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  11.7.16– 51מן המניין מס' ישיבת מועצה 
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. 51ועצה מספר מתחילים את ישיבת המ : שלמה קטן

בינתיים נוכחים: משה אופיר, מירי בר 

חיים, שלמה קטן, אלי שי, רוזנצוויג 

שי ודבורית פינקלשטיין, ותכף אני 

שומע את הקולות שמצטרפים אלינו של 

גבי סויסה ודליה נחום לוי ושל יועץ 

המשפטי של המועצה ונמצא גם מנכ"ל 

המועצה קובי אוחיון. זה יהיה קצר 

 דקות.  40המועצה חצי שעה אני מקווה 

 שלמה, מה בסוף הסטטוס של אורית?  : אלי שי

אין שום סטטוס, נגיע לזה... דליה  : שלמה קטן

נחום לוי הצטרפה, גבי סויסה הצטרף. 

 כל חברי המועצה נוכחים למעט אורית. 

 -ו 49אישור פרוטוקולים של ישיבות מועצה מס' ( 1

50. 

 

עיף ראשון אישור טוב, אנחנו בס : אוחיון יעקב

 49פרוטוקולים של ישיבות מועצה מספר 

 . 50-ו

 יש הערות?  : שלמה קטן

משה אופיר הגיש בקשה לתיקון  : אוחיון יעקב

למטה  8בעמוד  50פרוטוקול ישיבה 

שם הם דברים של  שהדברים שמיוחסים

 ולא של אורית.  אופירמשה 

יש לך את הפרוטוקול? אתה מביא  : משה אופיר

ולים שאנשים ידעו במה מדובר? פרוטוק

 זה לא בסדר. 

 מה זאת אומרת שלחו לנו...   :דבורית פינקלשטיין

 שלחו להם הביתה.  : שלמה קטן

 לא, עכשיו.  : משה אופיר

 אני לא צריך להביא, למה אני...  : אוחיון יעקב

 שידעו על מה מדובר.  : משה אופיר

 לא מעניין אותם.  : שלמה קטן

אנחנו מחזיקים את דבריך כאמת, שזה   :אוחיון יעקב

לא של אורית, זה בסדר ודברים שלך 

  אנחנו מתקנים. 
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  -אין לי בעיה : משה אופיר

 תיקנו.  : שלמה קטן

  -ברגע שזה מתפרסם לציבור : משה אופיר

 יהיה מתוקן.  : אוחיון יעקב

 שאילתות.  : שלמה קטן

ו כמובן איפה שכתוב חסוי לא יועל : אוחיון יעקב

 הדברים החסויים. 

 מה? איפה שכתוב מה?  : משה אופיר

איפה שהדברים חסויים לא יועלו  : אוחיון יעקב

 הדברים אלא הפרוטוקול המצונזר. 

 לא חסוי, זה לא חסוי.  : משה אופיר

 אתם מדברים על אותו דבר.  ,בסדר : שי רוזנצוויג

 כשיעלה הפרוטוקול הוא יעלה מתוקן.  : אוחיון יעקב

 שאילתות.  : ה קטןשלמ

בסדר? אז אנחנו מאשרים את  : אוחיון יעקב

 49פרוטוקולים מישיבות מועצה מספר 

  -בכפוף לתיקון של 50ומספר 

להגיד לגבי פרוטוקול אני רק רוצה  : משה אופיר

שאני לא צריך לבקש אותו,  49מספר 

 אתם צריכים לשלוח לי אותו. 

לחה לך זה היה טעות כנראה, והיא ש : שלמה קטן

 איך שכתבת. 

 שלחנו מיד.  .טעות זו : אוחיון יעקב

 קיבלת.  : שלמה קטן

מאשרים פה אחד את הפרוטוקולים של  :החלטה

בכפוף  50-ו 49ישיבות מועצה מספר 

למטר לפרוטוקול ישיבת  8לתיקון עמוד 

, באופן שהדברים 50מועצה מספר 

שיוחסו לאורית שגיא בשורות אחרונות 

 אופיר. יירשמו ע"ש משה

 

 שאילתות.( 2

שאילתות. שתי השאילתות בעניינו של  : אוחיון יעקב
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מבקר המועצה או בעניין של הארכת 

השירות מעבר לגיל הפרישה של מבקר 

 -משה אופיר .משה אופירהמועצה הם של 

: האם לדעת יועמ"ש 1 שאילתה מספר

המועצה אין חובה לקבל את אישור משרד 

בקר המועצה הפנים להארכת כהונתו של מ

, בהסתמך גם על חוזה 70מעבר לגיל 

הבכירים שנחתם עם המבקר וקיבל את 

 תשובת ראשאישור משרד הפנים. 

: השאילתה הופנתה ליועץ המועצה

המשפטי ולא הוגשה לראש המועצה כנדרש 

בכללי המועצות המקומיות )ישיבות 

מועצה והנוהל בהן(. ממילא היועהמ"ש 

ושא והוא למועצה כבר חיווה דעתו בנ

 מוצה עד תום. יש לך שאלת הבהרה? 

האם התשובה שכותב  :יש לי שאלת הבהרה : משה אופיר

ראש המועצה היועץ המשפטי כבר חיווה 

דעתו בנושא, האם זה מתייחס גם לקטע 

שהוספתי בהסתמך על חוזה הבכירים, 

האם חוות דעתו גם מכלילה את החוזה 

 בכירים שנחתם? 

לא הופנתה לראש המועצה. כשהוא השאלה  : אוחיון יעקב

 ירצה חוות דעת הוא יפנה אליך. 

לא, אני שואל, כי חוזה הבכירים רשום  : משה אופיר

 מפורשות שזה עד גיל מסוים. 

אתה גם אמרת שהנוהל מחייב אישור  : אוחיון יעקב

 משרד הפנים וזה לא המצב. 

  -נכון, נכון : משה אופיר

  -חוזה בכירים סתם כך עכשיו אתה זורק : אוחיון יעקב

 בהסתמך על חוזה בכירים.  : משה אופיר

 זה לא דיון קובי. ,שאילתות  אילו : שלמה קטן

אוקיי, אז אני שואל האם חוות הדעת  : משה אופיר

  -היא גם

 בהסתמך על חוזה בכירים.  : אוחיון יעקב

 אני שואל את ראש המועצה.  : משה אופיר

 מה אתה רוצה?  : שלמה קטן

  -אתה כתבת : שה אופירמ

 אני לא מוסיף שאילתות.  : שלמה קטן
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 רגע, אני שואל שאלת הבהרה.  : משה אופיר

  -זה לא שאלת הבהרה : אוחיון יעקב

 לא הבהרה.  וז : שלמה קטן

אז אני אעשה את זה בצורת שאלת  : משה אופיר

הבהרה. בתשובה שלך כתבת שהיועץ 

וא בנושא וההמשפטי ממילא חיווה דעתו 

מוצה עד תום. השאלה שלי אליך שאלת 

הבהרה, האם לדעתך היועץ המשפטי 

חיווה דעתו גם בהסתמך על חוזה 

 בכירים, זה הכול זה מה ששאלתי. 

  -רלוונטי לשאלהנכנס לדיון, לא לא  : שלמה קטן

 חוזר מנכ"ל בנושא ברור ולא צריך...  : אוחיון יעקב

 השנייה.  לא רלוונטי, השאילתה ,עזוב : שלמה קטן

 אני יודע שאני לא אקבל תשובה.  : משה אופיר

המנכ"ל תקריא, אחרי זה תפנה למשרד  : שלמה קטן

 הפנים למי שאתה רוצה. 

