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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 72מס'  יןימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 07.08.2017 ,זתשע" אבב ו"ט, 'ביום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

 גן ומ"מ ראש המועצהס  לוי-דליה נחום   

 מועצה תחבר  מירי בר חיים   

 חבר מועצה   גבי סויסה   

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  רוזנצוויגשי 

   חבר מועצה   משה אופיר

   חבר מועצה   אלי שי 

 חברת מועצה   אורית שגיא 

     

ן   :נוכחים  המועצה נכ"למ  יעקב אוחיו

 גזבר המועצה   אילן דולב

 מבקר המועצה  אשר שטיינמץ 

 משה יחיאל

 

ן  :יםחסר  יועץ משפטי   ברוך חייקי
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 7.8.2017 – 72ין מס' מן המנישלא ישיבת מועצה 

 
 :על סדר היום

ן  –מלש"ח מבנק מזרחי  3הלוואה ע"ס  אישור .1 סניף קרני שומרו

 .2.6% +חודשים בתנאי פריים  120שתיפרע במשך 

 אישור העברות מסעיף לסעיף בתקציב המועצה.  .2

 טבלה מרכזת של סעיפי ההעברות תומצא עד מחר. 

להקצאת מגרשים בפארק הקמת ועדה ציבורית למתן המלצות  .3

 טק( )מצ"ב הרכב מוצע של הוועדה(.-העסקים החדש )לואו

אישור קריטריונים להמלצה להקצאת מגרשים בפארק העסקים  .4

 טק( )מצ"ב הצעה לקריטריונים(.-החדש )לואו

הקמת חט"צ נופי החורש מסכום של  – 427הגדלת תב"ר  .5

ימון לסכום מקורות מ₪.  3,239,480לסכום של ₪  2,382,771

 (.100%ההגדלה: מפעל הפיס )

החזר הלוואה לחכ"ל אלפ"ש בגין פרויקט ₪  250,000תב"ר ע"ס  .6

ן: קרנות  (.100%הרשות ) תאורת רחוב לדים ביישוב. מקורות מימו
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הקמת חט"צ נופי החורש מסכום של  – 427הגדלת תב"ר  .5
ום מקורות מימון לסכ₪.  3,239,480לסכום של ₪  2,382,771

 (.100%ההגדלה: מפעל הפיס )

 

אנחנו נתחיל את ישיבת המועצה, יש לנו נושאים על  : שלמה קטן
 עד סדר היום. לפני שנתחיל את נושא ההלוואה, 

 7אז נשאר לו עוד  12דקות כתב  4אילן יגיע, לפני ש
דקות עברו. נתחיל בנושאים שהם לא  4.5בערך, 

 2נו, זה בעייתיים. נתחיל קודם כל בתוספות ששלח
התב"רים. קודם כל רשמתם מי נמצא פה? רשמתם 
י. הסעיף הראשון לחטיבה הצעירה  את כולם אוקי

 בגבעת טל, אני מתחיל דווקא בתב"רים. 

 . 5מספר  : גבי סויסה

 . 5, 4אבל תב"רים זה סעיפים  : אוחיון יעקב

ן, אני מתחיל ככה שאילן ייכנס, אילן מגיע עוד  : שלמה קטן  6נכו
אמרתי את זה, לא הקשבת. אני מתחיל, אז  דקות,

. תב"ר 427. הדבר הראשון זה תב"ר 4,5-יתחיל מ
אושר במועצה לפני כשנה וחצי או שנתיים. זה  427

להקים חטיבה צעירה בנופי החורש. הסכום שנתנו 
לנו משרד החינוך על פי מטראז' לא היה מספיק, 

לא מגדילים אותם, ₪  750,000אנחנו הקצאנו 
רו בתוך המסגרת הזאת, אבל משרד החינוך יישא

הגדיל לנו באמצעות הפיס, הגדיל את התקציב וכל 
-התוספת שאני מבקש להגדיל את התקציב מ

מדובר בתוספת ₪,  3,239,000-ל₪  2,382,000
תקציבית שקיבלנו ממשרד החינוך, קרי מפעל הפיס. 
דבר נוסף, למה אנחנו כן יכולים לעשות עם התוספת 

זה העובדה שמשרד השיכון ₪, ון של המילי
באמצעות חברת ערים, ומי שעוד לא ביקר בגבעה 

מהמגרש של חטיבה  50%שילך, כבר גמרו לכסח 
צעירה באולם, עושים את זה ואנחנו נוכל לעמוד 
 בהקמת החטיבה, ברגע שייגמרו עבודות העפר

' אני  תאשרו את התב"ר נעביר לחתימות בפנים וכו
צי חודשיים כבר יהיה עבודות מקווה שבעוד חודש וח

של בנייה בחטיבה ונעמוד בלוח זמנים. מי בעד 
 הגדלת התב"ר? 

 מה עושים שם?  : משה אופיר

 מבנה.  ,חטיבה צעירה : שלמה קטן

 כמה כיתות עושים?  : משה אופיר

 זוגות.  2זה  : שלמה קטן
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 בתים.  2 : לוי-דליה נחום

 נרצה להוסיף.  בתים עם אופציה שבעתיד אם 2 : שלמה קטן

 בתים?  2 : משה אופיר

 זוגות.  2כן, ויש מקום לשלישי. זה  : שלמה קטן

 בתים?  2לכמה זה מספיק? לכמה תלמידים? מה זה  : משה אופיר

ן י  ילדים.  120  :דבורית פינקלשטי

 כיתות?  2כל אחד  : משה אופיר

ן י  לפחות.   :דבורית פינקלשטי

 כיתות.  5בתוך נופי החורש  כן. היום יש לך למטה : שלמה קטן

 כיתות של חטיבה צעירה?  5 : משה אופיר

ן וברושחטיבה צ : שלמה קטן , השנה היה עירה כן. כאשר יש אלו
. כי זה מושפע מגודל 2שנה הבאה יהיה ברק אחד, 

ן. אנחנו  ,הגנים לא גודל כיתות א' כדי לשמור איזו
 5שנה הבאה נפנה בשנגמור לבנות את החט"צ 

זה יאפשר לנו לקלוט למרות שאנחנו חושבים  כיתות,
שהגידול לא יהיה מסיבי עד ספטמבר הבא, יאפשר 
לקבל גידול של עוד כיתה בשכבה בנופי החורש. 

  -במקביל הגשנו בקשה

כמה זה מספיק בחטיבה הצעירה, לכמה ילדים  : משה אופיר
 בחטיבה צעירה? 

 מה זה כמה מספיק?  : שלמה קטן

 . 120 - בממוצע : לוי-דליה נחום

היום יש לנו בערך גן וחצי. הערכה שלנו בשנתיים  : שלמה קטן
ן לנו, זה הולך לכסות לי מה  הקרובות יצטרך חצי, אי

אם לא הייתה בנייה  ,שיש בחטיבה צעירה. בוא נגיד
  -יכולתי

 אז אנחנו צריכים את מה שיש עכשיו בדיוק?  : משה אופיר

 כן, כן, ויותר.  : שלמה קטן

 ומה עם כל התוספות?  : אופיר משה

 אני מסביר.  ,אני אומר ויותר : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 ויותר.  : שלמה קטן
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 ויותר.  : לוי-דליה נחום

 . 2יש לי אחד ורבע גן, אז יהיה לי  : שלמה קטן

ו יש  : משה אופיר   -כיתות 5לא הבנתי, עכשי

  -תיאחד משמש גם לגננות, יש לי ש 5-ה : שלמה קטן

  -אני פשוט רוצה להבין : משה אופיר

 . 1השנה יש רק  : שלמה קטן

ן ,אני רוצה להבין פשוט : משה אופיר   -האם יש פה תכנו

 סליחה, אנחנו מדברים על התב"ר קודם.  : שלמה קטן

 אני מדבר על התב"ר.  : משה אופיר

 אבל זה לא קשור לתב"ר.  : שלמה קטן

 זה קשור לתב"ר.  : משה אופיר

 צריך לבנות אותו.  : שלמה קטן

 אבל אני רוצה להבין מה התב"ר.  : משה אופיר

 כיתות כרגע זה...  4גם אם תוכיח שצריך  : שלמה קטן

אני רוצה להבין האם זה לוקח בחשבון התקציב הזה  : משה אופיר
עם התוספת, לוקח בחשבון איזה שהוא גידול שיהיה 

  -בזה

  -אני מסביר לך שוב : שלמה קטן

 בגבעה. תסביר לי איך, שאני אבין פשוט.  : משה אופיר

י, אז אני מסביר בצורה חוזרת.  : שלמה קטן בשנת  ,השנהאוקי
יש רק כיתה אחת שהיא א' וחטיבה  הלימודים הזאת,

 צעירה, יש אחת. 

 רק בית אחד.  ,רק כיתה אחת : משה אופיר

 2שנה הבאה יהיה בית ורבע שזה בבית אחד.  : שלמה קטן
 בתים, אוקיי? 

 כן.  : משה אופיר

מה שאני הולך לבנות עם אופציה לעוד זוג שאנחנו  : שלמה קטן
  -בעתיד נקבל

 בתים.  2רגע, פה אתה אמרת שאתה הולך לעשות  : משה אופיר

ן,  : שלמה קטן הבתים האלה אמורים לספוג את הגידול  2נכו
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 בגבעת טל בשנתיים השלוש הקרובות. 

 תיים השלוש הקרובות? בשנ : משה אופיר

  -כן, כן. במקביל : שלמה קטן

אתה לוקח פה מעבר למה  ,למעשה ,זאת אומרת : משה אופיר
 שקיים עוד חצי בית. 

ן. מעבר לכך : שלמה קטן ן, נכו   -נכו

 חצי בית זה מספיק לשנתיים שלוש גידול שם?  : משה אופיר

 כן.  .כן, לפי התחזית שראינו : שלמה קטן

 אני הייתי בתוך הבית היום.   :יםמירי בר חי

  -במקביל ,חבר'ה : שלמה קטן

 שנייה.  ,אני הייתי שם  :מירי בר חיים

במקביל אנחנו פנינו לבקש, במקביל לשנת התקציב  : שלמה קטן
שאחרי זה הגשנו בקשה לאגף השלישי של נופי 

 כיתות.  6החורש, שזה ייתן עוד 

 ת? גם שם יהיו חטיבות צעירו : משה אופיר

כיתות, זאת  6לא, לא, אגף שלישי, אבל יהיה לי עוד  : שלמה קטן
  -אומרת יש לי כבר

 כיתות לבית ספר לא לחטיבה הצעירה.  6 : משה אופיר

שנים, מעל השפיל בצורך  4-זה שוב מעל השפיל ל : שלמה קטן
 שנים.  4-ל

זה בטח לא מספיק לכל הבנייה המסיבית שעכשיו  : משה אופיר
  מתכננים.

הוא עוד לא ה לעשנים.  5, 4האכלוס שמה לא לפני  : שלמה קטן
ישבנו ועשינו את המספרים, עוד לא התחילו, עוד לא 
שיווקו, עוד לא יודעים מי קונה, עוד לא שיווקו את 

  -יחידות 200-זה. אנחנו מדברים על ה

 מה שיש היום.  : גבי סויסה

רגע, גם הם לא יחידות בונים כ 200שבונים כרגע,  : שלמה קטן
 כולם נבנים, זה אתה יודע. 

 יחידות זה יספיק?  200-ל : משה אופיר

 ויותר, כן. מי בעד? אושר פה אחד.  : שלמה קטן

הקמת  – 427מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר מס'  :החלטה
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₪  2,382,711חט"צ נופי החורש מסכום של 
מקורות מימון )הגדלה(: ₪.  3,239,480לסכום של 
 (.100%ס )מפעל הפי

 

סניף קרני שומרון  –מלש"ח מבנק מזרחי  3הלוואה ע"ס  אישור .1
 .2.6%חודשים בתנאי פריים +  120שתיפרע במשך 

 

התב"ר השני שאנחנו מדברים זה אילן יסביר, רציתי  : שלמה קטן
שאילן יסביר. אז נעבור נחזור חזרה להקמה ועדה 

  -ציבורית למתן המלצות

  -לא, הוא ביקשלא,  : לוי-דליה נחום

 הא משה יחיאל, מתי הוא יגיע?  : שלמה קטן

  לאחר הדיון המתוכנן בסעיפים הראשונים : אוחיוןיעקב 

ן י   רגע, ומה עם פרויקט לדים?  :דבורית פינקלשטי

 אילן הגיע.  ,הנה : אלי שי

ויז טעה ב : שלמה קטן לפני  12דקות אילן. כתוב  2-הנה אילן, הו
אילן עשינו אישור כרגע של . דקות, הכול מתועד 10

חטיבה צעירה, רציתי לחכות לך, את התב"ר של 
חטיבה צעירה אישרנו, נחזור לפי הסדר. סעיף 
ראשון על סדר היום, אנחנו ביקשנו אישור להלוואה 

ון  3על סך  מבנק מזרחי מסניף קרני שומרון ₪ מילי
. אני 2.6%שנים וזה פריים +  10שתיפרע במשך 

שיביא את זה לוועדת הכספים. בזמנו ביקשתי מאילן 
ועדת הכספים לפני כשבועיים דנה בכך ואישרה את 

 זה פה אחד. 

