עינייך בהנהלה, עדיין יש אמירה, 
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 1פה, כי כל מה שאת עושה  איך אומרים? של המועצה

 2במתנ"ס היא מה שהמועצה קובעת ועושה. נכון שאנחנו לא 

 3יורדים לרזולוציות של חוג כזה או אחר, מדריך כזה או אחר, 

 4זה באמת לא מעניין, אבל בגדול החיבור הטבורי הזה אי 

 5אפשר לנתק אותו, ואתם לא יכולים לחשוב, גם אם הגופים 

 6פו של דבר באים למועצה המשפטיים האלה הם שונים, בסו

 7שתכניס את הכסף לכיסה ותוציא ותעזור ותשלים, וזה מה 

 8שעשינו בשנתיים האחרונות, להביא אותכם למצב של 

 9איפוס, בכל המנופים שהעברנו ושנתנו לכם, למרות ייעוץ 

 10של גזבר כזה או אחר ולמרות כל הדברים האחרים. אני 

 11מחויבת  מרגיש מחויב למה שאת עושה, ואני מקווה שאת

 12כמו שאני איך אומרים? מרגיש כלפייך. האמירה השחצנית 

 13 שאנחנו לא נקבל את המידע איך אומרים עד כאן,

 14 שחצנית היא בעיני המתבונן, סיגל ויטמן :

 15בסדר, ככה אני מבין את זה. אז תשאלי את עצמך למה אני  מנחם בנימין :

 16קיבלתי את זה ככה ותתנסחי אחרת אולי, לא משנה, אבל 

 17ם צריכים להבין שאנחנו נמצאים באותה סירה והמידע את

 18 צריך להיות שקוף לכל אורך הדרך.

 19 רבותי אני, תודה, תודה רבה למתנ"ס. יש עוד נושא, : שביט מס 

 20 אני רציתי רק הערה אחת להגיד לך, שבקדנציות שלי,  : יצחק גולברי 

 21 אין החלטה, שבוע הבא, : קרן גרין 

 22י, נתת לי רשות דיבור, בקדנציות שלי כל סיעות שנייה, אנ : יצחק גולברי 

 23 המועצה, כל סיעות המועצה קיבלו ייצוג במתנ"ס,
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 1 לא אני בחרתי את ההנהלה, סיגל ויטמן :

 2 לא לא, רק לידיעתך, גם, מי? רק מי?  : יצחק גולברי 

 3 למה? היה את בועז,  : קרן גרין 

 4 ותו,בועז בכור זה היה שלכם, קולמן מינה א : יצחק גולברי 

 5בועז, בועז בכור להזכיר לך, טוב עזוב, נדבר על זה אחר  : שביט מס 

 6 כך,

 7רק בקדנציה הזאת דאגו לעשות מזה פוליטיקה, אז אל  : יצחק גולברי 

 8תלמדו אותי דרך ארץ, אבל אין לי תלונות אלייך, אין לי 

 9 תלונות אלייך.

 10 )מדברים יחד(

 11 מה זה? : יצחק גולברי 

 12יערכות לאירועי יום הזיכרון ויום העצמאות. , ה15סעיף  : שביט מס 

 13רבותי, אני מזכיר  לכם, רבותי, יש לנו מחר, יש לנו בסוף 

 14חודש אפריל אירועים של יום העצמאות ויום הזיכרון, תודה 

 15רבה. יום העצמאות ויום הזיכרון לתקציב, התקציב שיש 

 16ללוגיסטיקה ועוד  ש"חזה בערך מאה אלף  2017מתקציב 

 17לתוכן. המשמעות שאירועי יום העצמאות  ש"חשמונים אלף 

 18יכולים להיות מצומצמים אלא אם המועצה שוב בשבוע הבא 

 19תאשר את התקציב תאשר שינוי בסעיפי התקציב האלו. ככל 

 20, צחי צחי, עם ש"חשלא, המשמעות, עם שמונים אלף 

 21אפשר לעשות מעט מאוד אירועים ליום  ש"חשמונים אלף 

 22שמליאת שיבוא שיציג על מנת  העצמאות. אני ביקשתי מצחי

 23 המועצה,
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 1 שביט שביט,  : יצחק גולברי 

 2 סליחה? : שביט מס 

 3לא, אני רוצה לעזור לך, אנחנו בעד לעשות יום העצמאות,  : יצחק גולברי 

 4 תגיד לנו מאיפה את הכסף, תעשה, 

 5 שנייה, : שביט מס 

 6ואת מי תביא את טריפונס, לא יודע את מי, את יורם גאון  : יצחק גולברי 

 7שאתה רוצה מה אתה רוצה ממני? תגיד כמה אתה רוצה? 