 אז תפנה למשרד הפנים.  : אוחיון יעקב

די מספיק, אני עוד לא ראיתי פנייה  : שלמה קטן

 אחת מהם אליי. 

 נייןמשה אופיר גם בע 2שאילתה מספר  : אוחיון יעקב

 הארכת שירותו של מבקר המועצה מעבר

 לגיל הפרישה. 

עכשיו אני מבין, לא ראית אז אתה  : משה אופיר

 רוצה למתוח את החבל. 

 כן, כן.  : שלמה קטן

האם לדעת ראש המועצה הטעם המיוחד  : אוחיון יעקב

שמסר בישיבה בה נדונה הארכת כהונת 

קרי חסכון  70מבקר המועצה מעבר לגיל 

נובע מהעסקתו בשליש משרה כספי ה

לעומת דרישת משרד הפנים להעסקת מבקר 

+  1/4-+ ממונה על תלונות הציבור ב

משרה הוא חוקי?  1/2-משרה ו 1/4

כלומר האם ראש המועצה יכול להוות 

טעם מיוחד הנדרש בחוק להצדקת המשך 

  -העסקת המבקר? תשובת ראש המועצה

 יש פה השמטה של השאלה.  : משה אופיר

תשובת ראש המועצה הנושא נדון ונדוש  : חיון יעקבאו
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  -מעל ומעבר ומוצה עד תום

סליחה, סליחה, השאילתה לא כתובה  : משה אופיר

 נכון לפי מה שאני הוצאתי לך.  

אז אתה יכול לקרוא אותה כמו  : שי רוזנצוויג

 שכתבת? 

אז אני אקרא כן, אני אקרא אותה.  : משה אופיר

הראשון נכון, החלק  2שאילתה מספר 

אני כתבתי מפורשת: כלומר  החלק השני

האם ראש המועצה חושב שרצונו לעבור 

על הוראות חוזר מנכ"ל בקשר להיקף 

משרת המבקר יכול להוות טעם מיוחד 

הנדרש בחוק להצדקת המשך העסקת 

המבקר? זאת אומרת, ראש המועצה אמר 

  -לנו

... אתה אמרת שאילתה זאת שאילתה,  : שלמה קטן

 י. ד

  -זה שאילתה : משה אופיר

החיים שלך, כל  כלמספיק,... לפטפט  : שלמה קטן

  -החיים שלך רק פטפטת

 שנייה, שנייה.  : אוחיון יעקב

 לא, זה מתחיל להימאס. שאלת גמרנו.  : שלמה קטן

 . הקראת את מה שהחסרתי וזה בסדר : אוחיון יעקב

 בסדר, זה מה שרציתי להגיד.  : משה אופיר

נשארה בעינה:  תשובת ראש המועצה : ן יעקבאוחיו

הנושא נדון ונדוש מעל ומעבר ומוצה 

עד תום, ואין לי שום עניין לחזור 

 ולעסוק בו. 

 עוברים הלאה. ,קדימה  : שלמה קטן

 יש לי שאלת הבהרה.  : משה אופיר

 הבהרה.  : שלמה קטן

  -ההבהרה היא שכנראה ראש המועצה : משה אופיר

 זה לא הבהרה. לא,  : שלמה קטן

  -רגע : משה אופיר

 אתה נותן נאום.  : שלמה קטן
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 שאלת הבהרה.  : אוחיון יעקב

  -הבהרה : שלמה קטן

 הבהרה הבהרה.  : משה אופיר

 כן תשאל.  : שלמה קטן

  -אל תצעק עליי : משה אופיר

 לא, אני אצעק כי זה מתחיל להימאס.  : שלמה קטן

 אל תצעק עליי.  : משה אופיר

אנחנו לא נשב פה ימים ולילות על  : קטןשלמה 

 כלום. 

 תצעק אצלך בבית על אשתך אולי.  : משה אופיר

 נו.  ,תירגע : גבי סויסה

וגם היא לא תסכים לזה, כמו שאני  : משה אופיר

 מכיר אותה. 

 משה, בסדר נו.  : שי רוזנצוויג

 קדימה נו.  : שלמה קטן

 תשאל את השאלה.  : שי רוזנצוויג

תהיה רגוע. כנראה שראש המועצה חושב  : רמשה אופי

  -שהוא בעל בית פה

זה לא, זה הבהרה? זה לא שאלת הבהרה,  : שלמה קטן

 זה לא שאלת הבהרה. 

 השאלה הזאת תועבר למשרד הפנים.  : משה אופיר

זה לא שאלת הבהרה, מספיק. תמשיך את  : שלמה קטן

 סדר היום קדימה. 

של משה אופיר ראש המועצה השיב לשתי השאילתות 

בעניין הארכת שירותו של מבקר המועצה מעבר לגיל 

 הפרישה. 

 הצעות לסדר.( 3

 עבירות בנייה של חברי המועצה –משה אופיר . 1

הצעות לסדר של משה אופיר, שתי הצעות  : אוחיון יעקב

שאחת מהם חופפת להצעה לסדר של ישיבת 

ועדת תכנון מיוחדת, עבירות בנייה של 

אני מבין שזה יורד מסדר חברי מועצה. 
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 היום. 

אני מוריד את זה, מיצינו את הדיון  : משה אופיר

 בעניין. 

 מיצינו את הדיון.  : אוחיון יעקב

מחליטים בהסכמת מגיש ההצעה להוריד  :החלטה

 את הנושא מסדר היום. 

 תלונות תושבים לגבי סקר הנכסים –משה אופיר . 2

 

שה אופיר, והנושא השני בבקשה מ : אוחיון יעקב

 תלונות תושבים לגבי סקר נכסים. 

תראו, פונים אליי ואני מדבר עם הרבה  : משה אופיר

אנשים שמקבלים תוצאות של סקר נכסים 

בצורה כזאת בצורה אחרת. ואנשים 

מלינים על זה שגם אלה שרוצים להסדיר 

את העניינים, מצאו אצלם משהו אמרו: 

רבותיי, היה חסר לכם בהיתר כזה ולא 

דענו, רוצים להסדיר את העניינים לא י

מצליחים לשבת עם אנשי מחלקת הנדסה 

בלוח זמנים סביר, על מנת לטפל 

ולהסדיר את הנושאים שלהם. גם פנו 

אליי מספר אנשים, עורכי דין שפנו 

לוועדה ורצו בשם לקוחותיהם, ופשוט 

אמרו לי: תשמע, בלגן כזה של לוח 

 זמנים אנחנו לא נתקלנו בשום מקום.

השאלה היא האם המנכ"ל או ראש המועצה 

או מי שאמון על העניין הזה יודע שיש 

כשל כזה והאם זה נכון. כי התלונות 

האלה מצטברות לא מבין אדם אחד לא 

משני אנשים אלא בהרבה מאוד אנשים 

באופן, לפני שאתה צועק עליי כן, 

  -באנשים באופן

 כמה אנשים?  : שי רוזנצוויג

אנשים פנו אליי  6, 5ות איזה לפח : משה אופיר

  -באותה תלונה

 זה הרבה.  : גבי סויסה

באו אליי ולא כל אחד מדבר איתי רק  : משה אופיר

מי שמכיר אותי ויודע שהוא יכול לדבר 

איתי. אומר לי: תשמע, אנחנו באים 

רוצים להסדיר את העניינים, ואנחנו 

לא מצליחים לקבוע פגישה עם האדריכל. 

