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 .58-ו 57אישור פרוטוקולי ישיבות מועצה מס' ( 1

. נוכחים כל 60אני מתחיל ישיבה מן המניין מספר  : שלמה קטן
  -נתחיל בשאילתות חברי המועצה.

ן : אוחיון יעקב   -לא, לא שלמה. סעיף ראשו

בוא, בוא, תיקח את זה היום, פשוט הייתה לי שיחה  : שלמה קטן
ו. זלא מאוד נעימה עכשיו לצערי בקשר לאי ' 

 מה הסיפור?  : משה אופיר

-ו 57אישור פרוטוקולים של ישיבות מועצה מספר  : אוחיון יעקב
 בלנו שום הערות. , הם מאושרים לא קי58

 

את פרוטוקולי ישיבות מועצה מס' מאשרים פה אחד  : החלטה
 .58עד  57

 

 שאילתות.( 2

שאילתות. אני מקריא ועונה  2אנחנו עוברים לסעיף  : אוחיון יעקב
 שי רוזנצוויג 1שאילתה מספר בשם ראש המועצה. 

 תחת הכותרת מנורות שרופות בדרך חסדאי
אי המובילה מתחנת "דרך חסד :המובילה ליישוב

הדלק מוזס לשאר היישוב יש אזורים שלמים חשוכים 
בספירה אחרונה(.  20עקב מנורות שרופות )מעל 

מדובר במפגע מסכן חיים והייתי רוצה לדעת האם 
המועצה רואה במצב כעניין בטיחותי שצריך לטפל בו 
ין מטופל ומהם לוחות  במהירות. כיצד העני

: "כידוע כביש צהתשובת ראש המועהזמנים..." 
ועד  55הגישה לאלפי מנשה קטע הדרך צומת 

הכניסה ליישוב עבר לסמכותה לאחריותה 
ולתחזוקתה של חברת נתיבי ישראל במסגרת 
לוקחים אחריות על הכבישים. פנינו למנכ"ל נתיבי 
ישראל בבקשה להשתתפות בעלות החלפת גופי 
תאורת הרחוב לאורך קטע דרך זה לתאורת לדים, 

ענינו לפנייתנו זו. כמו כן מתוכננת לראש טרם נ
המועצה פגישה בקרוב עם חבר הכנסת ישראל כץ 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים על מנת להסדיר 

 את נושא תחזוקת תאורת הרחוב לקטע דרך זה". 

, האם אופציה שלישית של לקחת שאלת הבהרה : שי רוזנצוויג
  -אחריות על התאורה בכביש הזה זה אופציה

 היא קיימת אבל זה יחייב הגדלת תקציב.  : וחיון יעקבא
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 אבל היא קיימת?  : שי רוזנצוויג

 קיימת מאוד.  : שלמה קטן

אנחנו מקווים לקבל מקול הקורא שהשתתפנו בו, קול  : אוחיון יעקב
הקורא שכבר הסתיים, כי יש קול קורא חדש שהוא 

בנושא התייעלות אנרגטית, אנחנו  30.4.17עד 
האמין שראש המועצה יצליח לשכנע את השר רוצים ל

  -כץ. כי הייתה התחייבות בשעתו

 הוא אמר...  : שלמה קטן

שהכביש יעבור על מלוא המרכיבים שלו לאחריות של  : אוחיון יעקב
 חברת נתיבי ישראל. 

 לא עדיף לנו שאנחנו נקבל תקצוב?   :מירי בר חיים

ן י י זה לא רק התאורה. נניח כי זו שאלה מעניינת, כ  :דבורית פינקלשטי
  -שמחר יש

  -לא, הם מתקנים הכול : שלמה קטן

 אין מחלוקת.  : אוחיון יעקב

ן י  הא אין מחלוקת.   :דבורית פינקלשטי

 אין מחלוקת.  : אוחיון יעקב

המחלוקת שלהם שלא קיבלנו תקציב לתאורה. הוא  : שלמה קטן
ק"מ כבישים, אז  1,400אמר לי פתאום נתנו לנו 

אחרי זה  2015ו ישראל כץ אמר בתחילת בזמנ
, העוזר שלו 2017-, עכשיו אנחנו ב2016בתחילת 

מודע לזה קבע לנו פגישה בשבוע הבא כנראה או 
  -ימים. היום העברתי להם את החומר 10תוך 

עד לכניסה ליישוב הם אחראים? עד הכניסה? עד  : משה אופיר
 איפה? 

 מדרכה והכול.  עד הכניסה ממש. איפה שעשו : שלמה קטן

יפה, אז אם הם אחראים עד הכניסה ליישוב, אולי זה  : משה אופיר
הזמן והמקום לבקש מהם שישפרו את הכביש ואת 
השוליים שלו בצורה כזאת שיהיה אפשר לנהוג 

 קמ"ש.  80במהירות של 

ן  : שלמה קטן ן לי בעיה, שמעתי אנחנו לא נכנס לדיו ... אבל אי
 פוסל.  אני אנסה את זה, אני לא

  -שי רוזנצוויג 2שאילתה מספר  : אוחיון יעקב

לי זה נראה קצת מגוחך שצריך חבר כנסת בשביל  : אורית שגיא
 להחליף כמה מנורות. 
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 לא חבר כנסת הוא שר.  : שלמה קטן

 שר.  : משה אופיר

 )מדברים יחד(

אני מבינה, אבל שלמה בסופו של דבר אנחנו  : אורית שגיא
ה הזו, לא יכולים למצוא איזה מתמודדים עם הבעי

  -פתרון

אנחנו רוצים להשלים את האחריות של חברת נתיבי  : אוחיון יעקב
  -ישראל

 נשאר רק החשמל.  : שלמה קטן

 כולל תחזוקת הרחוב ותשלום חשבונות החשמל שם.  : אוחיון יעקב

 אם הם יתעקשו לשלם על זה לא נתנגד.  : שי רוזנצוויג

 ינה אבל בינתיים אנחנו נוסעים בחושך. אני מב : אורית שגיא

  -אורית את לא הבנת : משה אופיר

 עכשיו זה תהליך שיכול גם להימשך חודשיים.  : אורית שגיא

 לא, לא, לא.  : שלמה קטן

 אורית את לא הבנת, זה לא...  : משה אופיר

 חבר'ה אני מזכיר זה שאילתות.  : שלמה קטן

רוזנצוויג תחת הכותרת גובה  שי 2שאילתה מספר  : אוחיון יעקב
 הבניינים בפרויקט הבנייה של צמח המרמן בגבעת

"בעקבות טענות על הסתרת נוף כנגד סיכומים  :טל
קודמים בפרויקט הבנייה של צמח המרמן בגבעת 
טל, ארצה בבקשה לדעת מה גובה הבניינים מעל 
המדרכה ברחוב גולן תחתון )בעקבות הודעת ראש 

מגובה הבניין הראשון מבנה  המועצה להורדת קומה
(. מה הוא הגובה החדש? נראה לי כי למרות 9

ן ובנייה בעבר והנמכות  החלטות ועדות תכנו
ין הראשון עובר את גובה שלושת  למיניהם, הבני

ויוצרת הסתרת נוף ממנה הקבלן התחייב  המטרים
: "שאילתה זו תשובת ראש המועצהלהימנע". 

יני תכנון ובנייה וה יא צריכה לדון עוסקת בעני
בהשתתפות גורמי המקצוע מהנדס המועצה וצוותו 

 במסגרת ישיבת ועדת תכנון מיוחדת". 

ן י  אז למה לא אמרת לנו את זה?   :דבורית פינקלשטי

 למה אי אפשר היה לבקש ממנו לתת תשובה.  : אורית שגיא

 למה אתם לוקחים לי את שאלת ההבהרה?  : שי רוזנצוויג
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 לשאלת הבהרה, תשאל. אז חכו  : שלמה קטן

 למה לא אמרתם את זה?  : שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

בכל מקרה, אפשר הבהרה אשר, בכל זאת המהנדס  : שלמה קטן
לפי הבדיקות שלו לא עובר, והקומה שאתה שואל 

ין החמישי.   הועברה לבני

ן : שי רוזנצוויג ו  -לא, אני אומר אם אמרת שזה צריך להעלות לדי

 אתה מוסמך לענות על זה בלי המהנדס?  : אורית שגיא

 לא, לא, על הקומה.  : שלמה קטן

ן,  : שי רוזנצוויג ו בסדר, בואו נתקדם. אם צריך להעלות את זה לדי
  -אז אני מבקש פשוט לקבוע

ן, לא סתם נכתב. דבורית.  : שלמה קטן  לא, כי זה דיו

ן : אוחיון יעקב  :תחנות האכלה לחתוליג' דבורית פינקלשטיי
  -שאילתה "לאור ריבוי תאונות" רחוב

 דווקא אצלך יש פתרון.  : שלמה קטן

"לאור ריבוי תאונות והריגת בעלי חיים ביישוב וללא  : אוחיון יעקב
כוונה חלילה להסתיר את מידת האחריות מנהגים 
בכבישים, אבקש לקבל סטטוס לגבי מרכזי האכלת 

ני חתולים ומחסה מפני הגשם כפי שתוכנן לעשות לפ
מספר חודשים, כאשר הצבענו על תב"ר בנושא זה". 

: "לאחר שבוצע הליך הצעות תשובת ראש המועצה
מחיר אנו נוציא בימים הקרובים הזמנת עבודה 

תחנות האכלה לחתולי רחוב אשר  10-לאספקת כ
 יוצבו במקומות שיקבעו על ידי הווטרינרית ברשות." 