 8 חצי מיליון תראה לנו מאיפה זה הכל, אני בעד. 

 9 )מדברים יחד(

 10צורן כמה צריך לעלות שלוש מאות -אירוע טוב לקדימה : יצחק גולברי 

 11 אלף? תגיד לנו מאיפה לקחת תן להם, מה אתה רוצה?

 12 בר,לא אני לא, צחי, צחי דבר, ד : שביט מס 

 13התקציב שכרגע אני יודע שמופיע בהצעת התקציב לאירועי  צחי ברבר :

 14יום השואה יום הזיכרון ויום העצמאות הוא מאה שמונים 

 15 , הכל ביחד, מה שנקרא לוגיסטיקה ותוכן.ש"חאלף 

 16 כמה היה בשנה שעברה? מנחם בנימין :

 17 שנה שעברה שלוש מאות עשרים משהו כזה. צחי ברבר :

 18 זה היה רק במקום אחד, פה זה בשני מקומות? אבל : קרן גרין 

 19התקציב כולו, טוטאל התקציב, ישבתי, אני מתחבר פה לזה,  צחי ברבר :

 20ישבתי עם יעקב, שנייה, ישבתי עם יעקב, רק יום הזיכרון 

 21 ,ש"חהלוגיסטיקה זה מאה אלף 

 22 למה? את האבטחה אנחנו נותנים לך, : יצחק גולברי 

 23 מה זה כולל, אבל אמרתי, לא, אני אגיד לך צחי ברבר :
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 1 לא, אבל את האבטחה אנחנו נותנים לך, : יצחק גולברי 

 2 לא כולל, לא כולל, : שביט מס 

 3 לא כולל אבטחה? מאה אלף, או.קיי. יום העצמאות כמה? : יצחק גולברי 

 4 רגע, שנייה, תן לי להסביר, צחי ברבר :

 5 אני רוצה לעשות, : יצחק גולברי 

 6 איציק רגע, : שביט מס 

 7עוד שתי דקות סוגרים את הישיבה, באחת עשרה הוא לא  : יצחק גולברי 

 8יכול לדון יותר, אני מדבר ברצינות עכשיו, ארבע שעות 

 9 נגמר. 

 10 אז אני לא יכול, צחי ברבר :

 11 מה לעשות?  : יצחק גולברי 

 12 )מדברים יחד(

 13 כמה כסף צריך ליום העצמאות ויום הזיכרון? : יצחק גולברי 

 14 לעשות אירוע בקדימה ואירוע בצורן? כדי צחי ברבר :

 15 מה שאתם חושבים שצריך לעשות טוב, כמה? : יצחק גולברי 

 16 מה שאנחנו ממליצים אתם מחליטים לא אנחנו. סיגל ויטמן :

 17 כמה כסף צריך? : יצחק גולברי 

 18 ,ש"חאני אומר לפחות, לפחות שלוש מאות אלף  צחי ברבר :

 19אה את זה בתקציב אנחנו ? תרש"חשלוש מאות אלף  : יצחק גולברי 

 20 נאשר.

 21 רבותי, התקציב הוא שמונים, הלאה. : שביט מס 

 22 הנה בבקשה, אז מה אתה רוצה מאתנו?  : יצחק גולברי 

 23 האלה, : שביט מס 
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 1צחי, אנחנו כל חברי המליאה למעט ראש המועצה אומרים  : יצחק גולברי 

 2לך, צריך שלוש מאות אנחנו בעד, אנחנו בעד, שראש 

 3 אה את זה בתקציב ביום שלישי אנחנו נתמוך,המועצה יר

 4 לא, : שביט מס 

 5 זה הכל, : יצחק גולברי 

 6 איציק איציק, : שביט מס 

 7 שלום, : יצחק גולברי 

 8 אתה זוכר שאם אתה רוצה לעשות שינוי אתה צריך, : שביט מס 

 9 אני לא עושה שינוי אתה תעשה את השינוי, אנחנו בעד.  : יצחק גולברי 

 10 י לא עושה את השינוי,אנ : שביט מס 

 11אם אתה לא רוצה אז בשביל מה? אתה עושה צחוק  : יצחק גולברי 

 12מהעבודה להראות שאנחנו לא מאשרים? אנחנו מאשרים. 