זה מישהו, בלי להזכיר עכשיו מעבר ל
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שמות, מתקשר למחלקת הנדסה הוא רוצה 

לקבוע פגישה עם האדריכל, ככה הוא 

אומר לי, אני לא חותם על זה, שלא 

תגיד שאני שיקרתי, הוא מדבר עם 

המזכירה של מחלקת הנדסה שכולנו 

יודעים מיהי, ואומר לה: 'תראי, אני 

רוצה לקבוע פגישה'. המזכירה אומרת 

א קובעת פגישות לאדריכל'. לו: 'אני ל

הוא היה צריך להתקשר אליך אם אני לא 

טועה או משהו כזה, על מנת לקבוע 

פגישה עם האדריכל. אני לא חושב שזה 

תקין, אני לא חושב שזה תקין. אם כבר 

אנשים רוצים להסדיר את העניינים, 

אני לא מדבר על אלה שלא רוצים 

להסדיר את העניינים והולכים וזה 

אבל אנשים תמימים באים. השאלה  וזה,

אם אנחנו מעמידים לרשותם את הדרכים 

 והאמצעים. 

 מה הדיון? מה אתה רוצה שיקרה?  : שי רוזנצוויג

 אם יש צוואר בקבוק אז צריכים...  : משה אופיר

לא, אני בעד זה שיעלה, בסדר אין לי  : שלמה קטן

 ,בעיה. זה דיון לגיטימי אין בעיה

 600כל עד היום אני אענה. קודם 

משפחות קיבלו, אני דיווחתי לחבריי 

משפחות קיבלו כבר את  600לקואליציה, 

התוצאות של סקר הנכסים, ובדרך כלל 

-ל 60יוצאת בצורה מרוכזת כמות שבין 

, אני 65. בשבוע שעבר למשל נשלחו 100

מעריך. עכשיו קודם כל צריך לזכור 

שמדברים על סקר נכסים, ואף אחד לא 

ל אלה שמקבלים תוספת ארנונה עומד ע

או, דרך אגב עדיין הסטטיסטיקה עובדת 

ומשהו מקבלים גם  20% 30%-קרוב ל

  -החזרים. אפילו תפס אותי רק הבוקר

 אף מקבל החזר לא פנה אליי בתלונה.  : משה אופיר

כן, אני מתאר לי. לא, אם כבר אנחנו  : שלמה קטן

  -מדברים אני רוצה

 לה יש אבל. גם כא : שי רוזנצוויג

אני אומר השאלה שלך לגיטימית. עכשיו  : שלמה קטן

אף אחד לא אומרים לו מיד תסדיר, 

יוצא רק ארנונה אנחנו לא מטפלים במה 

שאתה מציג כחריגות בנייה. מה שאתה 

מציג זה חריגות בנייה. בהזדמנות זאת 

מי שלא ידע, אני משתתף באבלו של 

ם עורך דין אהרוני שאביו נפטר, אני ג
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 60ביקרתי אותו. ואני מעריך שמקבלים 

, ויש כאלה אנשים שבאים למחלקת 70או 

הגזברות מקבלים תשובות וכו'. ויכול 

להיות שיש כאלה שיודעים שהתגלה איזו 

עבירת בנייה שלהם או משהו שלא 

הסדירו, לפעמים זה יכול להיות 

מ"ר ויש כאלה שיש  10פרגולה קטנה של 

גם שהתגלה  מ"ר 200להם אגף שלם של 

בסקרים, רק שתדעו. ויכול להיות 

שבאמת יש לחץ במחלקת הנדסה שלא 

יכולים מיד לקבוע לאף אחד. אבל אם 

בשל לחץ במחלקת הנדסה, אף אחד לא 

פוגע באנשים. איפה כן יש לי בעיה? 

יש הרבה מאוד תנועת תושבים מה 

שנקרא, דווקא שם יש לנו צוואר בקבוק 

  -ואנחנו משתדלים לטפל בו

  -משם אני מניח באו התלונות : אוחיון יעקב

משמה התלונות, יש תנועה די גדולה של  : שלמה קטן

 מעבר ביישוב. 

 העברת זכויות. אישור ל : אוחיון יעקב

העברת זכויות, יש כאלה שסוף סוף  : שלמה קטן

מסדירים את הזכויות שלהם ביובלים 

שגרים הרבה שנים ולא הסדירו את זה. 

קרים של מעבר מגבעת טל לפה יש כאלה מ

וכו' וכו', והם צריכים את האישור.  

שהולכים לבדוק אצלם מתגלים גם 

חריגות, צריך להבין הוא לא עובד 

במשרה מלאה. סיפר לך גם קובי מה 

הסיבה שאנחנו יוצאים לעוד מכרז, כדי 

שיהיה לנו אדריכל שיטפל, אנחנו 

משתדלים. התשובה של יהודית אף אחד 

לי כזאת תשובה, קשה לי לא אמר 

  -להאמין. אני יודע שהיא ראש

  -למה? זה התפקיד שלה לקבוע  :דבורית פינקלשטיין

  -לא, היא לוקחת רשימה : שלמה קטן

אני שואל, זה התפקיד שלה? לארגן  : משה אופיר

 פגישות. 

  -אם זו התשובה היא לא מקובלת : אוחיון יעקב

 מקובלת.  אם זאת התשובה היא לא : שלמה קטן

אני שואל מה התפקיד שלה. ברור  : משה אופיר

שהתשובה לא מקובלת, אבל האם זה 

 התפקיד שלה? 
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 בין היתר גם.  : אוחיון יעקב

היא יושבת עם אנשים מכינה להם אגרות  : שלמה קטן

 מסבירה להם מה צריך לעשות. 

  -לא, אבל פגישה עם  :דבורית פינקלשטיין

  -נה רשימהאני מקבל ממ : שלמה קטן

 פגישה עם האדריכל שלמה.   :דבורית פינקלשטיין

 כן, כן.  : שלמה קטן

פגישה עם האדריכל היא פותחת   :דבורית פינקלשטיין

 יומן, היא מנהלת לו את היומן? 

 כן, כן.  : גבי סויסה

  -לא, היא אומרת להם : שלמה קטן

מה אתה כן, מאיפה אתה יודע   :דבורית פינקלשטיין

 גבי? 

  -עזבי אני טיפלתי בכמה אנשים : גבי סויסה

  -לא, אבל היא שואלת שאלה אחרת : שי רוזנצוויג

 ... בכמה אנשים ובאו...  : גבי סויסה

 -ספציפית... הוא אומר שתושב פנה : שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד( 

  -שני באים אנשים אבל מצד : שלמה קטן

 זה התפקיד שלה?  :מירי בר חיים

 גם.  : שלמה קטן

 יופי.   :מירי בר חיים

לפעמים באים אומרים להם לבוא ביום  : שלמה קטן

שלישי אחר הצהריים הוא מקבל קהל 

נניח. אבל יושבים לפעמים אנשים וזה 

לא נגמר בחצי שעה, ואז נוצר תור 

וכו'. אני גם מבקש ממנה כל פעם דו"ח 

כמה תקועים אצל ישראל, ואנחנו 

י ומוסיפים יושבים עם אילן ועם קוב

לו שעות. כשהגענו פעם לצוואר בקבוק 

ומשהו  20לפני חודש בערך, היו כמה 

תיקים, אתה זוכר? הוספתי לו עוד 

בוקר אחד. אנחנו מודעים לזה, להגיד 

שאין לנו בעיה זאת מחלקה קטנה, 
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משפחות כבר  600אנחנו בסקר נכסים 

קיבלו יש. אבל תגיד לאותם אנשים, 

אם זה אנשים   ובאמת לא אכפת לי גם

שלא אוהבים אותי, הם מקבלים את מלוא 

הטיפול. אני יורד איתם למחלקה קובע 

 להם, שיפנו גם אליי אם הם תקועים. 