 דרך אגב.  2016 2015חלק מתוכנית עבודה  : שי רוזנצוויג

 בסדר. בסדר?  : שלמה קטן

  -אבל מאיפה האינדיקציה של הריבוי תאונות : אלי שי

י.  : שלמה קטן  לא, אני יודע פונים אלי

ן י  כן, כן.   :דבורית פינקלשטי

י... איך קוראים לה מיובלים?  : שלמה קטן  יש מישהי שפנתה אלי

ן י  ורד כברה.   :דבורית פינקלשטי

ן, אני גם רואה חתולים שנדרסים, ואומרת נכו : שלמה קטן
הנהגים לא זהירים ומהירות זה אני לא יכול להגיד, 
אבל כנראה בגלל שהחתולים מחפשים מזון 
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 ומסתובבים. חלק מהתב"ר היה תחנות האכלה. 

ן י   -פשוט כשיהיו תחנות האכלה  :דבורית פינקלשטי

 אבל גם התחלנו בסירוס.  : שלמה קטן

 אז החתולים מסתובבים סביבה.   :יןדבורית פינקלשטי

 הם מתרכזים.  : אלי שי

התחלנו בתהליך הסירוס, סוף סוף קיבלנו אישור  : שלמה קטן
 מהמשרד. שאלה הבאה. 

 אורית שגיא תחת הכותרתשאילתה הבאה של  : אוחיון יעקב
"מה סטטוס ביצוע  :סטטוס ביצוע כיכר גליל ערבה

: צהתשובת ראש המועכיכר גליל הערבה?" 
"הפרויקט להסדרת צומת ערבה גליל באמצעות מעגל 
תנועה התעכב עד לאחרונה בשל עבודות הקידוחים 
והחפירות שבוצעו בסמיכות לפרויקט הבנייה של 

בתחום  צמח המרמן, החל בשל תשתיות חשמל
הפרויקט שעל חברת החשמל היה להעתיקם. כיום 
הפרויקט נמצא בביצוע על ידי הקבלן הזוכה חברת 

ושדי חלבי אשר מטפל בימים אלו בהעתקת ר
 תשתיות בזק קטעים וקו." 

מאז שכתבת אתמול הוא כבר התחיל בהעתקה של  : שלמה קטן
 בזק, זה העברת תשתיות אחרונות. 

 כן, ראיתי שכתבת בפייסבוק. תגיד מה צפי הבנייה?  : אורית שגיא

 הוא מתחיל.  : שלמה קטן

 זק. לא, הוא מתחיל בב  :מירי בר חיים

לא, כרגע העתקת תשתיות. מה צפי הבנייה בפועל  : אורית שגיא
 ומה צפי סיום? 

 זה הוא, זה הוא.  : שלמה קטן

 הא הוא מעתיק...   :מירי בר חיים

 הוא... רושדי הוא גם עושה את הכיכר.  : שלמה קטן

 הוא עכשיו ממשיך ברצף?  : אורית שגיא

 כן, כן.  : שלמה קטן

 במסגרת הטיפול שלו. זה  : אוחיון יעקב

ין של חודש?  : שי רוזנצוויג  מה זה עני

 לא, בחודש לא מקימים כיכר.  : אוחיון יעקב



   

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

8 

 הוא כאילו התחיל.  : שלמה קטן

 כמה זמן?  : אורית שגיא

 מבחינתנו הוא מתחיל.  : שלמה קטן

י : אוחיון יעקב   -חודשיים, זה תלו

 כמה?  : אורית שגיא

 . 3ך עד חודשיים בער : שלמה קטן

 תן לקובי לענות, אני לא שומעת מה הוא אמר.  : אורית שגיא

 שאלות.  2לא, כי יש פה  : שלמה קטן

 אני מעריך בחודשיים.  : אוחיון יעקב

שאלות, סליחה. אחד  2לא, כי אנשים שאלו ביחד  : שלמה קטן
שאל מתי מתחיל, אחד שאל מתי נגמר. אז אני 

 גמר. מדייק, הוא אומר לכם מתי זה יי

זה עבודה של איזה קבלן טוב שמיומן מאוד בנושא  : אוחיון יעקב
תשתיות ופיתוח, אני מאמין כחודשיים אלא אם כן 

 מזג האוויר יעכב אותו. 

  -זה הקבלן : שלמה קטן

 זאת אומרת שעד אפריל נראה כיכר שם?  : אורית שגיא

 בעזרת השם.  : לוי-דליה נחום

שעשה את החניות בגבעת טל  דרך אגב זה הקבלן : שלמה קטן
 כולל במעון. 

ן י  אני יכולה הבהרה בעקבות זה?   :דבורית פינקלשטי

 כן, הבהרה.  : שלמה קטן

ן י זה מעין הבהרה אבל אני מתפרצת לדלת פתוחה   :דבורית פינקלשטי
לעניין הזה. הכיכר הזו אמורה לקום בסמוך לבית 

 הספר ולמעונות? 

 לא, בצומת.  : שלמה קטן

 צומת ערבה גליל.  : ון יעקבאוחי

ן.  : שלמה קטן  המסוכנת איפה שיש עצור הזה אחרי המעו

 אנחנו אישרנו את זה דבורית.  : אורית שגיא

ן י הילדים שהולכים לבית הספר כן, כן, אני מדברת על   :דבורית פינקלשטי
  -בעקבות הפוסטים ה
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 שלא נכונים היום.  : שלמה קטן

ן י   -א לא נכוניםהם ל  :דבורית פינקלשטי

  -הוא עמד שם מסכן : שלמה קטן

 לא להתווכח.  : לוי-דליה נחום

 לא להתווכח.  : שלמה קטן

ן י כן, כן, אבל היו שם תגובות שגם אם המהנדס עמד   :דבורית פינקלשטי
שם הילדים שלי לא יכלו עם מישהו שהם לא מכירים. 
אז השאלה אם אנחנו יכולים באיזה שהוא אופן, לא 

 אולי מורים מתנדבים, אני לא יודעת.  יודעת

לא, הוא יעשה הסדרי בטיחות, בגלל שזה לא עבודה  : שלמה קטן
  -של יום כמו שאתמול

  -תראו כשמקימים כיכר : אוחיון יעקב

 -יש מקומות ששמים : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 אתם שמתם לב שאתם לא מקשיבים.  : לוי-דליה נחום

 מקשיבים וגם שואלים. אנחנו  : אורית שגיא

 לא, אני לא מצליחה.  : לוי-דליה נחום

אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר. כשמסדירים  : אוחיון יעקב
צומת אפשר להסדיר באופנים שונים, בואו נאמר 

מעגל תנועה. מעגל  הוא באמצעותההסדר הטיפוסי 
גלבוע, -ארבל צומת התנועה היותר מורכב יהיה פה ב

שעתו תגיע, יש מה שנקרא הסדרי  אבל כשתגיע
תנועה ובטיחות בתקופת ביצוע עבודות. בדרך כלל 
זה בא בשלבים שכאשר כל שלב שהקבלן מגיע 
לאזור העבודות שלו הוא ממקם את כל הסדרי 
בטיחות והתנועה שמאושרים על ידי קצין את"ן 
ן, בסדר? הוא חייב לבוא מאושר אחרי שהוא  שומרו

דס הרשות אשר העלה את כל קיים היוועצות עם מהנ
ההתניות והדרישות שלו, עוד לפני שהוא הולך לקצין 

  -את"ן

ן י אתה ידעת על המשאית הזאת שתעמוד ככה   :דבורית פינקלשטי
 ותחסום? 

 בגלל זה היה מהנדס.  : שלמה קטן

המשאית שייכת לפרויקט של קו המים שמועתק  : אוחיון יעקב
פרויקט אחר  מתחום הפרויקט של צמח המרמן, זה

 לגמרי שלא שייך אגב. 
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שעות ניתוק  6שעות. זה היה  6היה ניתוק מים של  : שלמה קטן
מים, עמד שם בגלל זה המהנדס, הילדה פחדה, אני 
אם הייתי אבא שהילדה צלצלה אליו שהדרך חסומה, 
לפני שהייתי שולח מישהו לצלם את הדרך, ואמרתי 

וסט הייתי לו את זה הבוקר, ולפני שהייתי מעלה פ
מצלצל או לראש המועצה או למנהלת בית הספר, 

 ואומר לה שהילדה מפחדת לעבור כי היא לא יכולה. 

הטענה הייתה בגלל שהקבלן חסך ובמקום לבוא עם  : שי רוזנצוויג
  -מכשור מתאים

ן.  : שלמה קטן  לא נכו

שלמה הבעיה, אנחנו מנסים לחנך את האנשים, לא  : אורית שגיא
 צר מלכתחילה. צריך להיוו

 לא הייתה ברירה.  : שלמה קטן

  -שלמה לא צריכה להיווצר מלכתחילה : אורית שגיא

 ... 14:30עד  13:00-, מ13:00-מסיימים ללמוד ב  :מירי בר חיים

  -שאילתות אחרונות 2-אנחנו עוברים ל : אוחיון יעקב

וון את זה.  : שלמה קטן  עמד שם המהנדס והוא כי

 סדר, אבל גם המהנדס... אחריות. ב  :מירי בר חיים

 הוא עמד ברוח שעתיים העביר ילדים.  : שלמה קטן

  -לא, אני אומרת הוא לוקח על עצמו אחריות  :מירי בר חיים

ן י  אבל זה לא תפקידו שלמה.   :דבורית פינקלשטי

 -בסדר : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 בסדר, רשמתי לפניי את ההערות.  : שלמה קטן

 הלאה.  : לוי-דליה נחום

כמו שאמר לכם קובי מאחר וזה פרויקט מתמשך ולא  : שלמה קטן
של שעתיים, יש הסדרים עושים את זה עם 

 המשטרה, הייתה ישיבה הכול מסודר יהיה. 