 13 אתה בעד יוסי? כולנו בעד, בוא יוסי בוא, נגמר.

 14 צעקות( –)מדברים יחד 

 15 מה מאה שמונים לא מספיק לשני מוקדים? : תומר יעקב 

 16 קות(צע -)מדברים יחד 

 17לקחת אחריות  אני אומר לך, אני כמנהל המתנ"ס לא מסוגל צחי ברבר :

 18על האירועים האלה, אני חושב שאם זה המצב התקציבי 

 19 צריך לבוא לציבור ולהגיד חברים,

 20 צחי אתה לא אשם, : יצחק גולברי 

 21 צעקות( –)מדברים יחד 

 22ה רבותי, הישיבה לא הסתיימה, אתם יכולים ללכת, הישיב : שביט מס 

 23לא הסתיימה. הישיבה לא הסתיימה. הישיבה לא הסתיימה. 
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 1צחי, צחי בבקשה דבר, הישיבה לא הסתיימה, דבר. הישיבה 

 2 לא הסתיימה.

 3מספיקים רק ללוגיסטיקה של אירועי יום  ש"חמאה אלף  צחי ברבר :

 4העצמאות, מה זה כולל? זה כולל קישוט, קצת דגלים בלי 

 5השקענו שלושים אלף  לקנות, לצורך העניין אם שנה שעברה

 6בבניית דוכנים ודגלים וכו', השנה, רגע, אז כבר  ש"ח

 7צמצמנו, צמצמנו. מבחינת תליית קישוטים זה עוד עשרים 

 8 ,  ש"חאלף 

 9 רבותי, מדברים פה, או שתצאו החוצה או שתשבו. : שביט מס 

 10לכל הישוב. ירדנו פה לרזולוציות של חמש מאות עשרים  צחי ברבר :

 11 זיכרון, גז ליום ה ש"ח

 12 דורון, או שתצא החוצה או שתשב, די, : שביט מס 

 13חמש מאות שבעים וחמש זרים לקדימה וצורן לטקסים,  צחי ברבר :

 14הסעות תלמידים לבית העלמין, לטקס בבית  ש"חאלפיים 

 15מוניות שעובדות מועצה נוסעות לשים  ש"חהעלמין, אלף 

 16ן. אני זרים, רגע רגע, זה, תקשיב, כיסאות וכו', ובמה בצור

 17מסתכל תשעים ושמונה שמונה מאות, לוגיסטיקה. כדי 

 18 לעשות את יום,

 19מה התרגיל עכשיו? הוא אומר שצריך שלוש מאות אלף  : יצחק גולברי 

 20הוא אומר יש לי שמונים, הרי מה אנחנו רוצים, מה הוא  ש"ח

 21רוצה מאתנו? אנחנו בעד לתת את השלוש מאות, שיעלה 

 22 את זה בתקציב ביום שלישי,
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 1איציק אם אתה בעד לתת שלוש מאות, תראה מאיפה  : יט מס שב

 2 להביא שלוש מאות,

 3 אני אצביע בעד, : יצחק גולברי 

 4 תראה מאיפה להביא שלוש מאות, : שביט מס 

 5 ,1/12תעבוד  : יצחק גולברי 

 6 צעקות( –)מדברים יחד 

 7 אני חושב או עושים או לא עושים. : יצחק גולברי 

 8 )מדברים יחד(

 9הוא אומר לי אתה לא מבין אין כסף, תעשה פחות מקוריים,  צחי ברבר :

 10אמרתי בסדר,  מה אתה רוצה שישירו עם מגפון? אומר לי 

 11אין כסף. כאילו מה, או.קיי. אומר לי אין כסף. בסדר, על מה 

 12 ירקדו? צריך במה, 

 13 צעקות( –)מדברים יחד 

 14 אם אתם חושבים, צחי ברבר :