אני רוצה להבין בהמשך למה שדבורית  : משה אופיר

שאלה. אם מישהו שואל אותי שאלה, אני 

יכול להגיד לו: תשמע, אתה יכול 

וע להתקשר ליהודית ולבקש ממנה לקב

  -פגישה עם

 ואם יש לך בעיה תפנה לשלמה.  : שלמה קטן

 לא, עזוב שלמה, שלמה.  : משה אופיר

לא, אל תאפשר שתושבים יגיעו   :דבורית פינקלשטיין

 אליך. 

  -לא, אם יש בעיה שהוא טוען : שלמה קטן

אני התחלתי לשאול שאלה ואתם מפריעים  : משה אופיר

את  לי, אני לא מבין, עוד לא סיימתי

אני יכול להגיד לבן אדם: השאלה. 

תשמע, זה התפקיד של יהודית לקבוע 

פגישה. אתה צריך להתקשר אליה ולהגיד 

לה אני רוצה לקבוע פגישה עם ישראל, 

והיא צריכה לקבוע לך פגישה לא משנה 

אם להיום עוד שבוע עוד שנה, היא 

צריכה לתת לך בסיום שיחת הטלפון 

 מועד לפגישה? 

אבל שיהיה ברור שבן אדם שרוצה לקבוע  : שלמה קטן

אף אחד לא הוגשו נגדו משפטים על זה, 

קודם כל לא התחלנו טיפול משפטי ואתה 

 יודע את זה סביב הסקר. 

 לא, הוא לא טען על זה.  : גבי סויסה

 הוא רק מדבר על שירות...   :דבורית פינקלשטיין

מזכירת מחלקת הנדסה צריכה לרכז את  : אוחיון יעקב

הפניות לפגישות אצל ישראל, לשבת 

 איתו על היומן ולחזור לאנשים. 

 זה נראה לי הבנו.  : שי רוזנצוויג

 לחזור לאנשים, בסדר.  : משה אופיר
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 2016אישור תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות ( 4

 ₪. 71,429ע"ס 

סימון כבישים  הנושא הבא אישור תב"ר : שלמה קטן

כמו ₪.  71,429והתקני בטיחות על סך 

  -כל שנה משרד התחבורה מקצה

דברי הסבר, נחזור  אנחנו כתבנו : אוחיון יעקב

עליהם. בישיבות האחרונות אנחנו 

מוסיפים דברי הסבר. ודברי ההסבר: 

התקציב מיועד לסימון כבישים ברחבי 

  -היישוב

 גם החוק מחייב לתת דברי ההסבר.  : משה אופיר

ת שנת הלימודים כן, לקראת פתיח : אוחיון יעקב

הקרובה, תוך מתן דגש על סימון מעברי 

ים, בחציה, זה צריך להיות בניתו

בקרבת מוסדות חינוך ובדרכים ראשיות. 

קיבלנו ₪.  71,429סכום התב"ר הוא 

הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה, אנחנו 

צריכים להצביע על מקורות מימון, 

קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד 

 70%-תחבורה משתתף בהתחבורה, שמשרד ה

₪,  50,000הוא  70%-מהסכום הזה, ה

השתתפות הרשות, קרנות הרשות  30%-וה

 ₪.  21,429זה 

 עושים את זה כל שנה.  : שי רוזנצוויג

 כן.  : אוחיון יעקב

 אני רוצה להעיר משהו.  : משה אופיר

זה לא האדום לבן. כמה יש   :דבורית פינקלשטיין

 בקרנות הרשות? 

 קרנות הרשות... יש.   :שלמה קטן

 ₪...  20,000 : משה אופיר

כי  72%פה, המשרד נותן ₪  20,000זה  : שלמה קטן

  -אנחנו סוציו

 . 70% : אוחיון יעקב

 ירדו?  70% : שלמה קטן

 . 70%, זה משרד התחבורה תמיד 70% : אוחיון יעקב

 זה לפי סוציואקונומי.  : שלמה קטן

 טים? זה לא קשור לשל : שי רוזנצוויג
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דרך אגב אנחנו לאט לאט מפקיעים את  : שלמה קטן

 הנושא הזה. 

  -אני רוצה לשאול האם : גבי סויסה

 לא, אבל הוא ביקש קודם.  : שלמה קטן

לא, אני אתן לגבי לשאול, הפעם הוא  : משה אופיר

 משתתף אז ניתן לו. 

גבי בבקשה. תפסיק להעליב אנשים,  : שלמה קטן

 בבקשה גבי. 

פעם ראשונה שאני שומע אותך אומר  : רמשה אופי

 משהו. 

השאלה שלי, מדובר גם בכבישים וגם  : גבי סויסה

במדרכות, הרי יש לנו גם האדום לבן, 

 כולל?

 כמה שיספיק.  : שלמה קטן

שיהיה מובן, משרד התחבורה מסייג את  : אוחיון יעקב

המימון שלו, זה מיועד למעברי חצייה 

מיועד וכיוצא מזה, לא  וניתובים

 לאדום לבן ולא סימוני חניות. 

 אז רק מעברי חצייה ו? : משה אופיר

 ניתובים... קווי הפרדה.  : אוחיון יעקב

 -קובי אבל... במקומות קריטיים : שלמה קטן

 בדיוק על זה אני רוצה לדבר.  : משה אופיר

  -אתה עשית את זה פה ושם : שלמה קטן

  עושים את זה מתקציב... : אוחיון יעקב

  -אנחנו מוסיפים את זה איך שהוא : שלמה קטן

אבל זה ההוראות של משרד התחבורה  : אוחיון יעקב

 לשימוש בתקציב. 

 זו הייתה שאלה טובה גבי.  : משה אופיר

 וסקר עשיתם כבר?  : שי רוזנצוויג

אבל אני רוצה להעיר משהו לגבי  : משה אופיר

 העניין הזה. 

 פה צריך? אתם יודעים אי : שי רוזנצוויג
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 כן, בבקשה.  : שלמה קטן

עושים את זה כל שנה ובטח כולם רואים  : משה אופיר

שעושים את זה וזה הכול טוב ויפה, 

אלא מה כל העניין הזה הוא ברכה 

לבטלה. למה ברכה לבטלה? כי משתמשים 

באיכות של צבעים כזאת מחורבנת, 

סליחה על הביטוי שאני באופן אישי 

מה שנים, כי עוקב אחרי זה כבר כ

בזמנו לפני שהיית ראש מועצה בקדנציה 

השנייה, העליתי את העניין הזה 

ובדקתי אותו, ומסתבר שיש אפשרות 

לעשות את זה בצבעים שעומדים בתקן 

וזה וזה ומחזיקים מעמד יותר מחודש 

ימים או חודשיים. עכשיו אתם בטח 

אבל חושבים שאני סתם מדבר שטויות. 

אני אומר לכל אחד שאחרי שיעשו את זה 

 ילך ויסתכל כמה זמן זה מחזיק. 

אני גם בהוד השרון נוסע ואתה רואה  : שלמה קטן

 שזה... 

  -לא, אני יודע בדיוק : משה אופיר

 -יש תקן : שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד( 

אני מבקש, אם מוציאים מכרז שייקחו  : משה אופיר

יבדוק האם מה מישהו שמבין בעניין ו

שמשתמשים זה באמת עומד בתקן של 

הצבעים, כי לא יכול להיות שאחרי כמה 

 חודשים זה דוהה לחלוטין. 