האם מישהו מטעמנו הולך מידי פעם לגבעת טל  : אורית שגיא
  -בשעות השיא לפקח שם

 פעמים.  3שלמה קטן כל יום  : שלמה קטן

 פעמים.  3לא, אתה לא צריך לעשות  : רית שגיאאו
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 פעמים ביום.  3המהנדס  : שלמה קטן

  -שלמה שנייה אני רוצה : אורית שגיא

ן.  : שלמה קטן  אבל רגע חבר'ה אתם רוצים שאילתות או דיו

 אני רוצה לשאול שאלה.  : אורית שגיא

 זה לא שאילתות, אורית.  : לוי-דליה נחום

 ה אנחנו לא בדיון על זה. חבר' : אוחיון יעקב

 הבנתי.  : אורית שגיא

 כל היום מסתובב שם מהנדס.  : שלמה קטן

 הבנתי בסדר תודה.  : אורית שגיא

יפ וכולם.  : שלמה קטן  והביטחון ואריה והג'

 בסדר תודה.  : אורית שגיא

 משה אופיר תחת הכותרת פרויקט שאילתה הבאה : אוחיון יעקב
משיכת העתירה  ות"בעקב :תאורת רחוב לדים

במכרז הלדים אבקש לדעת האם המועצה שילמה 
סכום כלשהו לעותר עבור משיכת עתירתו?" ומופיע 
סימן שאלה בסוף. "האם למועצה / ראש המועצה / 
יועמ"ש המועצה ידוע מי שילם לעותר בגין משיכת 
העתירה, אם כן האם ידוע מה הסכום ששולם?" 

 : "לא ולא." תשובת ראש המועצה

  -אני רוצה לשאול : שה אופירמ

 אין מה לשאול.  : שלמה קטן

 שאלת הבהרה.  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

, למרות קודם כל אני שמח שהואלת לענות לזה : משה אופיר
 המכתב המאיים ששלחת. 

 אל תגיב, אל תגיב.  : לוי-דליה נחום

 תמשיך.  ,תמשיך : שלמה קטן

תה לגבי, אני שאלתי האם ושאלת הבהרה היי : משה אופיר
למועצה זאת אומרת עובדי המועצה ראש המועצה 

 והיועץ המשפטי של המועצה, ידוע מי שילם לעותר. 

  -האם שילמו לעותר : שלמה קטן

  -שלמה : אוחיון יעקב
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תן לי, תן לי לשאול מה שאני רוצה ואל תפריע לי כל  : משה אופיר
  -הזמן, כשאני מדבר

  -ר'ה תנו לו לשאול שאלת הבהרהחב : שי רוזנצוויג

 זאת שאלת הבהרה?  : גבי סויסה

 כן, תן לו לשאול.  : שי רוזנצוויג

 באמת נו, האם נתנו כסף? מה זה?  : גבי סויסה

 תן לו לשאול מה שהוא רוצה.  : אוחיון יעקב

 גבי, בשביל מה הושבנו אותך פה?  : אלי שי

 גבי תהיה רגוע.  : שי רוזנצוויג

 דבר, דבר.   :שלמה קטן

 בלי הפרעה?  : משה אופיר

 אתה אומר... שילם, תיקנתי אותך האם.  : שלמה קטן

אני שאלתי האם למועצה / ראש המועצה / היועץ  : משה אופיר
המשפטי של המועצה ידוע מי שילם לעותר, אם כן 

 האם ידוע. 

 ... לא.  : אוחיון יעקב

לא להפריע לי.  סליחה רגע, סליחה קובי, סליחה, : משה אופיר
האם התשובה שלך השנייה שמתייחסת הלא הוא 

  -מתייחס לשלושת הגורמים

 כן.  : שלמה קטן

  -מועצה ראש מועצה : משה אופיר

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

 ויועץ משפטי.  : משה אופיר

 צלצלתי ליועץ משפטי שאלתי אותו.  : שלמה קטן

לא מתייחס זאת הייתה השאלה הבהרה, האם ה : משה אופיר
 לשלושת הגופים. 

ן ברוך יקי  ... כן.   :עו"ד חי

 כן. חייקין ענה לך.  : אוחיון יעקב

 בסדר גמור. מה אתה עושה מזה סיפור?  : משה אופיר

 חייקין ענה לך הכול בסדר.  : אוחיון יעקב
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 לא חייקין ענה, זה ראש המועצה אומר.  : משה אופיר

 חייקין ענה.  : אוחיון יעקב

בסדר שאלת אם שאלתי גם אותו, שאלתי אותו הוא  : טןשלמה ק
 גם לא יודע. 

בסדר גמור. אני פשוט רוצה שיהיה בכתב ששלושת  : משה אופיר
האנשים הגורמים לא ידעו לא יודעים אין להם מושג 

 מה קרה, זה הכול. 

 שאילתה אחרונה משה אופיר. : אוחיון יעקב

  )מדברים יחד(

 רונה משה אופיר, עיון במסמכי מכרזשאילתה אח : אוחיון יעקב
ין "בתאריך  :הלדים והמסמכים המשפטיים בעני

ביקשתי לעיין במסמכי מכרז הלדים  3.1.17
והמסמכים המשפטיים הקשורים במכרז בהתאם 
לזכותי כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית / 
המועצה. עד כה לא קיבלתי תשובה לבקשתי, אבקש 

תשובת במסמכים."  לדעת מדוע ומתי אוכל לעיין
: "כבר ניתנה לך הזכות שמומשה על ראש המועצה

ין בכל המסמכים שנתבקשו. השבוע יתואם  ידך לעי
ן נוסף במסמכים אלו."  ו  עמך מועד לעי

אני רוצה להבהיר פה שאלת הבהרה שמה שניתן לי  : משה אופיר
בעבר לא כולל את המסמכים שנוספו, ומאז היו 

 לעיין בזה שוב.  התפתחויות ולכן אני רוצה

  -אז אני רוצה : אוחיון יעקב

  -רק רגע, רק רגע, תגיד מה שאתה רוצה : משה אופיר

 תן לו לסיים רק.  : שי רוזנצוויג

אבל תן לי לדבר, לא להפריע לי כל הזמן. זה דבר  : משה אופיר
  -אחד, דבר שני פה כתוב

  -לא הוא שואל, הבהרה לשאילתה או : שלמה קטן

 הבהרה.  : רמשה אופי

 חכה תן לו לסיים.  : שי רוזנצוויג

למה נאום, שייתן הבהרה שישאל הבהרה. איך  : שלמה קטן
ההבהרה שלך הייתה משפט, איך של דבורית 

  -הייתה

 זה לא הברה הבהרה.  : שי רוזנצוויג

 כן.  : שלמה קטן
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 אז תן לו לסיים משפט.  : שי רוזנצוויג

. -זה הבערה ב : שלמה קטן  ע'

עכשיו כשאתה כותב לי פה השבוע, אתה מתכוון על  : ה אופירמש
  -היום ביוםהשבוע הזה? זאת אומרת אנחנו נמצאים 

ן : שלמה קטן   -אתמול כתבתי זה היה יום ראשו

ן י  עד יום שני הבא.   :דבורית פינקלשטי

ן י  בשישי לא עובדים.   :דבורית פינקלשטי

אלתי שאלה, שאילתה אז אני רוצה להגיד לך שאני ש : משה אופיר
בישיבה הקודמת לגבי פרסום דו"ח המבקר נאמר לי 
שהשבוע יפורסם ועד היום לא פורסם, לכן אני שואל 

 את שאלת ההבהרה הזאת . 

  -הדו"ח עלה היום : אוחיון יעקב

 עלה.  : שלמה קטן

 היום עלה?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 עם ההערה.  : אוחיון יעקב

יום עלה, בסדר חודש אחרי שאמרת לי השבוע. אני ה : משה אופיר
מקווה שזכות העיון תהיה אכן השבוע ולא בחודש 

 הבא, בישיבה הבאה תגיד אמרתי לך.  

 די, די, בסדר.   : אוחיון יעקב

 אתה הבנת את הנקודה.  : משה אופיר

 ההצגה נגמרה.  : שלמה קטן

 זה לא הצגה.  : משה אופיר

 

 הצעות לסדר.( 3

 אכיפה ברחבי היישוב והקמת רשות חניה. –ית שגיא אורא. 
 

 מסדר היום.מגישת ההצעה ביקשה להסירה 

 

 משה אופיר: התנהלות מזכיר / מנכ"ל המועצהב. 

הצעות לסדר. הצעה ראשונה אורית שגיא לפי  : אוחיון יעקב
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בקשתה ירד מסדר היום בשלב זה. משה אופיר 
 התנהלות מזכיר / מנכ"ל המועצה בבקשה. 

 את הורדת את הנושא לסדר היום?  : משה אופיר

 דקות האלה.  10-אל תפריעו לו אבל ב : לוי-דליה נחום

 10-אף אחד לא מדבר, אני מבקש לתת לו את ה : שלמה קטן
 דקות. 

 אני יש לי הפתעה בשבילך.  : משה אופיר

 הוא מוריד את זה.  : גבי סויסה

 מה זה?  : משה אופיר

 יד את זה לא? אתה מור : גבי סויסה

 גבי ביקשתי לא להפריע לו.  : לוי-דליה נחום

 כל הכבוד גבי.  : משה אופיר

 ניחשת?  : שלמה קטן

אני החלטתי להוריד את הנושא הזה מסדר היום  : משה אופיר
 היום. 

 אין בעיה, היום.  : שלמה קטן

רגע, רגע, שנייה, אני נערכתי לסדר היום הזה ואני  : אורית שגיא
 בכל זאת להעלות את זה לסדר, אפשרי? מבקשת 

בסדר, אני מתכוון ממילא להוריד את זה מסדר היום,  : שלמה קטן
 אז את רוצה להציג בבקשה. 