 את ההלוואה?  : משה אופיר

כן, אז. אני שוב אומר, תנו לי להשלים אז תראה  : שלמה קטן
 שאני מדייק. 

 לא, אני רוצה להבין מה אישרו.  : משה אופיר

ן  3-אישרו את ההלוואה של ה : שלמה קטן אז בוועדת ₪ מיליו
כספים, שזה לא מחייב מועצה. לאחר מכן אצל יו"ר 

מהחברים  2ועדת כספים היה ערעור חוזר וכרגע 
בוועדה תומכים בהחלטה לקחת הלוואה. אני 

  -בעקבות התייעצות עם החברים

 כמה חברים יש בוועדה?  : משה אופיר

 . 3 : שלמה קטן
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 ? 3 : משה אופיר

 תה שואל את כל השאלות, תן לי להתקדם. למה א : שלמה קטן

 אני לא יודע.  : משה אופיר

 אבל זה חשוב עכשיו למה שאני אומר?  : שלמה קטן

 . 7אולי יש  2שאתה אומר  : משה אופיר

 2אתה קוטע אותי ברצף, נו באמת. אמרתי שאר  : שלמה קטן
ן  . לא 3יוצא  2ועוד  1החברים, היית עושה חשבו

. אני ישבתי קודם עם  השתנה מאז שהייתי בכיתה א'
חבריי למרות שאני חושב שיש צורך כדי שהמועצה 

ן  20-שירשה מי שזוכר קרוב ל חובות, כולל ₪ מיליו
עיריית כפר סבא וממשיכה לשלם, וירדה לעיריית 

ון  6-כפר סבא מ ון  2.5כבר לכמעט ₪ מילי ₪, מילי
אבל משלמת, זה מקשה על התזרים מקשה עלינו 

ם שכבר חלקם ממתינים זמן ארוך, לשלם לספקי
ן  3למרות שאני חושב שצריך  ו בהתייעצות ₪, מילי

עם חבריי אני מעלה על השולחן בקשה להלוואה של 
ן  2 ו מבנק מזרחי, כאשר המיליון השלישי ₪ מילי

שהוסר על ידי משרד הפנים, אם אנחנו נראה צורך 
בעוד מספר חודשים אני אביא את זה למועצה. כרגע 

ן  2יא למועצה אישור הלוואה על סך אני מב ₪ מיליו
מבנק מזרחי. מי רוצה להתייחס? בבקשה משה 

 אופיר. 

הלוואה באופן קטגורי, ולו רק בגלל אני נגד לקיחת  : משה אופיר
העובדה שכחבר מועצה ביקשתי ולא קיבלתי שום 

  -מידע כספי לגבי מצבה של המועצה. פניתי

 לאיזה תקופה?  : שלמה קטן

  -תן לי, תן לי להשלים : ופירמשה א

 לא, לאיזה מחזור?  : שלמה קטן

 אתה אוהב שמפריעים לך? לא הבנתי.  : משה אופיר

 שאלתי לזמן.  : שלמה קטן

 אני אגיד לכול.  : משה אופיר

 אוקיי אז תגיד, אני לא אפריע יותר סליחה.  : שלמה קטן

כאשר קיבלתי את ההודעה על הבקשה לאשר  : משה אופיר
לוואה, פניתי לכל חברי המועצה אבל גם לגזבר ה

וביקשתי לדעת מה קורה עם הדו"חות הכספיים של 
. נאמר לי שתוך מספר ימים אמורים 2016שנת 

  -להתקבל
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 המבוקרים.  : שלמה קטן

לא קיבלתי שום דבר, לא מבוקר ולא לא מבוקר. לא  : משה אופיר
 קיבלנו שום דבר, ומעבר לזה לא רק שלא קיבלנו,

הגזבר  2017אלא בזמן שאישרנו את התקציב של 
אמר שצפוי להיות גירעון מסוים, וראש המועצה טען 
שהגזבר טועה. לכן אני כולי מבולבל לגבי מצבה 
הכספי של המועצה, לא קיבלתי לא דו"חות לשנת 

, ואני חושב 2017, לא שום דבר לגבי שנת 2016
שזה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה להצביע על 

קיחת הלוואה, כאשר אין שום כלים על מנת לראות ל
מה קורה במועצה. אני גם בטוח שמי שנותן או 
מתכונן לתת את ההלוואה, או שמי שהמועצה תפנה 
אליו לקבל הלוואה ירצה גם לראות דו"חות כספיים. 
אני לא מבין למה אני שצריך לאשר לא זכאי לראות 

ככה בלי מה קורה במועצה, ורוצים שאני אאשר סתם 
שום נתונים, הלוואות ודברים כספיים כאשר שאני 
מבקש לראות מה קורה במועצה, שום דבר אני לא 

 מקבל. 

 אין בעיה.  : שלמה קטן

אני . 2015-למעשה הדו"ח האחרון שיש לי הוא מ : משה אופיר
  -בטוח

 זה שנתי.  : שלמה קטן

  -מצבה הכספי 2015אני בטוח שמאז  : משה אופיר

 לא קיבלת?  2016...  : ןשלמה קט

של המועצה השתנה, לטוב או לרע לא יודע, אבל אי  : משה אופיר
אפשר לבקש ממני לאשר דברים סתם באוויר. וכמובן 
כמובן אני לא רוצה להיכנס למצג שהגיש ראש 
המועצה בזמנו כאשר טען שהאובליגו שהיה בדו"חות 

ן, והוא מצא עוד כל מיני דברי ם המועצה לא היה נכו
כאלה ואחרים שהוסיפו לאובליגו, דברים שאין להם 
ן, ואני לא  שום היגיון כלכלי, דברים לא נכונים לחלוטי
רוצה להשתמש במילים יותר חריפות. אם ראש 
המועצה החליט שלא להחזיר הלוואה במועד ולבקש 

  -מימון לפרוש את התשלומים הרי לטענתו

 ... אתה מדבר?  : שלמה קטן

  -ליחה רגעס : משה אופיר

 אני לא יודע על מה אתה מדבר.  : שלמה קטן

  -אז אני אסביר : משה אופיר

 איזה הלוואה אנחנו לא מחזירים בזמן?  : שלמה קטן
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ן ואני  : משה אופיר אז אני אסביר לנוכחים. אז טוב שאתה לא מבי
 אסביר לנוכחים. 

 אין דבר כזה שאני יכול לא להחזיר הלוואה.  : שלמה קטן

אז אני אסביר, אז אני אסביר, אז אני אסביר את  : אופירמשה 
 עצמי מר קטן. 

 כן.  : שלמה קטן

 בסדר?  : משה אופיר

ון.  : אוחיון יעקב  לחוק הוא התכו

החוב, החוב לכפר סבא שנקבע לתקופה מסוימת  : משה אופיר
  -ונרשם בספרים כסכום מסוים

. לא אז הוא מתבצע כמו שההסכם שהובא לפה : שלמה קטן
  -השתנה במילימטר

  -תן לי : משה אופיר

 לא, אתה לא יכול לזרוק פה נתון לא נכון.  : שלמה קטן

  -אבל תן לי להסביר : משה אופיר

  -יושב במועצה : שלמה קטן

 אולי תיתן לי להשלים ואחרי זה תיתן תגובה?  : משה אופיר

ם לא, אתה לא יכול לזרוק סתם. לא, זה לא להשלי : שלמה קטן
  -זה לשקר. להגיד כזה דבר

 רגע, אתה לא מאפשר לי לדבר?  : משה אופיר

ן  6היה  : שלמה קטן   -₪מיליו

  -לא הבנתי מר קטן : משה אופיר

  -לחודש₪  193,000פרסנו  : שלמה קטן

  -מר קטן : משה אופיר

 צ'ק אחד לא שולם באיחור של רבע יום פה.  : שלמה קטן

 בור? יש לי זכות דיבור פה? יש לי זכות די : משה אופיר

 לא, אבל אתה לא יכול לזרוק.  : שלמה קטן

 יש לי זכות דיבור להגיד את מה שאני רוצה?  : משה אופיר

 טוב תדבר, תגיד מה שאתה רוצה.  : שלמה קטן
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 אז אל תפריע לי.  : משה אופיר

 תשקר מה שאתה רוצה.  : שלמה קטן

לא אוהב שמפריעים  אתה לפני שנייה אמרת שאתה : משה אופיר
 לך. 

 לא, זה שקר.  : שלמה קטן

 אז למה אתה עושה?  : משה אופיר

 זה שקר.  : שלמה קטן

 השנוא עליך אל תעשה לחברך אמרו חז"ל.  : משה אופיר

  -כשהוא יסיים לדבר תתייחס. חבל כל אחד : שי רוזנצוויג

 מה אני יכול לא להחזיר?  : שלמה קטן

 הפריע לי? אתה רוצה ל : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן

 אז אל תפריע לי.  : משה אופיר

 לא, רק אל תזרוק שקרים.  : שלמה קטן

ברשימת הדברים הבלתי צפויים שלכאורה העלו את  : משה אופיר
האובליגו, אתה העברת לי בכתב שהחוב לכפר סבא 

נוצר מזה  Y-, ואני טוען שהYהיה  Xהיה במקום 
עבודתו נאמנה בזמנו,  שהמועצה ואילן הגזבר, עשה

הוא קיבל חוב מסוים עם פריסה מסוימת ורשם את 
הסכום כולל הפריסה המקורית. בא ראש המועצה 
החדש, אתה, והחליט לפרוס את זה בצורה אחרת, 
דבר ששינה כמובן את סכום התשלומים. עכשיו לבוא 

  -ולהגיד

  -לתת לכפר סבא₪  6,250,000תגיד נראה לך  : שלמה קטן

  -לא להפריע : אופירמשה 

 ₪? מיליון  30שהשאירו לי  : שלמה קטן

  -לא להפריע : משה אופיר

 לא, אבל יש דברים. הוא אומר דברים הזויים.  : שלמה קטן

רק רגע, אני אומר דברים הזויים ואתה תגיד שהם  : משה אופיר
 הזויים, אבל תן לי לסיים. 

 אבל שלמה שנייה תן לו לסיים.  : אורית שגיא

 אתה לא תסיים ככה.  : אלי שי
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 אני לא הצלחתי להבין עדיין מה הוא אומר.  : אורית שגיא

ן.  : שלמה קטן  אני הבנתי מה הוא מתכוו

  -אז אולי אתה יודע : אורית שגיא

 אז אני אסביר לך בקיצור.  : משה אופיר

 לא, זה נעשה פה במועצה, תכף נסביר.  : שלמה קטן

יריית כפר סבא שהיה אמור להשתלם היה חוב לע : משה אופיר
ן  X-נגיד ב תשלומים. ישב הגזבר ועשה את החשבו

תשלומים הוא מגיע לסכום  X-שהחוב הזה עם ה
ן  5מסוים, סתם אני זורק מספר  ו עכשיו ₪. מילי

ששינו את התשלומים, אמרו אנחנו לא נשלם את זה 
תשלומים, ביותר  Y-תשלומים, נשלם את זה ב X-ב

ן  5הסתם הסכום הוא כבר לא תשלומים, מן  ₪, מיליו
ון  6הוא נגיד סתם אני זורק מספר  וזה ₪. מילי

החלטה של ראש המועצה שיושב פה. עכשיו לבוא 
 6שהאובליגו עלה שלא היה כתוב בספרים ולהגיד 
ן  5כי היה כתוב רק ₪, מיליון  ו בפריסה ₪ מילי

שנקבעה מראש, ואחרי זה נקבעה לפריסה יותר 
סתם משנה את הסכום, לבוא ולהגיד ארוכה, שמן ה

שזה אובליגו שלא נרשם בספרים, זה מבחינה 
חשבונאית אני לא רוצה להגיד מילים חריפות אבל 

 זה לא נכון. 