 15 כים,בלחץ הס ש"חשמונים אלף  : שביט מס 

 16אפשר להגדיל את הסכום, אם אתם חושבים שאי אפשר  צחי ברבר :

 17להגדיל את הסכום אז בואו נחשוב מה הדבר, מה נכון כדי 

 18 שלעשות בכל זאת עם הכסף הזה. סתם, עלה לי רעיון,

 19אתה צריך בשביל אירועי יום הזיכרון, זה  ש"חמאה אלף  מנחם בנימין :

 20 לוגיסטיקה רק לוגיסטיקה.

 21 רק לוגיסטיקה. לא לקחנו כסף, בניגוד לישובים אחרים, :צחי ברבר 

 22 יש לך מאה שמונים סך הכל, מנחם בנימין :

 23 נכון, צחי ברבר :
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 1 אתה אומר מאה אלף אני, מנחם בנימין :

 2 הלך, צחי ברבר :

 3 ,ש"חעכשיו יש לי שמונים אלף  מנחם בנימין :

 4ום הזיכרון זה י ש"חלא רק רגע, סליחה, לא נכון, מאה אלף  צחי ברבר :

 5בלי התאורה, תוסיף את התאורה ליום הזיכרון זה עוד 

 6 ,ש"חשלושים אלף 

 7אתה צריך ליום  ש"חמאה עשרים אלף, מאה שלושים אלף  מנחם בנימין :

 8הזיכרון כולל הגברה ותאורה וכו' וכו', ומה שיש לך זה 

 9 ליום העצמאות, וזו השאלה שלך. ש"חחמישים אלף 

 10 )מדברים יחד(

 11השאלה היא רק שאלה של תקציב, האם מעלים, תגיד מה  : מנחם בנימין

 12המינימום שלך לעשות אירועים, חמישים זה לא מינימום 

 13 אפילו, אני לא יודע,

 14 ,ש"חאתה תגיד לי יש רק אלף  צחי ברבר :

 15 בחמישים אלף שקל אתה יכול, מנחם בנימין :

 16 לא, צחי ברבר :

 17 אז זה השאלה שלי, מנחם בנימין :

 18 ע, שנייה,רג צחי ברבר :

 19טקסי יום הזיכרון אנחנו כולנו יודעים שהם נעשים בכל  מנחם בנימין :

 20 וריאציה וזה עולה מאה שלושים אלף.

 21אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, צריך לקבוע מדיניות אז  צחי ברבר :

 22 אתם בורחים מזה,

 23 אני לא בורח, אני יושב פה ואני מדבר אתך, מה אני בורח? מנחם בנימין :
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 1חבר מועצה לא אם אתה שואל אותי, לו אני ראש מועצה  י ברבר :צח

 2משנה, וזה המצב, אני אומר לך כתושב עכשיו אפילו, הייתי 

 3 ש"חאו, שמונים אלף  ש"חאומר חברים, מאה שמונים אלף 

 4כי מאה אמרנו שאנחנו צריכים ליום הזה מאה שלושים, על 

 5ן, רגע יום העצמאות שאף אחד לא יהיה שבע רצון ממנו, אי

 6רגע רגע, אנחנו רוצים לתת, ניתן את ההסעות למי שלא 

 7 חייבים או אני לא יודע מה, 

 8מה שאתה אומר, אני לא יכול לקיים יום, בתקציב שנמצא  מנחם בנימין :

 9 בהצעת ראש המועצה,

 10 ערב שירה, צחי ברבר :

 11יכול לעשות את יום הזיכרון בצורה מכובדת במאה שלושים,  מנחם בנימין :

 12 ,ש"חישים אלף ובחמ

 13 במאה לא במאה שלושים, : תומר יעקב 

 14 לא, מאה שלושים, צריך הגברה ותאורה, צחי ברבר :

 15 אה במאה הלוגיסטיקה לא בפנים? : תומר יעקב 

 16לאירועי יום העצמאות ברחבי  ש"חואז יש לי חמישים אלף  מנחם בנימין :