 אני אציג?  : אורית שגיא

 סליחה לא הבנתי את רוצה להציג את הנושא שלו?  : אלי שי

 אם הוא מוריד אז אני רוצה.  : אורית שגיא

 את מעלה?  את הנושא הזה : אלי שי

 הוא בודק, רגע אני בודק. אוקיי בסדר.  : שלמה קטן

 אם הוא לא רוצה אז אני אעלה.  : אורית שגיא

 אין בעיה.  : שלמה קטן

  -אני התכוונתי להתייחס אבל : אורית שגיא

זכותך, מה שאת רוצה, זכותך. רק תבדקי מה זה  : שלמה קטן
 חבר הנהלה. קדימה. 
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ן ברוך יקי  ע, אני בודק. רג  :עו"ד חי

 מה אתה בודק חייקין?  : משה אופיר

ן י  אז אולי אפשר לעבור לנושא הבא.   :דבורית פינקלשטי

 לא, אני רוצה שהיועץ המשפטי יבדוק.  : שלמה קטן

ן י   -לא, אין בעיה אבל אפשר לעבור לסעיף  :דבורית פינקלשטי

 לא, אני רוצה שהיועץ המשפטי יבדוק.  : שלמה קטן

 זה לא שאילתה, נושא לסדר היום למיטב ידיעתי כן.   :משה אופיר

 אולי בנוכחות של המציע מי שמכיר.  : שלמה קטן

אני אגיד לך למה זה גאוני, תתאר לעצמך יש נושאים  : משה אופיר
שאתה לא רוצה שאני האופוזיציה תעלה, אתה אומר 
למישהו מהקואליציה תעלו את זה, ואחרי זה הם 

לא יכול להעלות את הנושא הזה  מורידים את זה ואני
ון.   שהוא חשוב לי, זה ככה גם מן ההיגי

 אם הם מראש ביקשו.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר ו  אתה מבין למה אני מתכו

ן ברוך יקי   -32טוב סעיף   :עו"ד חי

 ברוך אפשרי או לא בקיצור.  : אורית שגיא

ן ברוך יקי   -אני עונה לכם  :עו"ד חי

 ה. תוד : אורית שגיא

ן ברוך יקי "המגיש הצעה לסדר יום יכול להסירה בכל עת על   :עו"ד חי
ידי הודעה בעל פה בישיבת המועצה. דרש חבר אחר 
ון כאילו  שההצעה תיכלל בסדר היום, תובא הצעה לדי

 אותו חבר הגיש אותה." 

 אז כן אפשר. בסדר בבקשה.  : שלמה קטן

וני.  : משה אופיר  זה גם הגי

 ביקשתי שהיועץ המשפטי יגיד, בבקשה. לכן  : שלמה קטן

מנכ"ל / מזכיר תודה. טוב, אין ספק שבכל רשות  : אורית שגיא
המועצה הם דמויות דומיננטיות בעשייה, התפקיד 
מחייב. באחריותו של המנכ"ל להיות זה אשר מוביל 
את המועצה על כל מחלקותיה ובכל התחומים 
 למימוש מטרות הרשות בכלים העומדים לרשותו

ו לוודא לעניות דעתי כי רוח העשייה תואמת את  ועלי
שבין היתר קבעה מליאת המועצה. אם רוח המדיניות 

לא כך, לשאלתך שלמה אינני רואה טעם בדבר הזה 
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 שנקרא מועצה קואליציה הנהלה או כל שם אחר. 

 את אליי פונה?  : שלמה קטן

זרקת כן, אני לא יודעת אם הקשבת אז אמרתי אתה  : אורית שגיא
  -קודם מילה

 אני הקשבתי לכל מילה.  : שלמה קטן

 אז חשוב היה לי להתייחס לזה.  : אורית שגיא

 אני שומע כל מילה, תאמיני לי.  : שלמה קטן

המנכ"ל כמו כל עובדי המועצה צריך ואף חייב להיות  : אורית שגיא
מנותק בעשייתו מהפוליטיקה או מאהדתו / חוסר 

, כדי שלא יתבלבל וכדי אהדתו לאדם כזה או אחר
שהדברים לא יהיו נתונים לשיקול דעתו או לפרשנותו 
קבע המחוקק, אגב הוא אוהב לצטט אבל רק כשזה 
מסתדר שורה של נהלים והנחות, אלה אינם המלצה 
ין  הם הנחיה מחייבת. וכך אם מבקש חבר מועצה לעי
במסמכים לא משנה מאיזו סיעה הוא, מה כוונותיו, 

ו,  מינו, גילו או צבע עורו כאמור מגדיר מה עמדותי
החוק בדיוק תוך כמה זמן, איך ואיפה יש להעמיד 
לרשותו את המידע המבוקש. כאשר פונה חבר 
מועצה בשאלה אם במייל, בטלפון או באופן ישיר 
מחובת אנשי המקצוע בוודאי הבכירים ובוודאי 
העומד בראשם המנכ"ל לענות, התעלמות היא לא 

הוא תיארתי נשמע אולי כמו סוג של אופציה. המצב ש
אידיליה, אבל ככה זה צריך להיות ואין שום סיבה 
שהדברים יתנהלו אחרת. מי שפועל בתום לב 
ביושרה אישית ומקצועית תוך הבנה שהוא חלק 
מהמערכת והוא לא המערכת, אין שום סיבה נראית 
לעין שיפעל אחרת. לצערי המצב המצוי במחוזותינו 

צב שצריך היה להיות. אל תתבלבלו רחוק מאוד מהמ
זה לא תענוג גדול להיות זה שצועק שהמלך ערום, 
אין בזה חדווה, אין בזה סיפוק, ואין בזה אפילו 
שמחה לאיד, אחרי הכול זאת הבעיה שלנו של כולנו. 
יש שיטענו שזה פופוליזם, גם את זה כבר שמעתי 
בעבר, אבל לי זה נשמע טיעון רק של מי שנגמרו לו 

יניים. כדי לנחות מהתיאוריה למעש ה טיעונים העני
בחרתי כמה דוגמאות, כמו שאומרים לצורך המחשה. 
אני רוצה להתחיל מסקר הנכסים, אין מה לעשות זה 
היה נושא מדובר ועודנו. אותו סקר שאישרנו ברוב 

-ה 22קובע כאן במליאת המועצה בישיבה מספר 
ויכוחים, . אחרי אין ספור דיונים, שאלות, 9.11.14

ייעוצים משפטיים רעדה לנו היד כשהצבענו כי ככה 
י  צריך להיות, כשמתקבלת החלטה משמעותית ראו
שנהיה בטוחים הכי שאפשר במה שאנחנו עושים 
ושנבין את גודל האחריות המוטלת על כתפינו. 

  -שלמה, אני אשמח אם אתה תהיה איתי
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 אני מקשיב לכל מילה.  : שלמה קטן

 ודה. ת : אורית שגיא

האחריות המוטלת על כתפינו. תאמיני לי אני שומע  : שלמה קטן
 כל מילה. 

מעולם לא ראה התערבות לא אחת ציין המנכ"ל, כי  : אורית שגיא
כזאת של חברי מועצה בתהליך עבודה. כשביקשנו 
לראות נוהל מרגע המדידה ועד לסגירת התיק כולל 

של לוחות זמנים מחייבים, טען שזה משתנה לגופו 
ין  ן לנו צורך בו. חייבת לצי עניין ושזה נוהל פנימי שאי
שעד עצם היום הזה אין בי חרטה על אישור היציאה 
ין חושבת שהוא מתבקש, יחד עם זאת  לסקר, אני עדי
אני חושבת שכשלנו בביצוע, וכבר אמרתי את זה 
מספר פעמים. מעבר להחלפת החברה המבצעת אם 

ה הסיבות עבור אינני טועה פעמיים, ולא משנה מ
 דרך חוסר רגישות כלפי התושבים. 

 מותר לה להגיד... מערכת הבחירות.  : שלמה קטן

חבל שתיקח את זה לשם שלמה, אבל אני מציעה  : אורית שגיא
  -שתקשיב עד הסוף, אם תרצה להגיב

 אני מקשיב לכל מילה.  : שלמה קטן

 אחר כך אני אשמח.  : אורית שגיא

ן.  תעלה את : משה אופיר  זה לדיו

 אני אחליט, אני אחליט, לא אתה.  : שלמה קטן

 המועצה תחליט.  : משה אופיר

אתה מפריע לי, אתה ויתרת על זכות הדיבור שלך,  : אורית שגיא
 עכשיו אני מדברת. 

 סליחה, אני מתנצל.  : משה אופיר

 אני חושב שזה היה מתואם...  : שלמה קטן

יותר להפרה בוטה של רוח הדוגמא המשמעותית ב : אורית שגיא
-המדיניות היא אותו מכתב שהפיץ מנכ"ל המועצה ב

ו  2.6.15 ובו איום על תושבי היישוב שבעקבותי
פרסמתי התנצלות נוכח הבושה שחשתי כמי 

 ששותפה למהלך הזה. 
 6.8.15-פרויקט להתייעלות אנרגטית הלדים. ב

התקיימה ישיבה של דירקטוריון החברה הכלכלית 
נו כל חברי המועצה לשם הדיון בפרויקט אליה הוזמ

ון היה סוער ואף צורם, כל שאלה עניינית  הזה. הדי
יני, הייתי ון לא עני רוצה לגלול כאן את  התגלגלה לדי

 30.9.15-הדברים אבל נמנעתי זה לא רלוונטי. ב
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ן וביקש  פנה במייל מנכ"ל המועצה לחברי הדירקטוריו
י ועדת ה מכרזים לאשר בהצבעה טלפונית את מינו

ון בנושא  של החכ"ל. ביקשתי שלא להיחפז ולקיים די
יצא פרוטוקול  6.10.15-תוך הבנת המשמעויות. ב

לכאורה שבו נאספו חלקי ההתכתבויות במייל 
ן כי מדובר  והחלטה לאשר את המינוי ללא ציו

לאחר שהסבתי את תשומת לב בהצבעה טלפונית. 
ן, ענה שמדובר בטעות והוסיף את  י המנכ"ל לעני
ההערה בנושא הפרוטוקול. שאלתי אז האם ניתן 
לקבל החלטה טלפונית על אף שלא נתקבלה פה 
אחד, למרות פניות חוזרות ונשנות משך מספר 
חודשים לא קיבלתי תגובה כלשהי, שום תגובה 