  -אבל לדעתי : אורית שגיא

 הוא טועה, אני אסביר.  : שלמה קטן

לא על זה נאמר שהאובליגו, שהיו חובות שלא נרשמו  : אורית שגיא
 בספרים. 

 מה?  : אופיר משה

ן : אורית שגיא   -אם אני זוכרת נכו

 ₪.  200,000היה רק תשלום למים או למשהו של  : משה אופיר

 לא, היה למים והיה עוד משהו.  : אורית שגיא

אבל רוב הסכום זה היה לכפר סבא, תאמיני לי אני  : משה אופיר
 זוכר את זה. אני זוכר וגם הוא זוכר את זה. 

ן, ותכף הוא... אני : שלמה קטן  יודע למה הוא מתכוו

עכשיו אני אומר כזה דבר, אני לא קיבלתי שום  : משה אופיר
  -2016-דו"חות כספיים לא מ

 זה סיפור אחר.  : אורית שגיא
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ולבוא ולהצביע על לקיחת הלוואה  2017-ולא מ : משה אופיר
שמיועדת למה, אני אפילו לא יודע, למה ההלוואה 

בחירות הקרובה שתוכל הזאת? לקראת שנת ה
להכניס את היישוב  2013-לעשות פה מה שעשית ב

ון  4-ל גירעון עוד פעם? אז אני לא יודע מה ₪ מילי
קורה פה. אני בלי דו"חות כספיים ובלי להבין למה 
הכסף הזה הולך להיות משומש, אני חושב שזה 

  -חוסר אחריות

 הבנתי.  : שלמה קטן

הלוואות. אני מתפלא שביקשת  להצביע בעד לקיחת : משה אופיר
ן  3רק   10לפי מה שהיית צריך היית מבקש ₪, מיליו

ן  היו אומרים בסדר. אני לא חושב שזה נכון ₪ מיליו
ן לנו דו"חות כספיים וכל עוד  להצביע כל עוד אי

 למה זה מיועד.  אנחנו לא יודעים לפרטי פרטים

לכם.  אני הבנתי למה מתכוון אופיר, ואני אסביר : שלמה קטן
אנחנו במשך מאז המשפט שחיסדאי ניהל עם עיריית 
כפר סבא, הוא וכוכב יאיר, הופיע מספר כל הזמן 

וזה אובליגו שרשמו אז שכתבו כולם ₪,  5,970,000
ן  5 ו זוכרים את המסמכים שהפיצו. שבאנו ₪, מילי

ופרסנו את החשבון הזה פעמיים נאלצנו להעמיס, 
ינו צריכים להעמיס, ו אתם זוכרים זה קודם כל הי

הובא למועצה, להעמיס אחורה, מהיום שהיה בית 
עם הצמדה, להעמיס את זה  5%המשפט וזה צבר 

ן, והעמסנו את זה, כי זה לא היה מועמס,  על החשבו
  -לא העמיסו לא יודע

 הגזבר לא עשה עבודתו נאמנה בזמנו?  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  הגזבר הזה נכנס חודשיים לפני

אילו הגזבר הזה שיושב פה אתה לא יכול לזרוק את  : פירמשה או
 זה על גזבר אחר. 

 ... אני אמרתי שהוא עשה הוא עשה.  : שלמה קטן

הוא הביא לנו דו"חות כספיים בפני המועצה שהיו  : משה אופיר
רשומים מספרים אחרים. אז או שהגזבר לא יודע את 

  -עבודתו

 אתה לא תמשיך עם זה.  : שלמה קטן

  -או שאתה לא : ה אופירמש

אתה לא תמשיך, אתה עכשיו תיתן לי לענות. היה  : שלמה קטן
כאשר המספר בפועל וזה הובא ₪  5,970,000כתוב 

למועצה היה אחר, כלומר התחלנו מנקודה א' שהיא 
ן  6.3 ראש המועצה ואף ראש מועצה אחר ₪. מיליו

ן  6.3לא השאיר לי בקופות  ו להחזיר. ₪ מילי
ון, אחרי שישבנו עם עיריית המועצה קי ימה פה די
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כפר סבא אני והגזבר, והצלחנו להוריד את ההצמדה, 
ופרסנו.  4%-ל 5%-הצלחנו להוריד את הריבית מ

ן  6.3עכשיו מחיר הפריסה, כי אין לך  לא ₪, מיליו
אתה ולא הגאון שיש פה כאחראי ועדת כספים 

ון  6לפניה, לא היה  לא מצאתי בקופות גרוש, ₪ מילי
אז בוא ₪.  300,000א מצאתי בפיתוח גרוש, היה ל

לא נספר סיפורים. ואז שאתה פורס נוספים כמעט 
ן  3/4 ו שנים, וזה לא הופיע  6שזה ריבית על ₪ מילי

באובליגו של קודם, ואז אתה אומר איך האובליגו, אז 
ן, קצת הגינות, קצת הוגנות.  אתה תבין קצת היגיו

ל ושואל את כאילו שאתה בא כל פעם נוחת מהחל
שאלות. זאת האמת זה היה הכול על שולחן המועצה 
הזאת. לא, יש גבול, יש גבול, יש גבול לשטויות 

 האלה. מי רוצה להתייחס עוד? 

ומה בקשר לדו"חות הכספיים שאתה לא משתף  : משה אופיר
 אותנו? 

אנחנו הגשנו דו"ח כספי מסודר למשרד הפנים עוד  : שלמה קטן
יעידו חברי ועדת כספים שמכירים חודשים, ו 3לפני 

את זה. הגשנו למבקר מטעם משרד הפנים, המבקר 
מטעם משרד הפנים עד שלא יביא את זה חתום לפי 
החוק, ואין לו בעיה, הוא כבר הביא את זה שם 

  -לחתימות

  -אבל חברי המועצה : משה אופיר

אבל אני יכול להביא לך רק מבוקר, אני אביא לך  : שלמה קטן
 ר. מבוק

אנחנו לא מקבלים דו"חות כספיים בכלל, על סמך מה  : משה אופיר
 אתה רוצה שנצביע? 

  -אתה אמרת את דעתך עכשיו מי שרוצה : שלמה קטן

 למה הולך הכסף?  : משה אופיר

  -רגע : שלמה קטן

 אתה לא אומר שום דבר.  : משה אופיר

 אפשר להתייחס?  : שי רוזנצוויג

י, אתה דיברת, אני מבקש שי : שלמה קטן היה התייחסויות. אוקי
 תן לאחרים לדבר. 

 אני דיברתי, אני סיימתי לדבר.  : משה אופיר

 עכשיו שי ביקש, גבי? מי? מי הצביע קודם?  : שלמה קטן

 שי.  : גבי סויסה
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 שי, אני רוצה ששי ידבר.  : שלמה קטן

אני חייב לומר שאני באופן יוצא דופן הפעם חש  : שי רוזנצוויג
תף לבלבול של אופיר בכל הקשור בלקיחת שו

ההלוואה הזאת. לא חושב שלקחת הלוואה זה מילה 
גסה וצריך לקחת הלוואות, זה גם היה ברור כאן, גם 
מהדרך של תכנית ההתייעלות זה לא משהו שבא 
משום מקום. אבל הסכום מלכתחילה נראה גדול, 
גדול מידי, ואני אישית לא הבנתי מה הולך לקרות 

  -ל הסכום העצום הזה, באמת הכולעם כ

 אם היית בא אתמול היית מקבל תשובה.  : שלמה קטן

לא, אני חושב שהיה לנו מספיק זמן לשאול שאלות,  : שי רוזנצוויג
ושאלנו שאלות. אני חושב שבדרך כלל כשרוצים 
לקחת הלוואה, אני אתן לכם דוגמא את פרויקט 

תכנית ולאן הלדים, אז פרסנו אפילו עם מצגת ועשינו 
הכסף הולך, וכמו תכנית עסקית וכמה אנחנו 
מחזיקים, דיברנו על זה ואפילו חזרנו לשולחן 
העריכה, ובסוף היה איזה קונצנזוס אני חושב ארוך 
הצביע בעד, אני חש לא נוח שלהרגשתי אין הפעם 
קונצנזוס, זאת אומרת הצבעה כזאת אתה רוצה 

חשיבות  שיהיה איזה רוב מוחץ שכולם מבינים את
ין מבינים על מה מדובר ומצביעים. ואני חש לא  העני
בנוח שאפילו יו"ר ועדת הכספים מתנגדת לסכום, ויש 
פה איזה שהוא חוסר הסכמה, אני הייתי חש יותר 

  -בנוח

 אני לא שמעתי ממנה סכום, היא מתנגדת להלוואה.  : שלמה קטן

ן  3כן, אבל תראה בהתחלה אמרת אני אקח  : שי רוזנצוויג ₪, מיליו
ואחרי זה דיברתי עם חבריי לסיעה והחלטנו לרדת 

ן  2-ל   -ככה₪ כאילו מה הורדנו מיליון ₪, מיליו

ן  : שלמה קטן ן, אז אתה תחשיב פחות מיליו  חובות. ₪ נכו

ן  : שי רוזנצוויג ו ₪, אבל נראה כאילו במחי יד אנחנו מורידים מילי
ן  2-ולא ברור גם ה על האלה לא ברור לי ₪ מיליו

 1,500,000למה לא ₪?  2,470,000מה. למה לא 
אני מציע, אני מציע באמת עם כל הכבוד ולא ₪? 

חושב שמישהו רוצה לעצור פה את ראש המועצה 
מלנהל את המועצה ולאפשר לו כן לעבוד, כי כן 

ון  3.5הלוואות לוקחים, לקחו פה  בהלוואה ₪ מילי
פה אחת, ולקחנו הלוואת לדים. זאת אומרת לוקחים 

הלוואות לא פוחדים מזה, אני מרגיש מאוד לא בנוח 
שאני לא יודע, לא מציגים לי בצורה מסודרת על מה, 
האם יש איזה פיתוחים שמתכוונים לעשות על סמך 
ההלוואה, אמרו שההלוואות הולכות ללכת לתשלום 
לספקים, אבל זה יכולת לעשות גם בשנה שעברה, 

  -לפני שנתיים לפני שלוש, זאת אומרת
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 ועשינו.  : שלמה קטן

בסדר, אבל היה אפשר לעשות את זה, זאת אומרת  : שי רוזנצוויג
עכשיו פתאום בוער לקחת סכום כזה גדול, משהו 
פה, אני באמת חש שלא בנוח ולכן אני מציע ללכת 
צעד אחורה חזרה, לבקש מראש המועצה להטיל על 
ועדת כספים להתכנס שוב ללעוס את הנושא הזה 

ציג לנו את זה בצורה מסודרת, אני חושב שוב, לה
לכל המועצה, זה סכום גדול מאוד, בצורה מסודרת 
על מנת, ואולי תגלו שם שאפשר להסתפק בפחות, 

ן  3אולי לא חייבים לקחת את המקסימום, כי  ₪ מיליו
זה המקסימום, כשאתה לוקח את המקסימום, אם היו 

 3.5כנראה שהיית מבקש ₪ מיליון  3.5נותנים לך 
ן  יש פה סכום מאוד עגול והוא נושק ₪. מיליו

ו, למה  למקסימום. אני לא ברור לי איך הגענו אלי
ון  2-פתאום ירדנו ל -לעשות ב מה מתכוונים₪. מילי

ן  2 הזה. לכן אני לא מתנגד לקחת הלוואה ₪ מיליו
באופן כללי, אני אומר לך אבל כן מתנגד הפעם 

קופה של לאשר את הסכום הזה ומציע ללכת שוב לת
כמה שבועות כמה שתחליטו, שבו ישבו ועדת כספים, 
אנשים שאני סומך עליהם, עד היום כל ההמלצות 
שלהם אני חושב שאנחנו הצבענו בעד ועשה שכל, 

 הפעם אני לא מצליח לראות את זה. 

 בסדר, זכותך.  : שלמה קטן

בסדר, אני יודע זכותי זה מה שיפה גם בקואליציה  : שי רוזנצוויג
מועצה אפשר להגיד את הדעות גם אם הם לא וב

תואמות את מה שראש המועצה חושב, ואני מעריך 
את זה, ולכן אני חושב, אני מקווה מאוד ששאר חברי 
המועצה יחשבו כמוני ויסכימו שצריך ללכת צעד 
אחורה, לשבת בוועדת כספים, לא יקרה כלום אם 
אנחנו נאשר הלוואה בקונסטלציה אחרת בעוד חודש, 

 לא יקרה שום דבר, זוהי דעתי. תודה. 