 תשובה.  : שלמה קטן

אני... בעיריית כפר סבא ואני לא  : אוחיון יעקב

מכיר רשות שאנשים לא מעלים את הטענה 

 הזאת בכל רשות. 

 בה. הא אז קודם כל אני בחברה טו : משה אופיר

אתה בחברה טובה. אבל כל הסימונים  : אוחיון יעקב

 עומדים בתקנים הנדרשים. 

 -זה בתקנים חבר'ה, לא עובדים סתם : שלמה קטן

... שבגלל הטענות האלו ניסו להמציא  : אוחיון יעקב

  -את כל נושא

לא, הוא טוען שאתם חוסכים כסף  : שי רוזנצוויג

 ובגלל זה נראה כמו שזה נראה. 
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 לא, לא, לא אמר את זה.  : קטן שלמה

לא יכול להיות שהסימונים נמחקים תוך  : משה אופיר

 פרק זמן מאוד קצר. 

 ... זה לא נמחק קצר.  : שלמה קטן

 כן, זה קצר, זה קצר.  : משה אופיר

 ואם אתה גם תשטוף את זה...  : אוחיון יעקב

 בחורף בכלל לא רואים כלום.  : משה אופיר

, ראיתי בגלובס שהמציאו עכשיו קובי : שלמה קטן

 שנים לעיריות.  5משהו שמחזיק 

עשינו פיילוט על זה... האלה  : אוחיון יעקב

  -מתקלפות

 אוקיי, ראיתי את זה השבוע.  : שלמה קטן

 רגע, אנחנו עושים את זה במכרז?  : משה אופיר

 כן בוודאי.  : שלמה קטן

  -אני מבקש לראות את המכרז : משה אופיר

 זה לא מכרז.  : ן יעקבאוחיו

 אלא?  : משה אופיר

 לא מכרז.  : אוחיון יעקב

 הצעות מחיר.  : שלמה קטן

 אלא מה?  : משה אופיר

₪ +  70,000לא מכרז, העברנו לך עד  : אוחיון יעקב

 מע"מ זה נוהל הצעות מחיר. 

לא? בהצעות מחיר? יפה. ₪  70,000עד  : משה אופיר

ו האם בהצעות מחיר שאתה... מישה

 מציין איזה תקנים זה אמור לעמוד? 

 בוודאי.  : שלמה קטן

 כן?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 אפשר לקבל את זה?  : משה אופיר

 אין בעיה.  : שלמה קטן
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בסדר, אז אני מבקש, אני אשקיע בזה  : משה אופיר

מזמני היקר, אני רוצה לראות מה יוצא 

לקבלנים, ואני אתייעץ עם אנשי מקצוע 

אם התקנים שמצוינים שם הם התקנים ה

הנכונים שאמורים להבטיח לנו את 

 המיטב עבור הכסף. 

 מי בעד? : שלמה קטן

אני שוקלת להעביר כמה מהעניינים   :מירי בר חיים

 הפרטיים שלי לטיפולו. 

אתה לא יכול לבדוק את החומר, כי  : לוי-דליה נחום

החברה שעושה יכולה להגיד לך שהיא 

, אבל אתה לא יכול לבדוק עומדת בתקן

  -את החומר

 12ואם בתקן כתוב שהצבע חייב להחזיק  : משה אופיר

  -חודש לפחות

 הוא אומר מבחן המציאות.  : שי רוזנצוויג

  -מאיפה את יודעת? אז אני רוצה לראות : משה אופיר

כי במקרה תחום התחבורה, קרוב  : לוי-דליה נחום

 אליי. 

י במקרה רוצה לבדוק את בסדר, אז אנ : משה אופיר

 מה שמבצעים הקבלנים. 

  -מי בעד : שלמה קטן

 רגע, רגע, אני שואל האם אפשר?  : משה אופיר

 מה, אמרנו לך שיראה לך את החומר.  : שלמה קטן

 יראה לי את החומר, בסדר.  : משה אופיר

  -מי בעד אישור : שלמה קטן

לא את החומר הצבע, את החומר של  : משה אופיר

 כרז. המ

 מי בעד אישור התב"ר? פה אחד נכון?  : שלמה קטן

 משה, פה אחד? : שי רוזנצוויג

גבי אומר לי הוא יראה לך את זה  : משה אופיר

 וועדת מכרזים. ב

 זה הצעת מחיר.  : גבי סויסה

  -הצעות מחיר : שלמה קטן
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אני רוצה לראות לפני שמוציאים  : משה אופיר

דת לקבלנים שיהיה אפשר לתקן במי

 הצורך. 

 לא, אחרי...  : אוחיון יעקב

אני אראה שאחרי זה זה לא טוב, מה  : משה אופיר

 אני אגיד? 

 תגיד מה שאתה רוצה.  : גבי סויסה

  -לא, אז אני נגד אם לא : משה אופיר

 כולם הצביעו בעד פרט למשה אופיר.  : שלמה קטן

כן, אני רוצה לראות שבאמת לא עושים  : משה אופיר

  פה זה.

רציתי היום שיהיה לי יום טוב שכולם  : שלמה קטן

 יצביעו בעד לא הלך. 

מאשרים פה אחד תב"ר סימון כבישים  :החלטה

 ₪. 71,429ע"ס  2016והתקני בטיחות 

 מקורות מימון: 

 (₪70% ) 50,000 –משרד התחבורה               

 (₪30% ) 21,429 –קרנות הרשות  

או פיתוח שטחי גינון אישור הגדלת תב"ר שיקום ו/( 5

 ₪. 460,000ברחבי היישוב לסך 

 

אישור הגדלת, אני רוצה להסביר את  : שלמה קטן

 הרקע. 

אתה יודע באיזה פרוטרוט בדברי הסבר  : אוחיון יעקב

 אני מסביר את הרקע? 

 לא, אני רוצה להגיד את הרקע הכספי.  : שלמה קטן

  -הרקע הכספי שלו : אוחיון יעקב

 ה אתה נעלב? מ : שלמה קטן

  -לא, כי : אוחיון יעקב

אני כל הזמן מעליב אותו עכשיו אתה  : שלמה קטן

 נעלב. 

 אתה לא מעליב אותי, אני בעד לקצר.  : אוחיון יעקב

טוב, אני רוצה להגיד מילה אחת רק.  : שלמה קטן

שטענו בתקשורת ₪ מיליון  82-במסגרת ה
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שקיבלו ישובי יש"ע. משרד הפנים קיבל 

₪, מיליון  15-מתוך ה₪. ון מילי 15

-זה משרד הפנים ייתן ו₪ מיליון  7.5

זה משרד האוצר. החלק ₪ מיליון  7.5

של משרד הפנים יהיה במסגרת תב"רים 

ש"ח,  160,000ואנחנו קיבלנו מזה 

שעוד ₪  160,000ובחצי השני נקבל עוד 

לא הוחלט איך הם יהיו, יכול להיות 

את מענקים. ולכן אנחנו החלטנו לנצל 

ועכשיו בבקשה אליך ₪  160,000-ה

 יעקב. 