חוות דעת  התעלמות מוחלטת. עד שכבר התקבלה
ין התכנסה שוב החברה הכלכלית ואשררה את  בעני
אותה החלטה. לא חוקי לא יודעת לומר. לא ישר אולי 
תלוי את מי שואלים, לא מקצועי בעיניי זה לא. לא 
יני בטוח שלא. עוד בעניין פרויקט הלדים, לפני  עני
זמן מה הוגשה תביעה על ידי אחת החברות 

כתב התביעה שהתמודדה במכרז אך לא זכתה. 
העלה טענות קשות. ראוי היה שלכל הפחות תועבר 
הודעה לחברי המועצה, הודעה פנימית לא צריך 

והסבר מניח את הדעת, לא  בפומבי, אודות התביעה
צריך לחכות שנשאל, לא צריך לפרש את שאלותינו 
כהאשמה, לא צריך לראות בנו מטרד. צריך להבין 

ן אין לה סיבות לחשוש  שמערכת שעובדת במנהל תקי
ו, ומי שהוא חלק ממערכת  משאלות קשות ככול שיהי
ציבורית חייב להבין שאם לא נשאל את אותן שאלות 
ולא למען הסר ספק אנחנו חוטאים לתפקידו שלשמו 
נבחרנו. מערכת שבה כל הפעולות מרוכזות במקום 
אחד, מדיניות, אישור, ביצוע, בקרה ועוד לטעמי לא 

קין לפחות לא באופן נכון יכולה להתנהל באופן ת
י. יחד עם זאת מיד עם הסרת התביעה התקבלה  וראו
הודעה חגיגית שוב ללא הסברים, אבל שוב לשם 
המחשה אני רוצה להקריא את ההתכתבויות מאותו 

המנכ"ל ויתר חברי המועצה. אני היום ביני לבין 
כתבתי: "בשורות משמחות, אשמח לדעת מה עומד 

ומי החברה שתבצע את מאחורי ההסדר המוסכם 
הפרויקט בסופו של דבר, תודה". ענה לי המנכ"ל: 
"איננו מעורבים בשום הסדר מציע להתמקד 
בתוצאה". עניתי: "ההישג אכן משמח בעיקר משום 
שהוא מאפשר לפרויקט לצאת לדרך ונקווה לביצוע 
טוב של הפרויקט. יחד עם זאת הדרך חשובה לא 

מה שקרה. מה גם  פחות. וחשוב שנלמד ונבין גם את
שאנו נשאלים שאלות וראוי שנדע להשיב בצורה 
מכובדת." בשם השקיפות ביקשתי לקבל פרטים על 
מה שהיה, "אני מניחה שהמידע אינו חסוי" כתבתי, 
"בטח עבורנו חברי המועצה ועבור דירקטוריון 
ן לי  החברה הכלכלית." ענה לי שוב המנכ"ל: "אי

הבנת, אז אחזור  מושג על מה את מדברת, אולי לא
שוב עד שתביני. המועצה או מי מטעמה לא היו 
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מעורבים בשום הסדר ולא ידוע לנו על הסדר כזה. 
ין אותי כקליפת השום.  למען האמת הסדר כזה מעני
מה שחשוב לנו לאור הבהרות אלה שפרויקט יצא 
לדרך עם הקבלן הזוכה ועם גוף התאורה הנבחר. זו 

ייחס לסוגיה זו." תהיה הפעם האחרונה שאני את
ואני עניתי: "קובי אולי אתה לא מבין אז אני אכתוב 
ן, תפקידי לשאול ותפקידך לענות כמה  שוב עד שתבי
ין אותך שאלתי האם  שיידרש. לא שאלתי מה מעני
היה הסדר. לא יודע זו גם תשובה והיא אפילו לא 
חצופה." קובי ענה לי: "אני רואה שעדיין לא הבנת 

לחזור אליה" ואני החלטתי לסיים את התשובה שלי 
את ההתכתבות המבישה וכתבתי לו: "תודה." אני 
תוהה באיזה מקום תקין מרשה לעצמו עובד מועצה 
בכיר להתנסח בצורה כזאת שהיא רק דוגמא אחת 
מיני רבות. עוד הגדיל לעשות ופרסם באותו היום 
בדף הפייסבוק שלו את הפוסט הבא: "בימים אלה 

מנשה על רקע פרויקט תאורת רחוב  אני חווה באלפי
לדים שיצא לדרך את בעיית הטרמפיסט. תופעה 
במדיניות ציבורית של אדם או קבוצת אנשים הנהנים 
ממוצר או שירות מסוים מבלי שהם נושאים בעלותו, 
לא מופתע הייתי בסרט הזה." חייבת לומר שקראתי 
את זה מספר פעמים, תהיתי מיהו הטרמפיסט, מהו 

צר נשגב כנראה שהרי אנו נהנים ממנו אותו מו
שאיננו נושאים בעלותו, אבל חשוב מכך תהיתי 
הכיצד מתאפשר שאדם העושה את עבודתו בשכר 

שלו זה אנחנו תושבי אלפי מנשה, שזכות הקיום 
 מכפיש את שמנו בפומבי ועולם כמנהגו נוהג. 

אני שואלת את כל מי שיושב כאן בחדר האם הייתם  
ר מה על מקום עבודתכם, או אם מעזים לכתוב דב

הייתם עושים זאת כמה זמן להערכתכם היה עובר 
עד שכבר לא הייתם מועסקים באותו מקום. זאת לא 
ון,  הפעם הראשונה שתפקוד המנכ"ל עולה כאן לדי
אני מניחה שזאת גם לא תהיה הפעם האחרונה, עד 
הפעם הבאה אני מבקשת להזכיר לכולנו שכל אחד 

אחד בתוך מערכת גדולה, אף אחד  מאיתנו הוא חלק
מאיתנו הוא לא המערכת עצמה, כולנו אנשי ציבור 
אם בשכר ואם נבחרים כפופים לשקיפות, לדיווח, 
יניות. ואני מאוד מקווה  לביקורת, למקצועיות ולעני
שלמה, אני בטוחה שתרצה להגיב לזה אבל אני 
מקווה שאתה כן תעלה את זה לסדר היום ולא תוריד 

סדר היום, כי אני חושבת שזו סוגיה שראוי את זה מ
 שנתייחס אליה. 

 סיימת?  : שלמה קטן

 תודה, כן.  : אורית שגיא

טוב אני כמו שהתכוונתי אני מחליט להוריד את  : שלמה קטן
  -הסוגיה הזאת מסדר היום

 מבקש להוריד, מבקש.  : משה אופיר
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מבקש להוריד, כמובן יש פה מועצה, המועצה  : שלמה קטן
 מצביעה כמו שאמרת אופיר, לפי הצבעות נספור. 

 יש נימוק לבקשה שלך להוריד את זה מסדר היום.  : אורית שגיא

 אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.  : שלמה קטן

 למה?  : אורית שגיא

  -אני מבקש להסיר את ההצעה : שלמה קטן

 למה אבל באיזה טענה?  : אורית שגיא

 ך לנמק לפי החוק. אתה צרי : משה אופיר

 לא צריך לתת לך הסבר.  : שלמה קטן

ן  : משה אופיר לפי החוק. חייקין תגיד לו מה החוק אומר. חייקי
 תגיד לו מה החוק אומר. 

 אני החלטתי להוריד את הסוגיה מסדר היום. : שלמה קטן

אתה רוצה שיצביעו להוריד תגיד למה אתה רוצה  : אורית שגיא
 להוריד. 

ון.  : שלמה קטן  חבר'ה זה לא עולה לדי

אני חושב שזה זלזול בחברי המועצה להגיד שאתה  : משה אופיר
 רוצה להוריד בלי לנמק. 

 מי בעד הסרת הנושא מסדר היום?  : שלמה קטן

 אני חושב שאתה צריך לתת להם כבוד.  : משה אופיר

 מי בעד? מי בעד?  : שלמה קטן

 אתה צריך לתת להם כבוד.  : משה אופיר

 אנחנו יכולים להשפיע על זה בכלל?   :ירי בר חייםמ

 כן אני מצביע.  : שלמה קטן

את צריכה להצביע אם את רוצה להוריד את זה  : אורית שגיא
ן.  י  מסדר היום או שיש לך מה להגיד בעני

מקובל עלייך שהוא לא מסביר לך למה הוא רוצה  : משה אופיר
 להוריד? 

 מי בעד?  : שלמה קטן

 תנמק אבל.  : ויגשי רוזנצו

 כן, תסביר למה.   :מירי בר חיים
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אני מוריד מסדר היום כי הנושאים האלה על  : שלמה קטן
ון כבר במועצה  התנהגות המזכיר מנכ"ל היה די
הזאת, ולא התקבלה דעתך, את מעלה נושאים 

  -אחרים

מה זאת אומרת לא, אני מעלה טענות שלמה שאני  : אורית שגיא
  -ילגם מעלה אותם במי

ן, אני מבקש להוריד את זה מסדר  : שלמה קטן אני לא נכנס לדיו
 היום. 

ויכוח, אבל אני מעלה טענות : אורית שגיא   -אני לא רוצה להיכנס לו

 אני מבקש.  : שלמה קטן

יניות.  : אורית שגיא  שהן עני

 מאיזו סיבה אתה רוצה להוריד?  : משה אופיר

  -חבר'ה אני לא עומד פה... : שלמה קטן

 אני לא מדברת על תחושות.  : אורית שגיא

  -אני מבקש להסיר מסדר היום : שלמה קטן

 אתה ראית את המיילים האלה כמוני, אתה אומר : אורית שגיא
שאני... אתה אומר שלא מתנהגים ככה בהנהלה, 
אתה צודק, למה מתנהגים אליי ככה? למה אתה 

  מאפשר שיתנהגו אליי?