י, גבי.  : שלמה קטן  אוקי

אני חושב שבוועדת כספים האחרונה כשישבנו זה עם  : גבי סויסה
מירי ואנוכי ואורית, ישב איתנו אילן והסביר לנו, 

האלה ₪ מיליון  3-לדעתי כמעט במפורט מה אכן ה
לאן הם הולכים. וראינו ובדקנו וראינו שאכן יש, זאת 

  -ומרת זה לאא

 יש צורך.  : שלמה קטן

יש צורך למצב של הלוואה ועקרונית לא כזה  : גבי סויסה
התנגדנו באיזה צורה כלשהי כזו, אמרנו אוקיי בסדר, 
אם זה אכן המועצה יש לה קושי להתקדם ויש לה 
קושי... כספים כדי רק לעבוד ושהמועצה אכן באיזה 

ה, אז יכול שהוא מקום תמשיך לפעול כפי שהיא צריכ
להיות שאנחנו באמת צריכים ולא הייתה לנו שום 
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התנגדות עקרונית. ואז הבנתי שהפרוטוקול לא 
  -אושר

סליחה שאני מפריע לך, לא התנגדתם עקרונית אבל  : שי רוזנצוויג
  -גם לא חיבקתם אותם

  -לא חיבקנו : גבי סויסה

והב אף אחד לא אוהב, מי אוהב פה הלוואות? מי א : שלמה קטן
 הלוואות? 

 לא חיבקנו.  : גבי סויסה

  -לא, אבל אם צריך : שי רוזנצוויג

 שלושתנו לא חיבקנו את זה וגם לא התנגדנו.  : גבי סויסה

 זה מה שהוא אמר שצריך.  : לוי-דליה נחום

יג.  : שי רוזנצוויג  הוא אמר באופן עקרוני, זה די מסו

  -ה אחדטוב הוא לא מדויק, הייתה החלטה פ : שלמה קטן

לא, הייתה החלטה לחשוב על, באמת ללכת לקחת  : גבי סויסה
 את זה. 

 נראה לי שלא סיימתם את תהליך החשיבה.  : שי רוזנצוויג

 לא, אני לא הייתי בישיבה.  : שלמה קטן

  -לא, לא, הוא לא היה, אנחנו ישבנו. ואני שוב אומר : גבי סויסה

יא חזרה בה, אני אורית אמרה שהייתה החלטה וה : שלמה קטן
 מכבד את זה, אין לי שום בעיה. 

  -... ישב איתנו : גבי סויסה

  -אני תכף אסביר מה : אורית שגיא

הראה לנו את כל הדברים שלכן אנחנו צריכים בעצם  : גבי סויסה
לסגור פער של חובות ישנים וחובות של אפרופו של 
החודשים האחרונים. ואמת לא התחבקנו בנושא הזה 

ינו שמחים לזה, אבל אמרנו בואו נראה איך ולא  הי
זה מתקדם. עד שאתם דרשתם ישיבת ועדת 
קואליציה, כדי לשבת לראות מה מי מו, איך אנחנו 

ן  3-פותרים את הבעיה של ה ו והייתה ₪. מילי
ישיבה, נכון שאתה לא היית, אבל הייתה ישיבה 
ששלושת האנשים שיושבים בוועדה היו בישיבה 

ההנהלה, ושמענו מה באמת, איזה  אתמול של ועדת
את העומס  תקציבים יש, לפרוס אותם, להוריד אותם

של התקציבים האלה, וגם בוא נגיד שהוועדה תשב 
שוב מחר או מחרתיים, שבוע שבועיים, ותדון על 
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ן  1.5הלוואה כזו או אחרת, אני על  ו ₪ מילי
לא חשוב, אבל ₪  1,800,000או ₪  1,600,000

 לא תהיה לנו ברירה אלא נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה 

 מקובל.  : שי רוזנצוויג

  -אבל, אבל האם : גבי סויסה

 מבחינתי מקובל, שתגיב לזה אבל.  : שי רוזנצוויג

שבועות  3-האם נבוא, זאת אומרת לבוא ולהתפזר ל : גבי סויסה
 2-ונסגור את ה₪  200או לחודש ימים בשביל עוד 

ן  ו, אנ₪ מיליו י לדעתי אפשר היום היום כבר עכשי
ן  2לסגור על   ונתחיל להתקדם. ₪ מיליו

ן י  אבל אז אתה תצביע בצורה מושכלת.   :דבורית פינקלשטי

למה את עושה מאנשים. תראי, יכולה להיות לך דעה  : שלמה קטן
  -אחרת, את לא יכולה להגיד לאנשים

ן י  אני יכולה להגיד מה שאני רוצה.   :דבורית פינקלשטי

 לא, לא, את לא יכולה להגיד שאנשים לא מושכלים.  : שלמה קטן

ן י  אני אמרתי לגבי.   :דבורית פינקלשטי

 אני אסביר תכף.  : אורית שגיא

 למה להגיד שאנשים לא מושכלים?  : שלמה קטן

ן י אני לא אמרתי שאנשים לא מושכלים, אמרתי שאם   :דבורית פינקלשטי
  -הוא עדיין לא יודע

ו : שלמה קטן  דע. הוא כן י

ן י   -לא, הוא אומר בעצמו  :דבורית פינקלשטי

 לא, אז אני אמרתי במקום לבוא ולחכות...  : גבי סויסה

תסגרו את זה בוועדת כספים, אתם סגרתם ביניכם,  : שי רוזנצוויג
ן  2-... אולי תסגרו גם אז והיא תסכים ש ₪ מיליו

 2,100,000אתם יודעים מה זה באמת מה שצריך, 
  מה זה משנה.₪ 

 -גם אתמול : גבי סויסה

  -גבי אמר את דעתו : שלמה קטן

  -גם אתמול : גבי סויסה

 מנהלים דיון שלמה.  : שי רוזנצוויג

 2-היה איזה קונצנזוס עם כולם שאפשר ללכת על ה : גבי סויסה
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ן   ₪. מיליו

ן י  היה קונצנזוס?   :דבורית פינקלשטי

ינו לא בא : אורית שגיא  ותו חדר. גבי, אתה ואני כנראה הי

לא, לא, אתמול היה משהו אחר, בוא נדייק. אתמול  : שלמה קטן
  -ביקשו משלמה להעביר

ן י הדבר היחיד שהיה עליו קונצנזוס זה הוופלים   :דבורית פינקלשטי
 שהוגשו שם, לא יותר מזה. 

 לא הביסלי?  : אורית שגיא

שנייה דליה, סליחה חבר'ה בואו נעשה את זה  : שלמה קטן
, באמת יש חילוקי דעות וזה לגיטימי, נעשה עניינית

 אותם בצורה מכובדת. דליה בבקשה. 

שי אני קצת מופתעת מהגישה שלך, משום שוועדת  : לוי-דליה נחום
כספים ישבה, ועדת כספים קיבלה את כל הנתונים, 
ועדת כספים הגיעה למסקנה מסוימת ועם זה בא 
 הגזבר לראש המועצה ואמר לו צריך לצאת עם זה

לדרך, וצריך להביא את זה למועצה לאישור. שזה 
ן. ואז כשזה אמור להגיע  ן וההליך התקי ההליך הנכו
למועצה לאישור פתאום מתחילים הבקיעים שבעיניי 
היה קצת מוזר, שאותה ועדה שישבה קבעה החליטה 
פתאום נסוגה מהדברים. אז יכול להיות שיגידו לי: 

בדקנו את כן, ישבנו בבית עשינו שיעורי בית, 
הנתונים, אנחנו מסתייגים מזה מסתייגים מזה. ואז 
ביקשתי משלמה לפחות שייכנס אותנו כקואליציה 
לפחות שאנחנו נשים את הדברים על השולחן, כדי 

 שנבין אנחנו במה המדובר. 

  -... המציאות באמת יש לה כנראה כמה : אורית שגיא

 זה?  למה היא אמרה משהו לא נכון עד רגע : שלמה קטן

 זה לא היה לגמרי...   :מירי בר חיים

מה לא מדויק? מה לא היה מדויק? היא אמרה  : שלמה קטן
 שביקשנו משלמה לכנס את הקואליציה. 

לא, זה היה מדויק, ההחלטה כאילו ההסברים   :מירי בר חיים
  -שקיבלנו הם לא היו מפורטים לפרטי

  -אני לא אמרתי לך את זה : לוי-דליה נחום

  -אלא יותר דיברנו על למה צריך את ההלוואה הזאתי  :י בר חייםמיר

  -לא, אל תעשי : לוי-דליה נחום

  -יחסית ל  :מירי בר חיים
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 אז לא הבנת, תחזרי.  : שלמה קטן

אני אחזור ואני אגיד שאתם ישבתם עם הגזבר  : לוי-דליה נחום
קיבלתם נתונים, על סמך הנתונים התקבלה איזה 

וקיי? אני גם אמרתי שיתכן מאוד שהיא החלטה, א
שהולכים הביתה ממשיכים לחשוב על מה שקיבלתם 
זה לגיטימי, אני לא אמרתי שלא, אבל אני לא מבינה 

  -למה תכף נשלפות פה הציפורניים, מה אני אמרתי

ן י  דליה, מה קרה בישיבת ההנהלה אתמול?   :דבורית פינקלשטי

  -אז רגע : לוי-דליה נחום

יןדבורית פינקל  שיעורי בית מועתקים, שיעורי בית לא מועתקים.   :שטי

  -אז רגע דבורית, דבורית : לוי-דליה נחום

ן י  זה לא יפה מה שאת עושה.   :דבורית פינקלשטי

  -דבורית דקה : לוי-דליה נחום

ן י לא יפה מה שאת עושה, כי גם את העלית אתמול את   :דבורית פינקלשטי
 השאלות. 

  -י לי לסיים את דברייתנ : לוי-דליה נחום

 את אמרת מועתקים?  : שלמה קטן

 ואחר כך תוציאי את השנינות שלך ואת...  : לוי-דליה נחום

 מה זה היה מועתק? מישהו...  : שלמה קטן

י, אני אגיע גם להעתקים וגם  : לוי-דליה נחום תני לי לסיים את דברי
בלנות. התוקפנות הזו לא להעתק הדבק, תמתיני בס

  במקום.

 בואו נרגע, בואו נרגע.  : שי רוזנצוויג

אתם על כל מילה קופצים כאילו מישהו לא מדייק.  : שלמה קטן
היא אמרה אמת, ועדת כספים הודיעה לגזבר שהיא 

ן  3-מאשרת את ה  ₪. מיליו

ן י  אמת.   :דבורית פינקלשטי

היא אמרה אמת, זה הכול. הגזבר בא לראש המועצה  : שלמה קטן
ן  3כספים אישרה לך אמר לו: ועדת   ₪. מיליו

וזה שאמרתי שהלכו הבית ועשו רגע חושבים, גם לא  : לוי-דליה נחום
 אמת? 

ן י  אני לא אמרתי.   :דבורית פינקלשטי

 אז מה את קופצת? תמתיני בסבלנות.  : לוי-דליה נחום
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ן י  אני לא קפצתי, דליה תרגיעי מה קרה?   :דבורית פינקלשטי

 בסבלנות.  תמתיני : לוי-דליה נחום

 לא, כי אמרתם היא הייתה במקום אחר.  : שלמה קטן

ן י  מה קורה?   :דבורית פינקלשטי

  -הגעתי : לוי-דליה נחום

ן י  ... חשופים, מה עשית להם בחדר שם? מה קורה?   :דבורית פינקלשטי

 דבורית תפסיקו להיות במגננה כל הזמן.  : לוי-דליה נחום

ן י  ים, אתם מדהימים בהתנהלות הזאת. אתם מדהימ  :דבורית פינקלשטי

 כל הזמן מגננה.  : לוי-דליה נחום

 דליה תמשיכי.  : שי רוזנצוויג

 באמת.  : שלמה קטן

 כל הזמן במגננה.  : לוי-דליה נחום

 ... עכשיו בואו נמשיך.  : שי רוזנצוויג

ומה שאני אמרתי שהגענו עד לישיבת הקואליציה.  : לוי-דליה נחום
ה אני אגיע לנקודה שדבורית את בישיבת הקואליצי

העלית. שלמה בא עם כל מיני נתונים עם כל מיני 
שאי אפשר היה למצוא את הידיים ואת  מספרים

הרגליים להבין מי ומה, אוקיי? עד כאן זה בסדר 
דבורית? שאמרתי שהוא לא הכין שיעורי בית והוא 
בא עם דברים עם דפים עם מספרים פה ומספרים 

  -חנו לא יכולנושם ומספרים שאנ

ן, בגלל שזה קואליציה לא הבאתי את הגזבר.  : שלמה קטן  נכו

  -סליחה שלמה : לוי-דליה נחום

  )מדברים יחד(

בהתחלה, ואז אמרו ביקשו משהו, תקשיבי היא עוד  : שלמה קטן
 לא השלימה. 