 17צורן, אני יכול לשים אוטובוסים להסיע אותם לנתניה -קדימה

 18 במות בכפר סבא,ל

 19 תשים איזה שני פעילות מתנפחים, קצת, : תומר יעקב 

 20לא משנה, זה שאלה  שעכשיו צריכה לבוא בתקציב בזה,  מנחם בנימין :

 21עכשיו אני שואל אותך, בחמישים אי אפשר לעשות שום 

 22, ש"חדבר, אי אפשר לעשות יום העצמאות בחמישים אלף 

 23שם וכו' וכו', אפשר לעשות מסיבות פרטיות לנוער ופה ו
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 1והשאלה השנייה היא, מה הכסף שצריך לעשות במות של 

 2יום העצמאות במינימום המתבקש? יש לך כזה דבר שאומר 

 3שאני מקבל ליום העצמאות אני יכול  ש"חמאה חמישים אלף 

 4 לעשות במה אחת שתי במות?

 5 יש לי במה כבר מיום הזיכרון, סיגל ויטמן :

 6ר, כמה המינימום כדי שזה יבוא בשבוע לא משנה, אני אומ מנחם בנימין :

 7הבא לתקציב המועצה ויצטרכו לעשות שינוי במקום מאה 

 8 שמונים,

 9 אבל מי קובע את המינימום, מי קובע? : תומר יעקב 

 10עכשיו שביט ראש המועצה הוא האיש שיכול להציע תקציב  מנחם בנימין :

 11כמו שהבנתי היום מאדון ברוך, הוא שם נתון של מאה 

 12אנחנו במהלך הישיבה את המאה שמונים יש לנו שמונים, 

 13זכות להגדיל או לא להגדיל, ולשים במקום  פרסום ראש 

 14לא יודע אם קיצצת את  המועצה, לקחת את הפרסום שלו,

 15 קיצצת כבר? ניסיתי, לקחת משהו שכתוב,הכל שמה, 

 16 מה אתה רוצה לקחת לי? : שביט מס 

 17 קיבלתי, התקציב, לאאין, לא קראתי את  מנחם בנימין :

 18 אתה לא היחיד כנראה, : שביט מס 

 19 אני שואל מה המינימום כדי שזה יעבור בשבוע הבא. מנחם בנימין :

 20אתם כל הזמן  אני אעזור לך, גם אם יהיה שלוש מאות, צחי ברבר :

 21מנסים לעשות את הכל והכל יוצא לא מוצלח, יוצא לא 

 22 מוצלח, ולכן,

 23 צלח לא יודע איך בקדימה.למה? בצורן תמיד יוצא מו מנחם בנימין :
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 1 שנה שעברה היה מאוד מוצלח בצורן. : שביט מס 

 2בצורן כשעושים יוצא מוצלח, אנשים מרוצים ממה שעושים  מנחם בנימין :

 3להם, אבל השנה הוא הבטיח שיהיה רק בצורן, אפשר 

 4לעשות במאה רק בצורן, תראה, אם נלך לפי הבטחות ראש 

 5צורן. נעשה השנה המועצה הוא אמר שנה בקדימה שנה ב

 6 רק בצורן ונעשה אירוע ב, תגיד לי מה המינימום,

 7נשבע לך, נשבע לך, נשבע לך שאין לי בעיה, אני אומר עוד  צחי ברבר :

 8פעם, זה אירוע לא של המתנ"ס, זה אירוע, אתם נבחרי 

 9 הציבור בעניין הזה.

 10אז למה שנה שעברה לא היינו נבחרי הציבור בעניין הזה?  : קרן גרין 

 11 אילו ממתי אנחנו מעורים בתוכנית? כ

 12 צחי יש לי רעיון, זה שיח חרשים מה שאתם עושים פה חבל,  :  דובר

 13 )מדברים יחד(

 14מה אתה יודע לעשות בחמישים, בשבעים ובתשעים, חבר'ה  דובר :

 15על הקיר הנה זה מה שאני יודע לעשות בחמישים זה 

 16 בשבעים זה בתשעים תחליטו, זה הכל.

 17 תה מדבר אתי,אם א צחי ברבר :

 18 

 19 -הישיבה ננעלה    -

 20 

 21 