  -אנחנו לא עושים פה הצגה ?לצעוק את מתכוננת : שלמה קטן

 בסדר, זה לא הצגה.  : אורית שגיא

  -אני לפחות עוד לא התחלתי : שלמה קטן

ן י  זה לא הוגן, זה לא הוגן.  ,שלמה  :דבורית פינקלשטי

ן, אני מבקש להוריד מסדר  : שלמה קטן אני לא הולך לעשות דיו
 היום. המועצה תחליט לא אני. 

 לדון בזה בהנהלה?  אפשר : שי רוזנצוויג

 כן בהחלט.  : לוי-דליה נחום

זה אתה תחליט אני כרגע מוריד את זה מסדר היום.  : שלמה קטן
 מי בעד? 

ון בהנהלה.   :מירי בר חיים  רק אם אנחנו מעבירים את זה לדי

 איזה דיון את חושבת שיתקיים בהנהלה?  : אורית שגיא

 מי בעד?  : שלמה קטן
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ת שאני אקבל תשובה למה לא ענו לי על את חושב : אורית שגיא
חודשים לא קיבלתי תשובה, למה שאני  3מיילים? 

 אקבל עכשיו? 

 אני שואל מי בעד חבר'ה?  : שלמה קטן

ן...   :מירי בר חיים  אני לא הייתי בדיו

 את רואה את כל המיילים מירי.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 אתה פוחד שאנשים ישמעו?  : משה אופיר

 לא פוחד, לא פוחד.  : שלמה קטן

 הנהלה, סגור.  : משה אופיר

לא פוחד, מספיק מספיק, אני לא רציתי היום לענות  : שלמה קטן
לך על הסיפור ההוא, מספיק עם הלכלוכים, הגיע 

 הזמן להפסיק עם הלכלוכים. 

 איזה לכלוכים?  : משה אופיר

י ציינתי פה אגב אני לא אמרתי כאן שום לכלוך, אנ : אורית שגיא
 עובדות. 

 לא, לא, האם הלדים האם זה.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 מי בעד הסרה מסדר היום?  : שלמה קטן

 חבר'ה מירי שי.  : לוי-דליה נחום

 לא כופה על אף אחד כלום.  : שלמה קטן

אתה שמעת גם עכשיו שאני מעלה את זה, אז  ,אגב : אורית שגיא
איומים מהצד, כי ככה אני גם שומעת מלמולים של 

  -זה ה

 איזה איומים?  : שלמה קטן

כל הזמן יש איומים פה ואני כחבר מועצה ואני רוצה  : משה אופיר
שזה יהיה כתוב, אני כל הזמן מקבל איומים ממזכיר 
המועצה וזה איומים וטוב שזה מוקלט, אני חושב 
שזה דבר שלא יעלה על הדעת. אני השתתפתי 

ר מועצות לא רק פה, בהרבה בישיבות מועצה במספ
מועצות אחרות, ואני כל הזמן מקבל איומים ממזכיר 

 המועצה, שזה יהיה כתוב בפרוטוקול. 

 אמרת, בסדר.  : שלמה קטן
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ואני כל הזמן יושב איתו ולא מקבל שום איומים והוא  : גבי סויסה
 נותן לי את כל מה שאני צריך, כל אחד והסוגיה שלו. 

ן,  : משה אופיר אתה לא מקבל איומים ואני כן מקבל איומים. נכו
 איומים פה מסביב לשולחן הזה. 

 מי איים עליך כרגע?  : שלמה קטן

לא אמרתי כרגע, לא אמרתי כרגע. אני פה חי  : משה אופיר
 בהרגשה שיש פה מזכיר שהדרך שלו זה לאיים. 

אבל למה הורדת את זה מסדר היום? אבל אתה   :מירי בר חיים
 זה מסדר היום. הורדת את 

 אני חושב... : משה אופיר

  )מדברים יחד(

 מי בעד?  : שלמה קטן

 אני בעד להסיר.  : גבי סויסה

אני לא רוצה לדון בזה היום, אני רוצה לדון בזה אבל   :מירי בר חיים
 לא היום. 

 את חברת מועצה ילדה גדולה.  .תעשי מה שאת רוצה : משה אופיר

 אבל אנחנו רוצים לדון בזה.  אנחנו בעד  :מירי בר חיים

 אפשר בהנהלה לדון בכול, מה שאתם רוצים.  : שלמה קטן

זה לא הנמנע שזה יעלה גם בישיבת מועצה אחרת  : שי רוזנצוויג
 כשאנחנו נהיה יותר... 

  -מי בעד? גבי, דליה, שלמה : שלמה קטן

רגע, אתה מבטיח להעלות את זה בישיבת מועצה  : משה אופיר
 מוכן להצביע בעד.  הבאה? אני

 אז כן.  ,אם אני לא אקבל תשובות : שי רוזנצוויג

 -גבי : שלמה קטן

לא שאתה תקבל, ולמה אני לא יכול לקבל תשובות?  : משה אופיר
שי אני אגיד לך בצורה גלויה, אם אתה באת ואתה 

 -אומר

 סליחה שי למה אתה מפריע להצבעה?  : שלמה קטן

  -ה לא התכוננת אני מוכןאם אתה אומר את : משה אופיר

 סליחה, למה אתה מפריע להצבעה.  : שלמה קטן
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אני מוכן להצביע לדחות את זה לישיבת מועצה  : משה אופיר
 הבאה. 

 לא.  : שלמה קטן

אבל לא בסתר של ישיבת הנהלה שאף אחד לא  : משה אופיר
 נמצא ובטח אני לא נמצא. 

 אתה לא תהיה...  : גבי סויסה

ה מה שאני חושב, אם אתם רוצים לדון בזה ז : משה אופיר
 בישיבת מועצה הבאה אני בעד. 

ו : שי רוזנצוויג יני   -משה, הבן אדם פה יושב מולך, אתה דן בעני

 אז שלא יישב פה.  : משה אופיר

י : שי רוזנצוויג   -מן הראו

 אז שלא יישב פה.  : משה אופיר

 שי, אני בהצבעה...  : שלמה קטן

לא יישב פה בישיבת המועצה הבאה אתה אז ש : משה אופיר
 רוצה, אני מוכן. 

  )מדברים יחד(

שי אני הראשון שיצביע לדחות את זה לישיבת  : משה אופיר
 מועצה הבאה. 

 זה לא משנה אם זה קובי או משה או דוד.  : שי רוזנצוויג

 אני מוכן.  ,אתה רוצה בישיבת המועצה הבאה : משה אופיר

 י. זה לא תנא : גבי סויסה

מחר אתה תהיה ראש מועצה, אני לפני שאני אתלונן  : שי רוזנצוויג
על מישהו בישיבת מועצה אני אבוא אליך, אקבע 
איתך פגישה אולי עם כל הסיעה שלי נציף את 
הדברים בצורה מסודרת ניתן לך זמן לטפל, אולי 
. אני לא חושב שאני  ' לקרוא לבן אדם לבירור וכו

  -אעשה את זה ישר

 עכשיו לא.  : יסהגבי סו

 -סליחה רגע שנייה, הדברים עלו כבר מעבר : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 חבר'ה אני ביקשתי להסיר.  : שלמה קטן

תשמע יש פה התנהגות מחפירה לפי דעתי של מזכיר  : משה אופיר
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המועצה. אם אני ראש מועצה הבן אדם הזה לא היה 
ס שורד פה דקה אחת, עקב הסגנון שהוא מתייח

 אלינו.

 אזהרה ראשונה.  ,אופיר : שלמה קטן

 זה לא קשור שזה קובי, זה יכול להיות דוד או משה.  : שי רוזנצוויג

לא קשור שזה קובי. חס וחלילה זה לא בגלל שזה  : משה אופיר
 קובי. 

הסיבה היחידה שהעליתי... זה שלא קיבלתי תשובות  : אורית שגיא
 בדרך... 

 שיכתוב בצורה כזאת לא מגיע לו. כל בן אדם  : משה אופיר

 טוב קדימה.  : שלמה קטן

וזה לא משנה אם זה קובי או אם זאת הייתה מירי...  : משה אופיר
 או דבורית שאני מת עליה, לא קשור. 

אני אוציא אותך אופיר, אני אוציא אותך. אני רוצה  : שלמה קטן
 להתקדם. הנושא הבא על סדר היום. 

 יע להוריד את זה מסדר היום? מי הצב : אורית שגיא

גבי, דליה, שלמה, אלי שי, שי רוזנצוויג ומירי.  : שלמה קטן
  -דבורית לא

 לא יודע מי הצביע אני לא ראיתי הצבעה.  : משה אופיר

את לא ואתה לא. כי עשיתי הצבעה אתה מפריע  : שלמה קטן
 להצבעה מה זה? 

 אני לא הרמתי את היד אפילו.  : משה אופיר

 מי נגד?  : קטן שלמה

 אני לא יודע מי בעד.  : משה אופיר

  -אמרתי : שלמה קטן

 הרגע הוא אמר לך.  : שי רוזנצוויג

 אמרתי מספיק די. מי נגד?  : שלמה קטן

 אתה היית בעד להוריד?  : משה אופיר

 מי נגד? דבורית, אורית ואופיר, בסדר.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : משה אופיר

( מגיש ההצעה ביקש להסיר מסדר היום וחברת מועצה 1)  החלטות:    
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אחרת, אורית שגיא, דרשה שתיכלל בסדר היום והיא נדונה 
 כאילו הגישה אותה.

  

  -עוברים לנושא הבא : שלמה קטן

 לא קשור לדעתי בנושא.  : שי רוזנצוויג

 אין שום קשר.  : גבי סויסה

 זה לא קשור לדעתי בנושא.  : שי רוזנצוויג

  רים יחד()מדב

ון כזה, ראש המועצה הבטיח שהוא  : משה אופיר היה לנו כבר די
 ידבר איתו. 