ן.  : לוי-דליה נחום  תנו לי לסיים. כולכם פה צריכים אבחו

  -ה תקשיביוואי דלי : אורית שגיא

ן י   -באמת בכלל, דליה  :דבורית פינקלשטי

  -את מדברת אלינו כאילו אנחנו ילדים בגן : אורית שגיא

ן י  באמת, מה אנחנו תלמידים שלך.   :דבורית פינקלשטי
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 הדיבור הזה לא מקובל בעליל.  : אורית שגיא

ן י  מה זה?   :דבורית פינקלשטי

ו : אורית שגיא שבת פה מהצד ואני אני במקום דבורית, אני י
 מקשיבה ואני פשוט המומה. 

ן י   -אני פשוט מחזיקה ככה כדי לא  :דבורית פינקלשטי

 אני פשוט המומה, המומה מהדיבור הזה.  : אורית שגיא

  -אני רוצה שנגיע : לוי-דליה נחום

 בלי אבחונים, אל תאבחני אותנו בבקשה.  : אורית שגיא

  -רוצה שנגיע : לוי-דליה נחום

  -אל תאבחני אותנו : ת שגיאאורי

 חבר'ה די.  : שלמה קטן

 תגידי מה שאת רוצה להגיד, אל תאבחני אותנו.  : אורית שגיא

  -את רוצה שנגיע : לוי-דליה נחום

קודם כל היא אמרה את זה לשי, היא לא אמרה  : שלמה קטן
 לדבורית. 

  -רוצה : לוי-דליה נחום

 פה אבחונים. היא אמרה כולכם צריכים  : אורית שגיא

רוצה שאנחנו נגיע לדברים שמהממים אותי? רוצה  : לוי-דליה נחום
 לזה אני אגיע? 

 תגידי מה שאת רוצה.  : אורית שגיא

ן י  תגידי מה שאת רוצה דליה.   :דבורית פינקלשטי

 את יכולה להגיד מה שאת רוצה.  : אורית שגיא

  -בסיכומו של דבר : לוי-דליה נחום

י  יש לך זכות דיבור.   :ןדבורית פינקלשטי

בסיכומו של דבר, בסיכומו של דבר, אנחנו יצאנו  : לוי-דליה נחום
  -אתמול בהחלטה ששלמה מגיש לנו נייר מסודר

 אחרי שיחה עם אילן.  : שלמה קטן

ן ונקבל את זה במיילים. זאת  : לוי-דליה נחום שעליו אנחנו נוכל לבחו
את  הייתה ההחלטה הסופית. וממנה כל אחד לקח

ין  ו, אני עדי זה ועשה את זה לאן שהוא רוצה. עכשי
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ממה שאני רואה וממה שאני מבינה וגם ממה 
שקיבלנו מצב תזרים המזומנים של המועצה הוא 
במצב של חסימה הרמטית. כל גרוש שנכנס למועצה 
כל קצת כסף שנכנס למועצה הולך לתשלומי חובות, 
 חובות עבר, חובות שאנחנו גוררים אחרינו על

גיבנת, ואני לא חושבת שאנחנו יכולים אך שהוא, אם 
אנחנו מגיעים למצב שמחלקה לא יכולה לתפקד כי 
ן יותר כסף לתת לה, אז המצב הוא עגום, וזה  אי
עניין של תזרים מזומנים. ואני חושבת שאם אילן 
ושלמה עשו את שיעורי הבית, והגיעו למסקנה 

יותר שהסכום הכי נכון כדי לתפקד בדרך הטובה ב
ן  3הוא  ון  3-אני בעד ה₪, מיליו אם חבריי ₪. מילי

  -ישבו וחשבו שרועד להם הפופיק ואולי ו

 אף אחד לא אוהב חובות.  : שלמה קטן

 לא, אבל למה רועד הפופיק?  : שי רוזנצוויג

לא בסדר אני גם, גם לי, אני מודה, אני לא אוהב  : שלמה קטן
טוב, לזה  הלוואות. זה בדחילו זה לא דבר ציבורי

 הכוונה. 

ן  2וביקשו לשקול את האופציה של  : לוי-דליה נחום אז אני ₪, מיליו
 מוכנה ללכת עם זה. 

... עשיתם את זה... זה היה צריך להיות בוועדת  : שי רוזנצוויג
 כספים. 

 לא, בוועדת כספים זה גם עלה הנושאים האלה. : שלמה קטן

 לא, לא.  : אורית שגיא

 ספרים כן, גם זה עלה. של מ : שלמה קטן

ן  2... שאתה העלית  : אורית שגיא מה אני עניתי לך? מה ₪ מיליו
 אני אמרתי לך? 

ן י מה פתאום אורית, גבי אמר שהיה קונצנזוס בסוף   :דבורית פינקלשטי
 הפגישה. 

ון  2-מה אני אמרתי לך על ה : אורית שגיא שלמה? אתה ₪ מילי
שאתה כתבת פתחת סיכום ואני תיקנתי אותך בזמן 

 את הסיכום. 

אתם קיבלתם נתונים וממני מצפים להצביע, בלי  : משה אופיר
 לקבל שום דבר. 

י, הלאה, הלאה.  : שלמה קטן  אוקי

 זה אפילו לא...  : משה אופיר

ן  2אז לא היה...  : אורית שגיא לא הייתה הסכמה, היה ₪. מיליו
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 דיבור לא הייתה שום הסכמה. 

 מני שהייתה הסכמה? לא, שמעת מ : שלמה קטן

  -לא, אתה אומר את זה : אורית שגיא

י : לוי-דליה נחום   -אמרתי חברי

אבל הבנתי שאתם רוצים משהו אחר בלי הסכמה,  : שלמה קטן
ואני עשיתי הסכמה עם האנשים שלי, זה הכול. זה 

 התוכנית שלי, זה הכול. 

 אוקיי בסדר.  : אורית שגיא

  -תםכמו שאתם עשי : לוי-דליה נחום

כמו שאתם עשיתם פגישה והחלטתם שאתם מושכים.  : שלמה קטן
מישהו פונה, מישהו מקנטר? מישהו שואל את 
דבורית איך השפעת עליהם? מישהו שואל אם אורית 
מפחידה אותך? לא, לא אמרנו את זה. למה שומע 
מכם, שלמה הפחיד אתכם. אולי אורית הפחידה 

 אתכם? אני לא יודע. 

  -אני לא חושב שאף אחד הפחיד אבל  :שי רוזנצוויג

לא, אני שמעתי לדליה, דבורית הערה, מה שלמה  : שלמה קטן
 עשה לכם בחדר. חבר'ה מספיק עם זה. 

  -ברגע שדליה אומרת : שי רוזנצוויג

ן י  לא, לא, זה מבין מה שאתה אומר.   :דבורית פינקלשטי

י, אבל זה לא יפה. תגידי, אולי כן הש : שלמה קטן  פעתי...אוקי

 )מדברים יחד( 

ן י אני לא זוכרת בבחירות האחרונות ששי הצטרף   :דבורית פינקלשטי
 לסיעה שלך. 

ון  3הוא הציע את הפשרות, אני רציתי  : שלמה קטן  ₪. מילי

  -בלי לתת נתונים כספיים, בלי לתת... בלי כלום : משה אופיר

י, דליה סיימת?  : שלמה קטן  אוקיי, תמשיך להגיד. אוקי

 כן.  : לוי-דליה נחום

ה? אורית את רוצה עכשיו או דליה סיימה, מי הבא : שלמה קטן
 דבורית? 

 אני אתייחס בסוף.  : אורית שגיא

דבורית אין לה מה להגיד. אורית, הוא גם רוצה  : שלמה קטן
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 להיות בסוף, תחליטו מי רוצה להיות בסוף. 

 אני קצר אני בסוף.  : אלי שי

 ר תגיד. אז דב : אורית שגיא

  -לא, לא, אני רוצה : אלי שי

לא, אני חשוב לי להתייחס אחרי שכולם יתייחסו,  : אורית שגיא
 בסוף זה ועדת כספים, אז תדבר ואני אדבר בסוף. 

  -יש לה זכות : משה אופיר

 היא צודקת.  : שי רוזנצוויג

 בסדר יש לה זכות, אין בעיה.  : שלמה קטן

ר לכולם קודם כל שבאלפי מנשה אני לא צריך להזכי : אלי שי
 אין מנועי צמיחה, זה כולנו יודעים. 

 אין מה?  : משה אופיר

אין מנועי צמיחה. ההכנסות שלנו היום הם בעיקר  : אלי שי
מארנונה ומהחסדים של משרדי ממשלה. מסורת 
באלפי מנשה שנים שכל מועצה לוקחת הלוואה, אני 

ה של יודע, אני מקווה שאני לא טועה, שהמועצ
ן  12חיסדאי ז"ל לקחו הלוואה של  ו  ₪. מילי

 חודשים.  4תוך  5במשך השנים,  : שלמה קטן

ואני חושב שיש כאן ועדת כספים שמלווה את ראש  : אלי שי
המועצה ואת הגזבר עקב בצד אגודל. ולפחות עד 
היום היה שיתוף פעולה והיה סוג של הרמוניה, וכל 

 2014בשנת דבר היה בצורה ברורה עם שקיפות. 
כשנכנסנו לתפקיד לאור המצוקה של אלפי מנשה 

ון  7החלטנו לוקחים   לתוכנית התייעלות. ₪ מילי

 לא לוקחים, נותנים לנו.  : שי רוזנצוויג

  -נותנים לנו : אלי שי

ן  7עד  : שי רוזנצוויג  ₪. מיליו

ון  4וניצלנו עד היום  : אלי שי   -₪מילי

  -אישרנו את הסכום : לוי-דליה נחום

  -אישרנו ונתנו לנו : אלי שי

חצי מההלוואה של חיסדאי, אתה בגלל ששלמה קטן  : משה אופיר
  -עשה חוזה מחורבן עם כפר סבא עם התיכוניים

 מאיפה אתה מוציא את זה? מאיפה את מוציא?  : שלמה קטן
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  -הוא זורק את זה כאילו : משה אופיר

ה אתה הוא שילם את החוב מההלוואה? מאיפ : שלמה קטן
ון  6ממציא? היה  אני מצאתי אז מאיפה ₪ מילי

הכסף? מה אתה ממציא המצאות? אתה יכול לזרוק 
מה שאתה רוצה, זה אתה יכול לעשות בקהילה 
פעילה, יש לך שם שיתוף פעולה מלא. אתה יכול 

  -לעשות את זה בבריכה

  -שלמה קטן : משה אופיר

  -אבל פה אתה לא יכול : שלמה קטן

הסכם שאתה עשית דרדר את היחסים שלנו עם כפר   :משה אופיר
 סבא והביא אותנו למשפט, זה ידוע. 

ינו  : לוי-דליה נחום אם ראש המועצה היה משלם את הכסף לא הי
 מגיעים לזה. 

  -הריבית שמשלמים היום : אלי שי

את היית נגד ההלוואות בתקופה של חיסדאי? לא  : משה אופיר
 שמעתי. 

  )מדברים יחד(

הריבית שמשלמים היום על חריגות בעו"ש הוא סדר  : שי אלי
. בהלוואה שלוקחים היום 13% 12%גודל של 

 . 5%מהבנק, הריבית היא 

 מה זה שונה משנה שעברה?  : שי רוזנצוויג

זה לא משנה אבל זאת עובדה, זאת עובדה, זאת  : אלי שי
עובדה. מסתבר שככול שיש יותר הלוואות, מענק 

 ול יותר. האיזון שלנו גד

 ככול שיש מה?  : משה אופיר

 יותר הלוואות.  : אלי שי

 שאנחנו לוקחים יותר הלוואות?  : משה אופיר

 כן.  : אלי שי

 אנחנו מקבלים יותר מענק איזון?  : משה אופיר

 כן.  : אלי שי

 מאיפה הסיפור הזה?  : משה אופיר

 יש לנו פה גזבר הוא יכול לפרט לך.  : אלי שי

 מה זה קשור אחד בשני? סליחה.   :משה אופיר
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עומס מלוות משפיע גם על, חלק ממרכיבי מענק  : שלמה קטן
 איזון זה עומס מלוות. 