 א' אנחנו עדיין לא...  : אוחיון יעקב

 יצא לך טוב אליך יעקב.  : משה אופיר

 אתה בסעיף אתה בסעיף.  : שי רוזנצוויג

אנחנו בסעיף שיהיה ברור שלא יהיה  : אוחיון יעקב

יש"ע והכול, אנחנו בסעיף של אישור 

  -הגדלת תב"ר שיקום

 זה זה.  : שלמה קטן

ו/או פיתוח שטחי גינון ברחבי היישוב  : אוחיון יעקב

בדברי ההסבר ₪.  460,000על סך של 

כתבתי: "במסגרת מדיניות המועצה 

להקצות משאבים לפיתוח בר קיימא 

ולטיפוח חזות היישוב ו"גינון 

מקיים", מבוקש להגדיל את התב"ר 

לסכום של ₪  300,000הקיים מסך של 

בהתאם לתוכנית הכול ₪,  460,000

העבודה שתוגש על ידי ועדת שפ"ע 

ואיכות הסביבה". סכום התב"ר המקורי 

אגב עד היום בגלל ₪,  300,000היה 

הרשות הוא טרם אושר מחסור בקרנות 

 היום המצב אחר.  

 מה?  : משה אופיר

אמרתי שעד היום בגלל מצב קרנות  : אוחיון יעקב

  -הרשות עד אז הוא טרם אושר

 הא טרם אושר.  : משה אופיר

המצב היום הוא אחר, סכום ההגדלה הוא  : אוחיון יעקב

-סך הכול תב"ר מוגדל ל₪,  160,000

מקורות המימון של ההגדלה ₪.  460,000

. על פי ₪100%  160,000משרד הפנים 

 2016החלטה ממשלה לסיוע מיוחד לשנת 

באזור יהודה ושומרון פעימה א', 

אותו כמענק לפיתוח. פעימה ב' על 
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סכום תועבר ככל הנראה לתקציב השוטף, 

לאחר שמשרד הפנים יקבל את התקציב 

 ממשרד האוצר. 

אני רוצה להבין פה משהו, אפשר  : משה אופיר

 לשאול? 

 כן.  : שלמה קטן

שעוד ₪  300,000היום יש לנו תב"ר של  : משה אופיר

 לא ניצלנו אותו. 

 עוד לא הוצאנו אותו.  : שלמה קטן

 אין לנו כסף.  : משה אופיר

  -לא, לא, יש : שלמה קטן

 אושר, אבל לא השתמשנו בו.  : משה אופיר

יש לו אבל הממונה רוצה לראות את זה  : שלמה קטן

  -באיזה שהוא חשבון, הוא יראה את זה

  -2016זאת אומרת זה תב"ר לשנת  : משה אופיר

 כן.  2016 : שלמה קטן

דיין לא שאנחנו נמצאים ביולי וע : משה אופיר

  -השתמשנו בו

 אישרנו אותו רק באפריל או מאי.  : שלמה קטן

בסדר, אבל לא השתמשנו בו, עדיין לא  : משה אופיר

השתמשנו בו. חוץ מהתב"ר הזה שעדיין 

לא השתמשנו בו מה התקציב לגינון של 

 היישוב השוטף? 

 מופיע בתקציב.  : שלמה קטן

 ן? אז על מה אנחנו מדברים, איל : משה אופיר

  ?אתה מדבר עם תב"רים או שוטף : שלמה קטן

  -את התב"ר הזה ואת ה : אוחיון יעקב

אישרנו לפני ₪  300,000התב"ר הבנתי  : משה אופיר

  -כמה חודשים

  -כן, תקציב שוטף : שלמה קטן

 ועדיין לא השתמשו בו.  : משה אופיר

 לא זוכר בעל פה.  : שלמה קטן
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 "ר היום... אנחנו דנים בתב : אוחיון יעקב

תקציב הגינון הוא, לא זוכר אותו,  : שלמה קטן

 לא זוכר. ₪,  500,000נדמה לי 

שלמה, אתה רוצה לפתוח דיון על  : אוחיון יעקב

  -תקציב

 לא, וודאי שלא.  : אלי שי

 מה זה קשור? לא הבנתי.  : שלמה קטן

 אני רוצה לדעת כמה משקיעים בגינון.  : משה אופיר

 ך את התקציב בבית. יש ל : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

כמו בתקציב השוטף רק... עכשיו אין  : שלמה קטן

 את זה מולי. 

 אתה לא רוצה לענות על זה.  : משה אופיר

 לא שלא רוצה, אין את זה מולי.  : שלמה קטן

 אתה לא יודע, אתה לא יודע.  : משה אופיר

  -זה פורסם : שלמה קטן

כול. עכשיו אני שואל אתה רוצה ולא י : משה אופיר

האלה שאתה רוצה שאנחנו ₪  160,000-ה

עכשיו נאשר אותם, על סמך מה נאשר יש 

 לך כבר את הכסף הזה? שלחו לך? 

הודיעו לנו בוודאי, לא סתם, למה  : שלמה קטן

דיברתי קודם, כי אני מכיר אותך, 

אמרתי לא מספיק מה שהוא אמר הסברתי, 

אתה  מתוכם₪ מיליון  7.5הודיעו לנו 

 ₪.  160,000מקבל 

  -אתה קיבלת הודעה על קבלת : משה אופיר

 בטח, הנה קח אותה.  : שלמה קטן

 אוקיי, מתי הכסף הזה אמור להיכנס?  : משה אופיר

  -ברגע שאתה מגיש את התב"ר : שלמה קטן

 ? 2016בשנת  : משה אופיר

 כן, כן.  : שי רוזנצוויג

נו לא יכולים חבר'ה אתם יודעים שאנח : אוחיון יעקב
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  -להשתמש בתב"ר

 אני רוצה לדעת מה הפרוצדורה פה.  : משה אופיר

לפני שהוא יאושר על ידי משרד הפנים.  : אוחיון יעקב

משרד הפנים מבקש את מקורות המימון, 

אם הוא לא משתכנע הוא לא מאשר לך. 

 אתה צריך להגיש לו את כל האסמכתאות. 

זה הוא נותן ₪  160,000-גם לפה, כל ה : משה אופיר

 לנו. 

 נכון.  : שלמה קטן

 אז מה המקורות מימון?  : משה אופיר

אני אומר, לא די לאשר תב"ר במליאה  : אוחיון יעקב

אתה מאשר אותו גם על ידי משרד 

הפנים. משרד הפנים דורש ממך על פי 

נוהל דיווח וטפסים אסמכתאות למקורות 

 המימון של התב"ר. 

 ות פה זה משרד הפנים. אבל המקור : משה אופיר

 נכון.  : שלמה קטן

 הכול משרד הפנים.  : אוחיון יעקב

  -₪ 160,000-כל ה : משה אופיר

₪  460,000אבל יש לך תנועת תב"ר של  : אוחיון יעקב

 הוא קרנות הרשות. ₪  300,000-ש

 למה צריכים להכניס את זה ביחד.  : משה אופיר

שיקום לטיפול הייעוד שלו הוא תב"ר  : אוחיון יעקב

 בשטחי... 

 למה לערבב שמחה בששון.  : משה אופיר

אתה לא מערבב שמחה וששון, זה אותו  : אוחיון יעקב

 נושא אותו ייעוד של התב"ר. 

אם לא היינו מייעדים אותו לגינון,   :מירי בר חיים

 עדיין היינו מקבלים אותו?

  )מדברים יחד(

 ה? למה צריכים לאחד אותם סליח : משה אופיר

  -זה לא לאחד אתה מגדיל את התב"ר : אוחיון יעקב

לא, הוא אומר שהעובדה שאתה מחבר  : שי רוזנצוויג
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יכול להפיל לך את ₪  300,000-את זה ל

 ₪.  160,000-ה

 הוא אומר שהוא כבר קיבל.  : אלי שי

אין לנו בעיה לאור מצב הקרנות לאשר  : אוחיון יעקב

ש לנו י₪  160,000-וה₪  300,000-את ה

מקור עצמאי, ואנחנו צריכים לאשר את 

זה כמה שיותר מהר כדי לתת את הכלים 

לוועדת שפ"ע ואיכות הסביבה כדי... 