 נושא הבא.  ,חבר'ה : שלמה קטן

ראש המועצה הבטיח שהוא ידבר איתו. ראש  : משה אופיר
המועצה דיבר איתו על הדברים הישנים והוא עושה 
דברים חדשים, זה עוד יותר חמור לפי דעתי. ואין 

האלה, אני יושב פה כל ישיבה מקבל סוף לדברים 
 איומים. 

י : שלמה קטן מספיק עם זה. אתה רוצה לענות לו, אני נועל  ,אוקי
את הישיבה. אתה רוצה לענות תענה. לא, אני אסגור 

 את הישיבה. 

 -הצעה לסדר אחרונה : אוחיון יעקב

מספיק עם הדברים האלה, נורא מסכן, היחידי  : שלמה קטן
 ם כל הסיפורים שאתה מספר.  שמאוים זה אני ע

 על מה אתה מאוים?  : משה אופיר

 תתקדם.  : שלמה קטן

 אתה יודע מה פירוש המילה במילון להיות מאוים?  : משה אופיר

 קדימה תמשיך.  : שלמה קטן

 כן?  : משה אופיר

 תמשיך, יש לך נושא לסדר יום תעלה אותו.  : שלמה קטן

 

ברי המועצה שלא לדון בהצעה לסדר      (   מאשרים ברוב של ח2)  :החלטה
 מסדר היום. ולהסירה
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 משה אופיר: סקר סיכוני בטיחות בתחבורה .ב

הצעה לסדר אחרונה משה אופיר סקר סיכוני בטיחות  : אוחיון יעקב
 בתחבורה. 

 בבקשה.  : שלמה קטן

בעקבות האירוע המצער שהיה לנו שאני שומע שהוא  : משה אופיר
ה שחשבתי. דיברתי עם מספר עוד יותר מצער ממ

תושבים ביישוב שקצת מבינים בנושא תחבורה. 
  -יש עוד מקומות לטענתםהתברר לי שברחבי היישוב 

 אני אשמח אם יעבירו לי באמת.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 אני אשמח אם יעבירו לי.  : שלמה קטן

 לא, יש לו הצעה.  : אוחיון יעקב

  -לירק רגע תן  : משה אופיר

 כן, בוא נשמע אותו עד הסוף.  : לוי-דליה נחום

 למה להפריע לי כל הזמן.  : משה אופיר

 לא, אני לא אומר את זה... בכנות.  : שלמה קטן

 בסדר, אני מדבר בשיא הרצינות.  : משה אופיר

 כולנו מקשיבים.  : לוי-דליה נחום

והם שיש עוד מקומות ביישוב שעלולים להוות סכנה  : משה אופיר
לא עומדים בתקנים בוא נקרא לזה, ברור שהתקנים 
אף אחד לא חושב שמישהו ינהג חס וחלילה בצורה 
לא יודע מאיזו סיבה, אני מקווה מסיבה לא רצונית 
כמובן, כמובן מסיבה לא רצונית. אבל בשביל זה יש 
תקנים שמונעים תאונות גם במקרה של נהיגה 

. יש עוד מסיבה לא רצונית, בשביל זה יש תקנים
מקומות כאלה ביישוב. וטוב להיות חכם אחרי מעשה 

  -זה קל, אבל זה מה שיש לנו, ולכן אני הייתי מציע

 יש לך דוגמאות?  : אוחיון יעקב

 כן, דוגמאות בסיבוב מעל תחנת הדלק למשל.  : משה אופיר

 איפה?  : שי רוזנצוויג

 מעל תחנת הדלק.  : משה אופיר

 בקש רשימה מסודרת. קובי, אני א : שלמה קטן

 אני נותן לך דוגמא, שאלת אני אומר לך ברצינות.  : משה אופיר



   

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

29 

  -בסדר, כרגע באמת בכנות : שלמה קטן

בכנות אני מדבר, לא קשור בפוליטיקה ולא  : משה אופיר
 אופוזיציה קואליציה. 

 אם אני שואל שאלה תקבל את זה גם ככה.  : שלמה קטן

  -דלק איפה שהסיבובמעל תחנת ה  :מירי בר חיים

 על דרך חסדאי.  : אוחיון יעקב

כשעולים מלמעלה אם מישהו עושה נהיגה לא רצונית  : משה אופיר
הוא יכול ליפול למטה, אבל לא משנה אני לא מומחה 

 לתחבורה אבל יש אנשים שמבינים יותר ממני. 

 אני חושב שצריך להביא את זה לוועדת תחבורה.  : גבי סויסה

חבר'ה אופיר, אני קודם כל אומר לך שוב, אני אשמח   :שלמה קטן
 שיקבעו פגישה איתי שיבואו עם כל ההצעות וישר... 

לא, אני לא רוצה להפוך את זה לפוליטיקה תקבע  : משה אופיר
  -איתי פגישה תבוא

 לא פוליטיקה מה פוליטיקה בזה?  : שלמה קטן

 לא רוצה, לא רוצה.  : משה אופיר

 ת אני מדבר עכשיו. בכנו : שלמה קטן

אני באמת חושב התחבורה ביישוב, הבטיחות  : משה אופיר
התחבורתית ביישוב זה באחריות המועצה, זה לא 

 באחריות כמו הכביש ההוא. 

ן.  : לוי-דליה נחום  נכו

  -לכן : משה אופיר

 זה באחריות...   :מירי בר חיים

  -לא, אחריות לבטיחות : שלמה קטן

נים זה לא הולך ככה. אני אומר שיש מקומות יש תק : משה אופיר
שהם לא בנויים בהתאם לתקן וזה לא יעזור שום 
דבר. אם מישהו ימות חס וחלילה לא עלינו ויתגלה 
שנכון שהוא נהג בצורה לא רצונית או רשלנית או 
משהו כזה, אבל המועצה לא בנתה בהתאם לתקן אז 
זה אחריות המועצה. ככה זה בזה אני לא צריך 

 הסביר את זה, זה ברור הלוא. ל

 ברור, ברור.  : גבי סויסה

  -לכולם כן? אני לא יודע אם שם מה שקרה זה היה : משה אופיר
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 אז מה ההצעה?  : שי רוזנצוויג

זה נופל בגדר הדבר הזה אני לא רוצה להגיד, כי אני  : משה אופיר
לא יודע, אבל מועצה בונה מגרש חנייה, צריכה 

 ם לתקנים. לבנות אותו בהתא

 מה ההצעה?  : שי רוזנצוויג

 אני מקבל אני אפנה למי שבנה.  : שלמה קטן

 לא, אני אומר באופן עקרוני.  : משה אופיר

 מה ההצעה?  : אוחיון יעקב

ההצעה היא שהמועצה תקרא לאיש מקצוע שיעבור  : משה אופיר
ויבדוק את כל המקומות האלה שחס וחלילה לא יהיה 

תי, שמישהו בנהיגה לא רצונית לנו מצב כמו שאמר
קורית לו תאונה ואז האשמה נופלת על המועצה, זה 

 הכול. 

אני קודם כל לא מסתייג מההצעה הזאת אבל לפני  :שלמה קטן
  -זה הייתי מבקש באמת בכנות, הכבישים האלה

 אף אחד לא יעשה לך סקר בחינם.  : משה אופיר

 לא סקר בחינם.  : שלמה קטן

נו לך דוגמאות פה ושם, אבל אתה תגיד אמרו לי ית : משה אופיר
ג', תיקנתי את זה ועכשיו אני בסדר. לא, זה -א' ב' ו

 לא הולך ככה. 

ן... : שלמה קטן ו  זה לא די

  -אני רוצה לחדש לפני כמה שנים, לפני למעלה : אוחיון יעקב

 שנים.  6 : שלמה קטן

יישוב שנים כן תושב היישוב שטובת ה 10לפני  : אוחיון יעקב
  -חשובה לו עשה סקר בחינם

 אז תפנה אליו שיעשה עוד פעם.  : משה אופיר

ו יושב פה גם,  : אוחיון יעקב שנייה רגע,... זה איש מקצוע שאחי
של אבי ורפאל עבדתי איתו לא מעט בכפר סבא, הוא 
עשה סקר בטיחות ברחבי היישוב, ואני אנסה לשכנע 

ע אותו לחדש אותו. הוא אז פנה אליי אני אנסה לשכנ
 ולעדכן את הסקר. 

ן י  אפילו אם צריך לשלם.   :דבורית פינקלשטי

 -ממך אופיר מה שאפשר מה שביקשתי לבקש : שלמה קטן

 אפילו אם צריך לשלם.  : שי רוזנצוויג
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י, אני לא אומר.  : משה אופיר  מקובל עלי

 לא, אני רוצה לשאול אותך משהו.  : שלמה קטן

 בבקשה.  : משה אופיר

בלי קשר, חבר'ה בלי קשר לאיש מקצוע וכמו  : ה קטןשלמ
שאמרנו ניקח והכול ואני מקבל, ודרך אגב דווקא 
בנקודה שדיברת שנכנסתי לתפקיד הוספתי שם 

 ברזל, לא היה ברזל בטיחות. 

הברזל הזה שתדע לך הרכב עקר אותו, זה או שהוא  : שי רוזנצוויג
  -לא היה חזק מספיק

וא עקר אותו. גדר בטיחות שהייתה על הוא עקר, ה : שלמה קטן
יד הבדואים הם עברו אותה בתאונה שהייתה לפני 

 חודשיים. 

 5איך מהירות גבוהה בכזה קטע קטן בינינו. איך?  : שי רוזנצוויג
 מטר. 

כי הברקסים הלכו לה, חבר'ה אני הייתי אצלה,  : שלמה קטן
הברקסים הלכו לה, הלכו לה ברקסים היא צעקה היא 

 לבעלה הברקסים הלכו.  אומרת

 אז אני אומר במקומות כאלה צריך בטונדות.  : שי רוזנצוויג

מה עושים כשהולכים ברקסים אתה יודע? מרימים  : משה אופיר
 אמברקס יפה מאוד. צריכים להרים אמברקס. 