 ככול שיש לנו יותר הלוואות?  : משה אופיר

 הלוואות כן.  : אלי שי

תבדוק את זה. ההלוואות האלה נועדו לסגור, חבר'ה  : שלמה קטן
ן  20שוכחים שהיה  א סיימנו אף ואנחנו ל₪ מיליו

ון  10שנה באיזה רווח של  שייעלמו. קיבלנו ₪ מילי
כל שנה מענק השר ולאט לאט קיזזנו, נלחמנו 

, 2.5-ל 6-והצלחנו. הצלחנו להוריד את כפר סבא מ
הצלחנו, אבל עדיין נשארו תעוקת חובות שאנחנו לא 
יוצאים ממנה, וצריך כבר לקחת את השלב הבא, 

 זהו. דבר סליחה. 

לפני שנתיים היה פה ראש מועצה שאמר שהוא  : משה אופיר
 בחיים לא ייקח הלוואות. 

ן. הלוואי שאני יכול לא : שלמה קטן   -נכו

וכתב את זה, ופרסם את זה, ואמרנו לו תיקח  : משה אופיר
הלוואות, אמר: בשום פנים ואופן אני לא לוקח 

 הלוואות. 

 אז הנה אמרת אני עכשיו שומע לך.  : שלמה קטן

 אתה אמרת את זה דרך אגב.  : אופירמשה 

 אז הנה עכשיו הוא שומע בקולך.  : לוי-דליה נחום

 שומע בקולך ואתה לא נותן לי לקחת.  : שלמה קטן

 מה? מה?  : משה אופיר

 עד שאני שומע בקולך אתה לא נותן לי לקחת. דבר.  : שלמה קטן

 9-יש ספקים שלא קיבלו את כספם למעלה מ : אלי שי
 חודשים. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

דיברו כבר על זה שבוועדת כספים אישרו את  : אלי שי
ההלוואה הזאת, זה אני שמעתי. ואני אומר עוד 
הפעם שלאור העבודה המשותפת בהנהלה הזאת עם 
ראש המועצה והאמון ההדדי שנרקם עד היום, אני 
ין צריך לאפשר את האמון הנדרש גם אם  חושב שעדי

ן  2ספת של אנחנו לוקחים עוד תו ו וכמובן ₪, מילי
אני אומר עוד פעם הוועדה הזאת, ועדת הכספים 
האסרטיבית שלנו שעושה עבודה מצוינת, יכולה גם 
ללוות את התהליך הזה של קבלת הלוואה ולבדוק 
את הנושא של הכספים שאינו זולגים... גם אני 
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 חושש מזה שכספים הולכים למקומות לא נכונים. 

ן. הוא רוצה את : שי רוזנצוויג ן  3ה מדבר על אמו  ₪. מיליו

ון  3הוא לא רוצה  : אלי שי  ₪. מילי

ן  3הוא רוצה  : שי רוזנצוויג  ₪. מיליו

ן  2עכשיו הוא רוצה  : אלי שי  ₪. מיליו

ן  3-לא, אם זה האמון, תן לו את ה : שי רוזנצוויג שהוא ₪ מיליו
 רוצה. 

  -לא : אלי שי

  -הוא מבקש : שי רוזנצוויג

אני אגיד לך, אני אגיד לך, ההצעה להוריד את  : שיאלי 
 הצעה שלי. אני אגיד לך גם למה. ההלוואה זה 

ן זה  : שי רוזנצוויג ן  3אם אתה מביע אמו ו  ₪. מילי

 -אני אגיד לך גם למה, תראה אני הבנתי : אלי שי

ן י ן   :דבורית פינקלשטי ו  ₪. אז למה לא למילי

י, לפחות אני באופן למה? ככה. כי אני התרשמת : אלי שי
אישי שישבתי עם הגזבר, ולא כמו אופיר שלא הולך 
לגזבר. הלכתי וישבתי איתו על המספרים וראיתי את 

ן  1.5הבעיות וחשבתי שזה בין  ו ן  2-ל₪ מילי ₪ מיליו
צריך לקחת הלוואה, בסדר? אורית הסכימה למיליון 

  -ראיתי שהיא כתבה היום₪, 

  -סכימהלא, היא כבר לא ה : שלמה קטן

  -ראיתי שאורית הסכימה : אלי שי

 זה כבר לא רלוונטי, עכשיו היא לא מסכימה לכלום.  : שלמה קטן

 שלמה, אתה כנראה...  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

 לא, הוא אומר שהיא לא מסכימה.  : שי רוזנצוויג

ן  2-אלי, מה הולכים לעשות עם ה : אורית שגיא  ₪? מיליו

 ת כספים. זה ועד : אלי שי

אבל אתה מאשר, אתה אומר שישבת עם הגזבר  : אורית שגיא
ן  2-וקיבלת מידע. מה הולכים לעשות עם ה  ₪? מיליו

 אני שלחתי אתמול פירוט לכם.  : שלמה קטן
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 אני מוכן לשבת איתך אחר כך ולהסביר לך.  : אלי שי

 אני שלחתי פירוט.  : שלמה קטן

ן  1.5מרתי לך בין אני לפי ההתרשמות שלי, א : אלי שי מיליו
₪-  

 01:00-אורית, את לא קיבלת פירוט אתמול ב : שלמה קטן
 בלילה? 

  -לא, היא כתבה שזה : אלי שי

אני יודע, היא אמרה שזה מריחה, בסדר אז היא  : שלמה קטן
 אמרה. 

י : אלי שי   -אני אסיים את דברי

ול מותר לה להגיד, מותר להעיר הערות ציניות, הכ : שלמה קטן
 בסדר. 

  -הוא אמר שהוא ישב עם הגזבר : אורית שגיא

 לא, לא, כתבת שזה רשימת..., לא משנה.  : שלמה קטן

  -אני אומר שההלוואה הזאת : אלי שי

 להם מותר הכול.  : לוי-דליה נחום

אורית, מבחינתי איך שאני רואה את זה, זה הרע  : אלי שי
תאוותו  במיעוטו. אומרים אין אדם נפטר לעולם וחצי

 בידו. 

מה הולכים לעשות עם, תשמע שלמה אני רוצה  : משה אופיר
  -להגיד לך, מה שקורה פה

 תן לאלי לסיים.  : לוי-דליה נחום

  -הערת אגב, הערת אגב : משה אופיר

 לא, לא הערת אגב.  : לוי-דליה נחום

אתה מעלה לקחת הלוואה, אתה אפילו לא אומר  : משה אופיר
  -למה לקחת אותה

 אני אמרתי.  : שלמה קטן

למה לקחת... שום דבר, אני הולך לפנות לממונה  : משה אופיר
  -ואני אומר לו, אני חבר מועצה

 מותר לך לפנות.  : שלמה קטן

רוצים שאני אצביע על משהו ולא אומרים לי אפילו  : משה אופיר
 למה. 
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  -אמרו לך למה, להחזר חובות : שלמה קטן

 הצגת לנו פירוט? שלחת לנו מראש?  מה? אתה : משה אופיר

ן לי בעיה לשלוח פירוט.  : שלמה קטן  אי

 כלום, כלום.  : משה אופיר

 אוקיי, תמשיך אלי.  : שלמה קטן

 לפי דעתי זה לא יכול להיות כזה דבר.  : משה אופיר

 אלי תמשיך. תכתוב לממונה זה בסדר, אני בעד.  : שלמה קטן

 דבר.  לא יכול להיות כזה : משה אופיר

ן  2אני אומר שההלוואה הזאת של  : אלי שי מבחינתי ₪ מיליו
זה סוג של פשרה. ושלמה גם מאוד לא אהב את זה, 
הייתה ישיבה קצת סוערת, והוא לא אהב את זה. 

ן  2-אבל אנחנו הבאנו אותו להחלטה לקבל ש ₪ מיליו
בשלב זה צריך לספק, ואני מקווה מאוד שנסתפק 

שנת הבחירות שכולם  בזה ולא נצטרך לקחת עד
  -פוחדים

קואליציות  2אתה לא בוועדת כספים, מה אז יש  : שי רוזנצוויג
 פתאום? 

 קואליציות? מה הקשר?  2למה  : אלי שי

  -כי אתה אומר אנחנו : שי רוזנצוויג

 אנחנו כולנו.  : אלי שי

 זה לא כולנו.  : שי רוזנצוויג

 ... שמעתי דעה נחרצת.  : שלמה קטן

  -אני אומר שאני כמבוגר אחראי חשבתי לא  :אלי שי

ן  : שי רוזנצוויג י שעות מרגע שהוא שלח את  24לא עברו עדי
ינו פנויים כדי  הרשימה לכולם, וחלקנו גם לא הי

 להסתכל עליה, באמת. 

  -למה לכולם : משה אופיר

  -כי הם ביקשו ממני : שלמה קטן

ין לא עברו : שי רוזנצוויג שעות,  24אפילו  חברי הקואליציה. עדי
 שעות.  24עדיין לא עבור 

 יעבירו לך אין בעיה.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(
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 מירי את לא מדברת?  : שלמה קטן

 אני רוצה להגיד.   :מירי בר חיים

 תדברי מירי.  : שלמה קטן

י יום עם   :מירי בר חיים אני כן רוצה להגיד משהו. קודם כל עבר עלי
שות, לא בגלל שאני התלבטויות מאוד מאוד ק

חושבת שלא צריך את הכסף הזה, אלא בגלל 
שבאמת עלו שיקולים לכאן ולכאן. בוועדת כספים אכן 
קיבלנו החלטה אבל היא לא הייתה על סמך אותם 
נתונים, ובגלל זה אמרת הלכנו הביתה לעשות 
שיעורי בית, זה מעבר לזה דליה, וגם כי קיבלנו 

הייתי מאוד שלמה נתונים אחרים. זאת אומרת אני 
עם נתון מסוים של לקחת הלוואה בכל הסכום כדי 
לשפר מצב אחר, זה היה בעיניי ברור ומוחלט, וזה 
התברר כמשהו אחר, זה מצד אחד. מצד שני ברור לי 

ן, ברורה לי לחלוטין המצוקה  שהיום אנחנו לחלוטי
חייבים כאילו לשחרר קצת אוויר מצד אחד. מצד שני 

נחנו חייבים להשאיר לעצמנו איזה ברור לי לגמרי שא
שהוא ספייס לתקופה הקרובה שאתה עומד בפינה, 
אז אתה יכול פתאום להיתקע במצב שכן תצטרך 
דחוף הלוואה ואז בעצם גמרת לעצמך את כל 
הדברים. ולא היה לי קל בכלל כאילו, ממש לא היה 
י כן להצביע  לי קל לקבל איזה שהיא החלטה, ובעיני

 2-זה סוג של פשרה, כי ה₪, ון מילי 2היום על 
ן  לא אומר כאילו, הוא לא מכסה והוא לא ₪ מיליו

כאילו משאיר כסף פנוי להלוואה נוספת. זאת אומרת 
זה מן כזה, אני מרגישה די מאולץ אבל אני מרגישה 
שכאילו אין פתרון אחר. זאת אומרת אחרי שהשקעתי 
בזה כל כך הרבה מחשבה היום, באמת שאני לא 

שיש פתרון אחר שהוא יכול להיות על כף חושבת 
הדברים, וזאת דעתי, בגלל זה אני  2המאזניים בין 

ן  2-הולכת להצביע בעד ה  ₪. מיליו

אני רוצה להגיד עוד נתון שלא נאמר פה על ידי. היה  : שלמה קטן
ן  14-לנו בסביבות ה  4-מי שזוכר לפני כ₪ מיליו

ן  9.4שנים. אנחנו עומדים הבוקר על  זה ₪ מיליו
 -ועדת כספים מכירה, איך אפשר להיכנס

 אפשר להגיד... : אורית שגיא

... עומס המלוות, המילה היא עומס מלוות. כלומר  : שלמה קטן
הלוואות למועצה ואנחנו ₪  4,250,000ירדנו, לקחנו 

ן  4.5-עומדים היום ב פחות הלוואות, כלומר ₪ מיליו
 5 4.5אם תסתכלו זה וזה ביחד, החזרנו במשך 

ן  9-שנים האלה קרוב ל ו ון  9הלוואות, ₪ מילי ₪ מילי
הלוואות. היה לנו חובות ספקים שחלקם הגדול 
הורדו, היה שהגעתי למקורות חוב של מעל למיליון 

של כמעט שנה שלא שילמו, היה חוב לאור ציון ₪ 
ן  2של  ו ₪  700,000שהיום הוא עומד על  -ו₪ מילי
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ים. אנחנו את ואין פתרון, זה חוב מלפני שנתי -ו
השוטף מזה שנה וחצי משלמים לו, אבל יש פה חוב 

ן  3/4של כמעט  שאי אפשר, שאני כל חודש ₪, מיליו
אבל זה בא על חשבון הפעילות  70נותן  60נותן 

השוטפת שלנו ואי אפשר יותר, זה בא על חשבון זה 
שאתה לא יכול להעביר את כספי ניהול עצמי לבתי 

דברים אחרים, ואי אפשר ספר, זה בא על כל מיני 
למשוך את זה הלאה, ואי אפשר להגיד למתנ"ס אחר 
כך שהוא עשה פעילות של פסטיבל והגיע הכסף ועוד 
אי אפשר להעביר, וצריך לשלם מס הכנסה ובא 
חודש עם הבראת ביגוד, אי אפשר. ואי אפשר להגיד 
ון אתמול גם דנו,  בואו נדחה עוד, כי אנחנו, היה די

בוצה, באמת אני לא רואה את זה לא השתכנעו ק
אישית, וחבל שירדו פה קצת הפסים, באמת שאני לא 
רואה את זה אישית. גם ניהלתי היום שיחות לפחות 
עם שי ודיברתי גם עם דבורית, והגענו למסקנה, לא 

 מסכימים בסדר. 