 ולצאת לדרך. 

 מי בעד?  : שלמה קטן

 מי בעד לאשר את התב"ר?  : אוחיון יעקב

 פה אחד.  : שלמה קטן

מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר שיקום   :החלטה

ן ברחבי היישוב ו/או פיתוח שטחי גינו

ש"ח לסכום של  300,000סמך של 

460,000 .₪ 

 מקורות מימון: 

 ₪  300,000 –רנות הרשות ק              

 תקציב פיתוח מיוחד של 

 ₪ 160,000-משרד הפנים       

מינוי של דבורית פינקלשטיין ליו"ר ועדת ( 6

 ביקורת.

נחנו עוברים לפרק של עכשיו א : אוחיון יעקב

אנחנו רוצים סוף סוף למנות  מינויים.

 יו"ר ועדת ביקורת. 

 אני רוצה להביע הערכה לדבורית.  : שלמה קטן

 זה מינוי ועדת ביקורת שלמה.  : אוחיון יעקב

כן, כן, אני רוצה להביע הערכה  : שלמה קטן

 לדבורית. 

זה עוד לא הגענו, מינוי יו"ר ועדת  : אוחיון יעקב

 ביקורת. 

אני רוצה להביע הערכה  נו על זה, : שלמה קטן

לדבורית על כך שהיא הייתה מוכנה 

לקבל את התפקיד ולוותר על תפקיד 

שהיא תרמה בו מאוד וגם לדעתה של 

דליה במתנ"ס, ואני רוצה להביע את 

 הערכתי על זה. 

 אנחנו מצטרפים לזה.  : אוחיון יעקב
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  -היא הוציאה אותנו מבעיה : שלמה קטן

 לא מבין. ו את זה אני איך יתמלל : שי רוזנצוויג

כמובן שכדי לעמוד בתנאי חוות הדעת  : אוחיון יעקב

המשפטית של עורך דין ברוך חייקין, 

דבורית מתפטרת מהנהלת המתנ"ס כדי 

שהיא תוכל לכהן כיו"ר ועדת ביקורת. 

מי בעד המינוי של דבורית פינקלשטיין 

  -כיו"ר ועדת ביקורת

 פה אחד.  : שלמה קטן

 האם אפשר פה אחד?  : אוחיון יעקב

 כולם, כולם.  : אלי שי

 פה אחד, יש לה כבר משימות קרובות.  : אוחיון יעקב

מאשרים פה אחד את מינויה של דבורית  :החלטה

 פינקלשטיין ליו"ר ועדת ביקורת.

 

מינוי של גבי סויסה ליו"ר ועדת כספים )במקום ( 7

 אורית שגיא(.

רוצה  אני 7עכשיו לגבי הנושא של  : שלמה קטן

 להגיד משהו. 

קודם כל תגיד את זה ככותרת ואחר  7 : אוחיון יעקב

 כך. 

כותרת הסעיף מינוי של גבי סויסה  : שלמה קטן

ליו"ר ועדת כספים במקום אורית שגיא. 

אורית מסיבותיה פנתה אליי שבתקופה 

הקרובה שתי ישיבות בערך, בגלל החגים 

 4, 3וזה זה התארך על תקופה של 

ישיבות  3עד  2מתאר לי,  חודשים אני

שמאפשר לה החוק היא לא תוכל להשתתף, 

אם היא תרצה היא תשתף מי שהיא רוצה. 

  -אני קיבלתי את פנייתה

 מה? תשתף מי שהיא רוצה? לא הבנתי.  : משה אופיר

 בסיבות שלה.   :דבורית פינקלשטיין

 הא תשתף בסיבות.  : משה אופיר

יגה לי את כן, כן, היא ביקשה הצ : שלמה קטן

הסיבות שלה ואני בירכתי אותה על 

הצעד, ואמרתי לה שאנחנו מחכים שהיא 

תחזור. בינתיים אנחנו צריכים להמשיך 
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לחיות, ואני מבקש קודם כל מירי אני 

הפתעתי אותך אני יודע לא הספקתי 

 3לתפוס אותך, אבל הוועדה מחייבת 

 חברים. 

 כן, היה צריך להשלים.  : אוחיון יעקב

  -חברים 3הוועדה מחייבת  : קטןשלמה 

 איזה ועדה? על איזה ועדה מדובר?  : משה אופיר

 כספים.   :מירי בר חיים

אז אני מבקש למנות את גבי סויסה  : שלמה קטן

 8וסעיף  7כיו"ר ועדת כספים בסעיף 

למנות את מירי כחברה בוועדת הכספים, 

 מי בעד? 

 אני יש לי הערה.  : משה אופיר

 תעיר את ההערה.  : שלמה קטן

אני מאוד מכבד את גבי, אבל באמת  : משה אופיר

יו"ר ועדת כספים, קודם כל אני לא 

מבין למה, פעם היה בוועדת כספים אם 

  -אני לא טועה נציג מהסיעה שלכם

 אורית.  : שלמה קטן

  -אורית כמובן ואת אלי ואת גבי : משה אופיר

 אורית עוד תחזור.  : שי רוזנצוויג

 גבי נכון, אבל אורית לא יכולה.  : טןשלמה ק

 אנחנו בונים על זה שאורית תחזור.  : שי רוזנצוויג

דבורית לא יכולה והוא לא יכול. הוא  : שלמה קטן

 בחברה הכלכלית. 

 מה זה קשור?  : משה אופיר

 זה חברה כלכלית ומכרזים.  : שי רוזנצוויג

 אבל קיבלת את חוות הדעת, אתה יודע : אוחיון יעקב

 את... 

  -שהוא לא יכול להיות : משה אופיר

 שמה?  : אוחיון יעקב

בוועדת כספים אני אומר עכשיו, לא  : משה אופיר

ועדת ביקורת אני מדבר, על ועדת 
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 כספים אני מדבר. 

מה אתה רוצה שהוא יהיה גם יו"ר ועדת  : אוחיון יעקב

 כספים? 

  -לא, לפחות חבר שלא יהיה מסיעה אחת : משה אופיר

אתה רוצה לכפות עליו להיות חבר  : אוחיון יעקב

 בוועדת כספים? 

 אני שואל, אני שואל.  : משה אופיר

 הוא לא רצה הצענו לו.  : שלמה קטן

  -הוא לא רצה : משה אופיר

 מה אתה רוצה עכשיו?  : אוחיון יעקב

  -תגיד כן נו, תשתתף ב : משה אופיר

  -גם ככה הוא לא חבר : שלמה קטן

הוא יגיד כן אם אתה תגיד כן לשתי    :חיים מירי בר

 ועדות... 

 אפשר להעלות את זה להצבעה?  : שלמה קטן

לא, לא, אני רק בעניין של ועדת  : משה אופיר

 כספים. 

 שתי ועדות אתה לוקח.   :מירי בר חיים

 מה?  : משה אופיר

 אתה לוקח שתי ועדות?   :מירי בר חיים

  -יגוד לאחריםאני לא... אני בנ : משה אופיר

 אני גם בביקורת.  : שי רוזנצוויג

 אז למה אתה כופה עליו?   :מירי בר חיים

אני לעניין של ועדת כספים, אפשר  : משה אופיר

 להגיד משהו? 