אופיר אני לא רוצה להיכנס לזה. אני ציינתי את זה  : שלמה קטן
שים מתחילים למרות מה שדבורית עשתה, כי אנ

ן.   נסעה מהר זה לא נכו

 מה לא נכון?  : משה אופיר

לא, לא, היא הבינה. אני רוצה להגיד משפט אחד רק  : שלמה קטן
לאופיר. אני מקבל ואנחנו נבדוק והכול, אם אפשר 
שאותם אנשים, יכול להיות אנחנו, ותמיד אני אומר, 

שנה והיו פה  30לא רואים הכול. היישוב הזה קיים 
. ולפעמים גם מעקה בטיחות שעושה וש ' ם תאונות וכו

המדינה עם הבדואים לפני חודשיים ניסים יספר לך 
על תאונה, המכונית עברו מעל זה, פגעו ועפו. 

  -והגשר שעכשיו

ן, אני אגיד לך מה, אם המדינה  : משה אופיר אבל יש הבדל בעניי
עושה היא עושה את זה לפי התקנים, היא עושה את 

 תקנים. זה לפי ה

ן.  : שלמה קטן  נכו

ן זכות עילת  : משה אופיר ויש תאונה למרות שזה עומד בתקן, אי
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  -תביעה נגד הזה

ן ויכוח.  : שלמה קטן ן ויכוח, אי  אי

כי היא עשתה לפי התקן. אם אנחנו עושים לא לפי  : משה אופיר
 התקן אז יש לנו בעיה. 

  -מה שאני אבקש מאותם אנשים : שלמה קטן

יןדבורית   אנחנו נראה שאם יש תקן בטיחותי...  :פינקלשטי

  )מדברים יחד(

משהו לא בהתאם לתקן ויש  אם המועצה מתקינה : משה אופיר
ין אשמה.   תאונה אז המועצה עדי

  -אופיר אני מסכם, המועצה מאמצת את ההמלצות : שלמה קטן

 כל הכבוד פעם ראשונה.  : משה אופיר

ן י  למה משה?  אתה יודע  :דבורית פינקלשטי

 לא.  : משה אופיר

ן י  בגלל אופן ההגשה שלך.   :דבורית פינקלשטי

 העלית את זה כמו שצריך, הגשת את זה נעים.  : שי רוזנצוויג

 ההגשה.  : משה אופיר

 הגשת את זה נעים.  : שי רוזנצוויג

אני רוצה להגיד לך שההגשה של אורית של ההצעה  : משה אופיר
 י. שלה הייתה יותר יפה משל

אני רוצה לסכם, אופיר אני רוצה לסכם. המועצה  : שלמה קטן
מאמצת את ההמלצות של מר אופיר לבדוק את נושא 
הבטיחות לעשות סקר סיכוני בטיחות. אנחנו נדווח 

', תודה רבה.   לכם מה סוכם מה התקדם וכו

 

מאשרים פה אחד לבצע סקר סיכוני בטיחות בתחבורה ברחבי  החלטה:
 האפשרי.היישוב בהקדם 

 

 

 

 עדכונים מאת ראש המועצה( 4
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 ראש המועצה הסיר את הנושא מסדר היום.

 

 הודעה אישית מאת מבקר המועצה.( 5

 יש לך הודעות אישית, למה תודה רבה.  : אוחיון יעקב

 הודעה אישית.  : שלמה קטן

 של המבקר.  : אוחיון יעקב

 של המבקר.  : שלמה קטן

 להיות נוכח.  אני מרשה לעצמי לא : משה אופיר

ן י  זה לא יפה משה, זה לא יפה.   :דבורית פינקלשטי

אני רק רוצה להגיד למר חייקין שהמבקר שעכשיו  : משה אופיר
 ' ילך לדבר הוא אמר להחליט על חריגות בנייה וכו

  -של חברי מועצה כולל שלי. אני אומר לך

 מאיפה אתה יודע על מה הוא מדבר?  : אוחיון יעקב

אמרת שאתה יוצא. אני מבקש לא להקליט, הוא אמר  : שלמה קטן
 שהוא יוצא. 

 לאן אתה הולך אבל משה?  : אורית שגיא

הוא אמר שהוא יוצא אז מה פתאום הוא זורק  : שלמה קטן
 דברים? 

 שלמה.  ,הוא יצא זה לא יפה : שי רוזנצוויג

 מר אשר.  ,הוא יצא קדימה. בבקשה : שלמה קטן

ה, חברות וחברי המועצה, עובדי ראש המועצ : אשר שטיינמץ
, 12.12.16המועצה ערב טוב. בישיבת המועצה מיום 

שבה אושר המשך עבודתי במועצה למשך שנה 
נוספת נאמרו על ידי אופיר בנוגע אליי דברים לא 
נכונים, בלשון המעטה שברצוני לתקנם. מסיבה לא 

שנים, וביתר שאת  3-ידועה רודף אותי אופיר מזה כ
לפני כשנה בפומבי את העובדה  מאז שחשפתי

של מועצה מקומית אבן יהודה לא פרסם שכמבקר 
שנים בהן היה מבקר המועצה אף דו"ח  10-במשך כ

ביקורת אחד, ובכך הפך למיטב ידיעתי למבקר 
המועצה היחיד בתולדות מדינת ישראל שלא פרסם 
אפילו דו"ח שנתי אחד לפחות כנדרש בחוק. הרדיפה 

  -הנ"ל נסמכת

 בגלל זה הוא לא רוצה לשמוע.  : קטן שלמה
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הרדיפה הנ"ל נסמכת כל כולה על דברי בלע  : אשר שטיינמץ
ומקיימים את  שקריים, שמעידים בעיקר על אומרם

מאמר חז"ל הפוסל במומו פוסל. בבואי להגיב על 
דברי ההבל הללו אני מסתכן בכך שעצם התגובה 

ל תעניק להם חשיבות כלשהי, אך אני מעדיף כך בש
הסכנה שקורא תמים יכול חלילה ליפול במלכודת 
ולחשוב שהדברים מבוססים. ובאשר לדברים עצמם, 
אופיר מעלה את הסתירה כביכול בין האיזון שמופיע 
בדו"ח שלי לגבי הגרעון שמופיע בדו"ח של רואה 

 החשבון של המועצה בדו"ח של המועצה. 

איני מופתע מדברי אופיר משום שלא ערך  ,למעשה
ן, שדו"ח דו ו ועל כן הוא לא מבי "ח ביקורת מימי

ביקורת נכון למועד פרסומו. כמו כן קשה לו ככול 
הנראה להבין את התהליך המורכב של עריכת דו"ח 

 2016ביקורת. העובדות הן כדלקמן: בחודש אפריל 
שוחחתי בנושא הגרעון המשוער עם שני הגורמים 

שונו המוסמכים ביותר רואה החשבון של המועצה, בל
של אופיר מאן דהוא, כאילו מישהו עבר במסדרון 
סתם, עם רואה החשבון של המועצה ועם גזבר 
המועצה, שניהם אמרו לי במפורש שנכון לאותו מועד 
הדו"ח הכספי מאוזן, רק חצי שנה מאוחר יותר 
ו ידועות ולא היו  כשנזקפו הוצאות נוספות שלא הי

שקיים יכולות להיות ידועות באותו זמן, נסתבר 
ן.   גרעו

באשר למספר ההתכנסויות המינימאלי של הוועדות, 
הרי שהוא מופיע מפורשות בחוק, והערתו של אופיר 
בנדון היא מגוחכת במיוחד. באשר לטעות שנפלה 
בהדפסת מספר ההתכנסויות של הוועדה לתכנון 

, הרי שזאת טעות דפוס בלבד, 17במקום  27ובנייה 
ן בהם בפורום כה  וזה זוטי דברים שמגוחך לדו

מכובד. באשר לאגרות מבני ציבור בגבעת טל, הרי 
 8שהנושא נטחן בעבר עד דק, ולדוש בו שוב לאחר 

ן,  שנים רק משום שאופיר מנסה לעורר ריב ומדו
ן ובגדר בזבוז זמנם היקר של  נראה לי מיותר לחלוטי
נבחרי הציבור, מה גם שזה בניגוד להנחיותיהם של 

משפטי של המועצה להניח ראש המועצה והיועץ ה
לנושא, הן בשל העדר ממצאים לא תקינים, הן בשל 
הזמן הרב שחלף מאז, והן בשל העובדה שכל 
הנוגעים לרבות חסדאי ז"ל, וייבדלו לחיים ארוכים 
משה יחיאל, הגזבר לשעבר, וליאוניד וייסמן ובוריס 
גרינברג המהנדסים לשעבר אינם עובדים במועצה 

 יותר. 

פיר אימץ לו לדאבוני דפוס פעולה נגטיבי, לסיכום: או
ון באופן מכפיש ופוגעני שלא  קרי העלאת נושאים לדי
על מנת לקדמם, אלא למען הרבות מחלוקות, תוך 
שימוש בנתונים לא נכונים ובחצאי אמיתות. אופיר 
מתגולל לא רק עליי אלא על כל עובדי המועצה 

ד הבכירים לרבות: המנכ"ל, הגזבר והמהנדס כל אח
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בתורו. אין ספק שזוהי התנהלות בלתי תקינה 
וחריגה בהחלט, ועל ראש המועצה והיועמ"ש ליתן 
דעתם על כך ולקרוא אותו לסדר. בכבוד רב מבקר 

 המועצה. 

אני רוצה להמשיך לחיות מה אתה מציע לי להתעסק  : שלמה קטן
 עם זה. 

 תודה.  : שי רוזנצוויג

י, אני נועל את הישי : שלמה קטן  בה, תודה רבה לכולם. אוקי

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