ן י  ... זה לא אישי שלמה.   :דבורית פינקלשטי

ואני חושב שאין כוונה. לא לא, לא, קצת עלו הטונים  : שלמה קטן
 קרה כלום. 

ן י  ... אני ודליה נתחבק אחר כך.   :דבורית פינקלשטי

 אני יודע, זה גם לא אישי בינך לבין דליה.  : שלמה קטן

ן י  זה לא אישי, זה לגמרי לא אישי.   :דבורית פינקלשטי

אני אומר, לכן אני אומר, אני באתי מתוך כוונה ואני  : שלמה קטן
ן  3ועצה זקוקה להלוואה של חושב שהמ ו ₪ מילי

ן  3-והסברתי למה. המועצה צריכה את ה כדי ₪ מיליו
להוריד מהגב שלה ספקים שחלקם זה חוב גדול 

שנים  4מלפני שנתיים שהיה לאור ציון, שכמעט לפני 
 2איים שהוא לא יעשה הסעות, כי הוא היה עם  5

ן  מול המועצה. ואז לאט לאט לאט התקדמנו, ₪ מיליו
בל אני לא יכול יותר בלאט הזה. ואני גאה בהחלטה א

לפתור את הבעיה עם עיריית כפר סבא, להוריד את 
ההצמדה שהייתה, להוריד את הריבית שהייתה 
ולעשות פריסה. אבל כרגע קשה למועצה הזאת 

ן  3-לתפקד בלי לקחת הלוואה, ורציתי את ה ו ₪. מילי
 זה לא שמשחק, אתה יודע את זה. 

 את מדברת?  : משה אופיר

ן : שלמה קטן ו   -היא אחרונה, זהו לא ממשיכים עוד ועוד, די

  -אני רוצה להגיד : משה אופיר

 לא, אי אפשר.  : שלמה קטן

 שכל הדיון הזה הוא לא חוקי.  : משה אופיר
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אבל כל החיים שלי אני לא חוקי, מהיום שאתה  : שלמה קטן
קי, נכנסת למועצה. חיסדאי לא היה חוקי, אני לא חו

 מה חדש? 

... רוצים להעביר תקציב ולא נותנים לאופוזיציה את  : משה אופיר
התקציב אומרים להם תצביעו נגד, לא נראה לכם את 
התקציב, אתם יכולים להצביע נגד, זה בדיוק מה 
שאתה עושה פה. זה לא חוקי. אם חייקין היה יושב 

הייתי שואל אותו זה חוקי להעלות הצעה שברגע  פה
ותנים לאופוזיציה בכלל לדעת על מה שלא נ

 מצביעים? זה לא חוקי. 

  -איזה : שלמה קטן

 זה לא חוקי, זה מה שאני אומר.  : משה אופיר

 אורית בבקשה, אורית תהיה אחרונה.  : שלמה קטן

טוב, כמה דברים, אחד קודם כל משה אני חייבת  : אורית שגיא
להגיד שאני חושבת שזה לא בסדר שלא קיבלת את 
הדו"חות הכספיים ואת כל המידע הרלוונטי, כדי 
שתוכל להגיע לישיבת המועצה מוכן, כי באמת זה לא 

בלי בסיס נתונים,  פייר לבקש הצבעה לכאן או לכאן
ן.   אז אני חושבת שזה לא תקי

ין  : משה אופיר לכן ההצעה היא לא חוקית, אני אפנה לממונה בעני
 הזה. 

 -היא חוקית או לא חוקית אבלאני לא יודעת אם  : אורית שגיא

 דו"ח כספי מבוקר את ראית אותו?  : שלמה קטן

 אני לא ראיתי מבוקר אבל אני ראיתי דו"ח כספי.  : אורית שגיא

ומה אתה הולך לעשות עם הכסף, מה אתה הולך  : משה אופיר
 לעשות עם הכסף. 

  -2017שהגשנו תקציב  : שלמה קטן

עם הכסף, כולם קיבלנו אני מה אתה הולך לעשות  : משה אופיר
 לא קיבלתי, לכן זה לא חוקי. 

מופיע שם תקציב לא  2017כשקיבלת את תקציב  : שלמה קטן
 . 2016מבוקר של 

ן.  : משה אופיר  ואתה אמרת שזה לא נכו

 כי זה לא מבוקר.  : שלמה קטן

לא, אמרת שזה לא נכון, שהנתונים שם שקריים או  : משה אופיר
 לא יודע מה אמרת. לא מדויקים, אני 
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  -אני אמרתי שקריים על ה : שלמה קטן

 אתה אמרת שהנתונים שם לא נכונים.  : משה אופיר

 אני אמרתי על הגזבר נתונים שקריים?  : שלמה קטן

  -שהם לא נכונים אמרת. לא שקריים : משה אופיר

  -משה אולי נאמר : אורית שגיא

עם הכסף הזה  ומה בקשר למה אתה הולך לעשות : משה אופיר
העברת? העברת? העברת מה אתה הולך לעשות עם 

 הכסף, עם ההלוואה? לא העברת לכן זה לא חוקי. 

דברי, דברי. אני לוקח את ההלוואה להחזר הלוואות.  : שלמה קטן
 דברי, הלאה. 

טוב, אני חושבת שמה שנאמר זה שהנתונים הם לא  : אורית שגיא
היית  any wayסופיים ולא שהם לא נכונים, אבל 

צריך לקבל את הנתונים לפני הישיבה. אנחנו בוועדת 
הכספים קיבלנו, ראינו נתונים, כשדיברנו על 

, ראינו את 2016ההלוואה ראינו את הנתונים של 
וזה היה חלק  2017הנתונים של רבעון ראשון של 

מתהליך קבלת ההחלטות שלנו, בלי קשר הוועדה 
מה דברים, אחד אני דנה בנתונים. אני רוצה להגיד כ

רוצה להזכיר שכשהתחלנו את הקדנציה הזאת במצב 
בבור תקציבי מאוד מאוד מאוד גדול ובעיה תזרימית 
מאוד מאוד מאוד קשה, שנוצרה בין היתר בין החוב 

ן  4-של קרוב ל 2013התקציבי שנוצר בשנת  ₪, מיליו
ן  3.8 אם זה זכרוני אינו מטעה אותי, וגם ₪ מיליו

שנלקחו בעבר אנחנו אפילו נימקנו  הלוואות רבות
בחלק מהנימוקים שלנו לכניסה שלנו לתוכנית 
ההבראה, נימקנו את זה בהלוואות שנלקחו בעבר על 
ידי מועצות קודמות, ובעצם הגיעו לקרקעית של 
חשבונות הבנק. מיצינו את משיכות היתר, מיצינו את 
ההלוואות משרד הפנים לא אישר לנו לקחת יותר 

ינו כבולים. לא יכולנו לזוז ימינה  הלוואות, וממש הי
שמאלה וזאת הסיבה בעצם שנכנסנו לתוכנית 

שנים  3ההבראה. עשינו באמת כברת דרך במשך 
ולקחנו הלוואות במסורה על פי המלצותיו של אילן 
בוועדת הכספים, ואחרי שדנו בדברים והדברים 
הובאו כאן למועצה, ואני חושבת שהצעדים נעשו 

ד שקולה ונכונה, ולצד התנהלות מאוד בצורה מאו
זהירה, והצלחנו להגיע לאיזה שהוא מצב, לא הגענו 
לאיזון תקציבי שנתי מוחלט, כי מה לעשות אנחנו 
חיים על תקציב חסר וקשה, כל זמן שלא יהיה כאן 
איזה מנוע צמיחה שיגדיל את ההכנסות השנתיות, 

ין אז לא נוכל להגיד שמצבנו השתפר, ולכן אנחנו עדי
נדרשים להתנהלות זהירה כל הזמן, זאת אומרת 
באותה הקלות שנפלנו אז אנחנו יכולים ליפול בכל 
ן, וזה אני רוצה שנזכיר לעצמנו כל הזמן.  רגע נתו
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לגבי התהליך שהיה, לפני שנה בערך אני פניתי 
במסגרת ועדת הכספים לאילן והצעתי לאילן שניקח 

כל חובות  את יתרת ההלוואה שנשארה לנו, ניקח את
נעשה מיפוי וסדרי עדיפויות ונחסל חובות  הספקים

ספקים, וככה בעצם גם האובליגו לא גדל, כי אנחנו 
מגדילים את המלוות ומורידים חובות ספקים אבל 
משחררים לפחות בתפעול שלנו. אבל אמרתי אני 
רוצה שזה יהיה שקל על שקל, שלא פתאום ניקח לא 

ן  3יודעת מה  ו ופתאום איזה ₪, ן מיליו ₪4 מילי
ן  יעלם בדרך. ואז דנו על זה ודיברנו על זה ₪ מיליו

ין לא הזמן ונחכה עם זה.   ואמרנו שזה עדי

 מתי זה היה?  : משה אופיר

זה היה לפני שנה. ולכן כשאילן פנה אליי בוועדת  : אורית שגיא
הכספים האחרונה עם ההצעה לקחת את ההלוואה, 

וני וס ביר בעולם כחלק זה היה נראה לי הכי הגי
ו. ודיברנו על הריביות  מאותו תהליך שדיברנו עלי
בוועדת הכספים ודיברנו על סגירת חובות ספקים וכן 
לא עפנו על הסיפור של ההלוואה, ונשאלו שאלות 

 ומאוד מאוד קשות, אבל בסופו של דבר התרצינ
והחלטנו לאשר את זה בתנאי שנקבל תכנית ובתנאי 

על שקל, לא יהיה פה שום  שבאובליגו זה יהיה שקל
כסף שילך פתאום לאיבוד למשהו חדש, זה היה 
התנאי, זאת הייתה ההסתייגות שלי כדי באמת לוודא 
שאנחנו לא מכניסים את עצמנו עכשיו לבור חדש. 
וככה יצאנו מוועדת הכספים בלילה. למחרת בבוקר 
על הבוקר קיבלתי טלפונים, טלפונים ממך מהילה, 

ורה עם הפרוטוקול של ועדת מלי, משפי, מה ק
הכספים? אמרתי אוקיי מה קרה? מה ההיסטריה? 
מה הבהילות? אני לא במשרד עוד מעט. ואז הבנתי 
שיש דחיפות ואני חייבת להגיד שאם אנחנו מדברים 
י וסגירת  על עכשיו בדיקת חובות הספקים ומיפו
חובות ספקים אז לא יודעת מה ההיסטריה. ובמקביל 

יע גם הבקשות לישיבת המועצה, לזה התחילו להג
נושאים לסדר שהם רובם נושאים כספיים, חלקם לא 
עלו בוועדת הכספים, אגב העובדה שסומכים על 
ועדת הכספים והיא ועדה מקצועית והכול, אבל אם 
יש נושאים תקציביים של שינוי סעיפים תקציביים וזה 
לא נדון בוועדת הכספים ואני רואה את זה במייל 

סדר יום ביחד עם כל חברי המועצה, בעיניי כהצעה ל
יש בזה טעם נפגם, ואמרתי לך את זה גם. שאלת 
אותי לאיזה רצף אירועים אני מתכוונת, אז זה רצף 

אצלי  האירועים. וכל הדברים האלה ביחד הדליקו
נורה, ואמרתי רגע אני רוצה, ובאותו יום הוצאתי 

דה מייל לשפי חתמתי על כל הפרוטוקולים של הווע
למעט נושא ההלוואה, וכתבתי במייל שאני רוצה 
להקדיש לזה מחשבה נוספת וכרגע אני לא חותמת 
על זה. זה לא קרה פתאום, זה לא קרה לקראת 
ישיבת הקואליציה, זה קרה מיד אחרי ישיבת ועדת 
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הכספים ובלי קשר, זה היה אולי לא יום למחרת יום 
 אחרי, בסדר?