 כן, דבר.  : שלמה קטן

לעניין של ועדת כספים זו ועדה  : משה אופיר

חשובה, ואני חושב שצריכים למנות 

כספים. לכן  מישהו שיש לו הבנה בנושא

אני בטוח שגדי הוא בסדר גמור וכו' 

וכו', אבל אולי שיספר לנו מה הרקע 

שלו שנדע, מה בענייני כספים, מה 
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 הניסיון שלך? האם עסקת בזה פעם? 

אין שום סיבה לבוא ולהגיד לך מה  : גבי סויסה

עסקתי ומה לא עסקתי, זאת קביעה אתה 

 יכול לאשר ולא לאשר. 

בלי לפגוע בך אני רוצה לשאול  בסדר, : משה אופיר

אותך. האם אתה יודע מה ההבדל בין 

 למשל מאזן לדו"ח רווח והפסד? 

 נו באמת מה הוא נמצא עכשיו בבחינה? : אוחיון יעקב

  )מדברים יחד(

  -די מספיק, הוא לא מבין הוא מטומטם : שלמה קטן

 לא אמרתי.  : משה אופיר

ת זה, גם אם שלמה, למה אתה לוקח א : שי רוזנצוויג

הוא שואל אותו בסדר, הוא לא חייב 

 לענות, הוא לא יענה ונגמר. 

 אני שאלתי אותו שיסביר לי.  : משה אופיר

לא, הוא לא הולך להסביר לך. גבי  : שלמה קטן

ינהל את הישיבות בעזרת רגליים של 

 תרנגולות, זה הכול. 

... לא היית עסוק שלמה אולי אתה : משה אופיר

  -שמעת

 לא באמת נו.  : ה קטןשלמ

  -אני שאלתי את גבי בנימה ידידותית : משה אופיר

 הוא ענה לך.  : אוחיון יעקב

 רק רגע, שיסביר מה הרקע שלו שנדע.  : משה אופיר

 הוא ענה לך.  : אוחיון יעקב

ענה לי הבן אדם אני לא חייב לך כלום  : משה אופיר

בסדר, זו זכותו ולא רוצה להסביר לך. 

ת זה וזכותי לדעת האם הוא להגיד א

מבין בעניין הזה על מנת שאני אתמוך 

 בו, זה הכול. 

אנחנו נבדוק את זה, אני אבדוק את  : שלמה קטן

זה, זה כמו עם הצבע... נבדוק אם 

 המועצה... נדיח אותו. 

 הגזבר יעזור לו.  : אלי שי



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י  - 03-5373237הופק 
 

29 

מי בעד? מי בעד מינויו של גבי סויסה  : שלמה קטן

ם, למרות החששות של ליו"ר ועדת כספי

 אופיר? 

 בהצלחה גבי.  : שי רוזנצוויג

 תודה.  : גבי סויסה

בעד: שלמה, דליה, מירי, גבי מותר לך  : אוחיון יעקב

להצביע בעד עצמך אני כבר אומר לך, 

 גבי, אלי, שי ודבורית. 

 כולם חוץ ממשה אופיר.  : אלי שי

 מי נגד? מי נמנע? משה אופיר.  : אוחיון יעקב

מאשרים ברוב מוחלט של קולות  :טההחל

נמנע( את מינויו  –החברים)משה אופיר 

 של גבי סויסה ליו"ר ועדת כספית.

מינוי של מירי בר חיים לחברה בוועדת כספים ( 8

 )במקום אורית שגיא(.

סעיף שני מינוי של מירי בר חיים  : שלמה קטן

 לחברת ועדת הכספים. מי בעד? 

 פה אחד.  : אוחיון יעקב

למה אתה עושה אפליה בינה לבינו,  : רוזנצוויג שי

 היית צריך גם להימנע. 

אני יודע שיש לה רקע, ואני לא יודע  : משה אופיר

 מה הרקע של גבי, זה הכול. 

 אתה יודע שיש לה רקע?  : שי רוזנצוויג

כן, אני יודע, אני קראתי בדיוק מה  : משה אופיר

 היא כתבה בקורות חיים שלה ברשימה. 

למנות את מירי בר  פה אחדמאשרים  :לטההח

 חיים כחברה בוועדת כספים. 

 

מינוי של אורית שגיא למציגת המועצה בהנהלת ( 9

 המתנ"ס )במקום דבורית פינקלשטיין(.

  -9בשלב זה סעיף  : אוחיון יעקב

רגע, רגע, אני ביקשתי שלחתי לך מכתב  : משה אופיר

  -להוסיף לוועדת שפ"ע

 קיבלתי שום מכתב כזה עכשיו.  לא : אוחיון יעקב
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 שפ"ע שפ"ע, שלחתי מייל לכולם.  : משה אופיר

אבל כתוב, זה בסדר. כתוב או אתה או  : אוחיון יעקב

נציגך, אנחנו נוסיף אותו זה בסדר. 

 לא צריך לאשר. 

 לא צריכים לאשר?  : משה אופיר

  -אין בעיה : שלמה קטן

 אז שפ"ע זה מאושר?  : משה אופיר

 כן, כן.  : יעקבאוחיון 

  -9סעיף  : שלמה קטן

רק רגע, אני בזמנו גם ביקשתי ואתה  : משה אופיר

  -חייב תשובה לגבי המתנ"ס

אבל זה לא לסדר היום. אתה יודע  : אוחיון יעקב

שהשאילתה הזאת נדחתה אחרי הישיבה 

 הבאה. למה אתה עושה את זה? 

 השאילתות האלה נדחו לעוד ישיבה.  : שלמה קטן

 אתה דוחה את זה.  : אופירמשה 

 הוא דחה את זה אז.  : אוחיון יעקב

  )מדברים יחד(

הוא יודע שהם יהפכו לסעיפים לסדר  : אוחיון יעקב

 היום. 

 יהפכו לסעיפים על סדר היום.  : שלמה קטן

 שלמה כבר למד את זה.  : אוחיון יעקב

 על זה נאמר נפגש בחגים.  : שלמה קטן

 ה נסחף קדימה. קובי את : שי רוזנצוויג

  -יורד מסדר היום 9סעיף  : אוחיון יעקב

  -אורית ביקשה ממני חוות דעת : שלמה קטן

מאותם סיבות ששמורות, היועץ המשפטי  : אוחיון יעקב

יבדוק אם יש מניעה לכך אנחנו 

 מורידים את זה מסדר היום. 

  -אורית ביקשה ממני שאני אבדוק : שלמה קטן

 ה? על מה? איזה מניע : משה אופיר
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 לא חשוב, למה לפרט.  : אוחיון יעקב

היועץ המשפטי יבדוק אם יש מניעה  : משה אופיר

 למנות את אורית למתנ"ס? 

חבר'ה היא ביקשה ממני לבדוק איתו,  : שלמה קטן

הוא כרגע צריך לתת לי תשובה. דיברתי 

  -עם דבורית שהיא יו"ר הסיעה

 תכבדו בקשה של חברה.  : אוחיון יעקב

אז אולי ייתן קודם כל תשובה ואחרי  : ה אופירמש

 זה נדע. 

לא, לא עולה פה. דבורית ממתינה, היא  : שלמה קטן

תדבר עם אורית אם זה עדיין על סדר 

 היום. 

 אז להוריד את זה?  : משה אופיר

 כן, מורידים את זה מסדר היום.  : אוחיון יעקב

 הישיבה נעולה.  : שלמה קטן

אחד להוריד את הנושא מחליטים פה  :החלטה

 מסדר היום.

 

 

 

 

 

 יעקב אוחיון

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