 ...  : שלמה קטן

יכול להיות. כשישבנו אתמול ואמרתי לך שלמה,   :אורית שגיא
ו  ן  3קיבלת עכשי תראה לי תכנית תזרימית ₪ מיליו

י, ושלחת מייל.   מה אתה עושה איתם. אוקי

  -זה לא... שלי התייעצתי עם אילן : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : אורית שגיא

 שעה דיברנו.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : אורית שגיא

 זה המייל שהגיע אתמול?  : שי רוזנצוויג

כן, זה המייל שהגיע אתמול בלילה, ואני ראיתי אותו  : אורית שגיא
בלילה ועברתי עליו בלילה. וכמו בישיבה גם במייל 
הדבר היחיד שלכד את עיני זה באמת אותו חוב לאור 

ן, אתה איתי שלמה?   ציו

 כן, כן.  : שלמה קטן

ון, חוץ מזה שלמה זאת זה באמת אותו חוב לאור  : אורית שגיא צי
  -הייתה לחלוטין רשימת מכולת

  -איך זה יכול להיות? ... של שנה : שלמה קטן

אני אסביר רגע, רגע, אני אסביר, שנייה אני אסביר.  : אורית שגיא
  -כשאנחנו דיברנו על טבלה של חובות שאתה

 ... להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו ראית?  : משה אופיר

לא, באמת שלא. על מה על זה שנתנה לאבא שלה  : שלמה קטן
 יומיים את המטפלת? 

 כן, כן.  : משה אופיר

 הבנתי.  : שלמה קטן

 חבר'ה תנו לאורית לסיים.  : שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

 משה אתה גם צריך אבחון לדעתי.  : שי רוזנצוויג

 זה לא יפה. אורית.  : שלמה קטן

 מה לא יפה?  : אורית שגיא
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 לא יפה...  : שלמה קטן

 די נו, תנו לה להמשיך.  : שי רוזנצוויג

כשדיברנו על טבלה דיברנו על טבלה שתיקח את  : אורית שגיא
החובות ותמפה אותם לפי עד חצי שנה, מעל חצי 

  -שנה, שנה, כדי שנבין

 ...  : שלמה קטן

רגע, דיברנו על איזה שהם אינטרוולים של זמן,  : אורית שגיא
, שלמה דקה, שאמרת חוב לאור ציון אמרתי שאלנו

י  ₪  750,000אתמול אמרת ₪,  720,000לך אוקי
אבל לא משנה זה אותו דבר, תחלק לי את החוב 

ישן, ₪  450,000הזה, מה שוטף מה ישן. אמרת לי 
וני או יולי שנה  י שאלתי כמה ישן, אמרת נדמה לי 
שעברה. בסדר ישן זה שנה קצת יותר ישן, צריך 

בשוטף ₪  350,000ר מזה. אבל חוב של להתפט
צריך גם לראות איך מתמודדים איתו בשוטף. ובאמת 
עברתי על כל הרשימה, ואני כמו כל החברים שלי 

  -כאן

 זה לא שוטף.  : שלמה קטן

  -חושבת : אורית שגיא

 ממרץ.  : שלמה קטן

ין שוטף. אני מזכירה לך שלמה  : אורית שגיא בסדר, מרץ זה עדי
ינו בפערים של שנה שכשהתחלנ ו את הקדנציה הי

וחצי ויותר לספקים וצמצמנו את הפער עד שהגענו 
חודשים וזה כבר משהו  3חודשים  4לחצי שנה 

שאנחנו יודעים להתנהל איתו באופן סטנדרטי. ולכן 
  -בחנה הזאתהלי חשוב לעשות את ה

 סליחה דברי. שנייה.  : שלמה קטן

הבחנה הזאת בין חובות ישנים לי חשוב לעשות את ה : אורית שגיא
לחובות חדשים מהסיבה הפשוטה שלמה שהמצב 
שאנחנו נמצאים בו היום הקושי התזרימי הוא יהיה 
גם כנראה בעוד שנה, והוא יהיה גם כנראה בעוד 

שנים, עד שלא יהיה כאן  3שנתיים, ואולי גם בעוד 
שינוי לא משנה מאיפה הוא יגיע עכשיו אני לא רוצה 

, לכל מיני, לתחזיות אופטימיות יותר או להיכנס לזה
תחזיות אופטימיות פחות. אבל בשנה הבאה לא יהיה 

ן  3לנו כבר הלוואה של  ו וניתקע בכל זאת ₪, מילי
עם הקושי השוטף הזה, ונצטרך להתמודד איתו. 

שנים האחרונות  4-אנחנו בקדנציה האחרונה ב
ן  5-לקחנו כמעט קרוב ל ו הלוואות כולל ₪ מילי

אה של הלדים, ואגב הלדים עומד כאן לפנינו ההלוו
ששאלתי ₪  250,000או ₪  200,000גם תב"ר של 

ו ועדיין לא קיבלתי תשובות למה אנחנו מבקשים  עלי
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תב"ר אם תמחרנו את העלות של הפרויקט בשוטף, 
ואז נאמר לי שיש חריגה כי הפרויקט התחיל מאוחר, 

 3-ואז אני גם אמרתי שגם אם הוא התחיל מאוחר ב
זה אחוז גבוה ₪  250,000או ₪  200,000חודשים 

 חודשים חריגה.  3שנים בשביל  10לפרויקט של 

 ... את זה לתב"ר.  : שלמה קטן

אני לא יודעת אם זה המודל שהוא כרגע האורים  : אורית שגיא
ותומים אבל גם אותו צריך לבדוק, האם אנחנו 

נו ששמנו לפרויקט הזה, למה אנחהכלכלי  ...עומדים
  -צריכים את התב"ר הזה

  -בסדר אוקיי אני לא : שלמה קטן

 בסדר אין בעיה.  : אורית שגיא

ון שיהיה... הבא.  : שלמה קטן  את זה תשאירי בדי

 3אין בעיה שאלתי אבל כבר שאלתי את זה כבר  : אורית שגיא
 פעמים ולא קיבלתי תשובה. 

 אני ממני לא, אבל תקבלי.  : שלמה קטן

 מה לא? אה ממך לא קיבלתי תשובה, בסדר.   :אורית שגיא

לא קיבלת, לא שאלתי. התב"ר בסך הכול בין יומיים  : שלמה קטן
 שלושה, כמה? 

 בסדר, בוא נדבר אחר כך על התב"ר.  : אורית שגיא

 בדיוק.  : שלמה קטן

אחר כך נדבר על התב"ר אבל אני נותנת את זה  : אורית שגיא
ין של פחד ולא רועד כדוגמא. אני חושבת, זה לא ענ י

לי שום פופיק, ואם הפופיק שלי רועד אז זה לא 
מפחד, לא מפחד, אני חושבת שלקחת את כל 
האופציות של המועצה ולמשכן את כל האפשריות 

  -שלנו בטווח

  -דקה, לא מבין למה את מתכוונת : שלמה קטן

שנייה, רגע שלמה, אתה לוקח, אני אסביר, אתה  : אורית שגיא
ת כל מה שמשרד הפנים בעצם אפשר לך לוקח א

 שנים הבאות.  10-שנים ל 4בטווח של 

 למה?  : שלמה קטן

  -כל הלוואה כזו : אורית שגיא

למה? בעוד שנתיים תבוא המועצה הבאה ותבקש לא  : שלמה קטן
 יתנו לה הלוואה אם היא תהיה במצב מסוים? 
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 למה לא נתנו לנו בהתחלה?  : אורית שגיא

היא סתם אומרת, היא לא יודעת, היא סתם אומרת  : אילן דולב
 דברים. 

ינו  : אורית שגיא למה לא נתנו לנו בהתחלה שלמה? למה הי
 צריכים להיכנס לתוכנית הבראה? 

... מכניסה דברים לפה של משרד הפנים ויודעת כל  : אילן דולב
  -מה שמשרד הפנים

  -אני לא יודעת מה שמשרד הפנים : אורית שגיא

  -פנים לא אמר לך, פנים אמר על תכנית ההבראה : קטןשלמה 

. יודעת מה  : אילן דולב ן, אז מה היא אומרת, את מבינה.. נכו
  -שנים 10הולך להיות עוד 

 מה אתה מתעצבן, אבל מה אתה מתעצבן?  : אורית שגיא

לא מתעצבן. אני מסתכל לך בעיניים ואני אומר שאת  : אילן דולב
  -נביאה

 על מה אתה מתעצבן?  : אורית שגיא

 וכל הכבוד לך.  : אילן דולב

 יופי אילן.  : אורית שגיא

יו"ר ועדת  : אילן דולב אבל את לא יכולה להיות חברת מועצה ו
  -כספים

תודה, תודה רבה, אילן אני חושבת שלא מקומך  : אורית שגיא
להגיד לי מה אני יכולה להיות ומה אני לא יכולה 

 להיות. 

 החלט כן, את לא יכולה... ב : אילן דולב

  -אני חושבת שזה לא מקומך : אורית שגיא

  -אילן, אילן : שלמה קטן

 זה לא... : אורית שגיא

 קובי ביקש ממנו להפסיק. אילן, קובי ביקש שתפסיק.  : שלמה קטן

זה לא מקומך ולא החלטתך מה אני יכולה להיות ומה  : אורית שגיא
 אני לא יכולה להיות. 

 בבקשה.  : באילן דול

 אוקיי? תודה.  : אורית שגיא
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את אומרת את סתם זורקת דברים ואתמול כבר  : שלמה קטן
  -אנשים

 אבל אני אסיים.  : אורית שגיא

 ראו את זה אורים ותומים.  : שלמה קטן

 כשהיא תסיים אז תתייחסו.  : שי רוזנצוויג

ין יכול להיות שאני מדברת שטויות הכול בסדר, א : אורית שגיא
 בעיה. 

 אבל אי אפשר להגיד.  : שלמה קטן

הכול בסדר. אתה תענה אחר כך על מה שאתה  : אורית שגיא
 רוצה. אתה יכול להגיד אחר כך דברים יותר חכמים. 

אנשים, אתם צריכים לעבוד ביחד אז בואו תנו אחד  : שי רוזנצוויג
  -לשני

 כנראה לא נוכל לעבוד ביחד.  : אילן דולב

 שנייה רגע, דקה.   :אורית שגיא

 אל תהיה כזה.  : שי רוזנצוויג

 ככה זה.  : אילן דולב

שנים  10אי אפשר לזרוק סתם נתון להגיד מרגע זה  : שלמה קטן
אי אפשר לקחת. רוב ההלוואות שלקחת נגמרות עוד 

 שנים.  4

 רגע, טעיתי במשהו?  : אורית שגיא

 כן.  : שלמה קטן

 טעיתי במשהו?  : אורית שגיא

 -כן. אני אומר : ה קטןשלמ

ן  5במה טעיתי? לקחנו  : אורית שגיא ו  ₪? מילי

 לא, לא, כרגע טעית.  : שלמה קטן

 משרד הפנים לא ייתן הלוואות יותר...  : אילן דולב

ן  5לקחנו  : אורית שגיא  ₪? מיליו

-כרגע טעית שאמרת אנחנו סוגרים את האופציות ל : שלמה קטן
 שנים.  10

ן  5ה, לקחנו שלמ : אורית שגיא  ₪? מיליו
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 אבל את כרגע טעית.  : שלמה קטן

 לקחנו או לא?  : אורית שגיא

 לא.  : שלמה קטן

 לא לקחנו?  : אורית שגיא

ן  4למועצה לקחנו  : שלמה קטן  הלדים זה פרויקט כלכלי. ₪, מיליו

י, בסדר. לקחנו  : אורית שגיא ן  4אוקי ו  ₪? מילי

 כן.  : שלמה קטן

ן  4נו לקח : אורית שגיא  ₪? מיליו

ינו מגיעים ל : שלמה קטן ן  7-אם הי ו אנחנו לא סוגרים את ₪ מילי
 האופציות שלנו... 

אני יכולה לסיים את המשפט? אני יכולה לסיים את  : אורית שגיא
המשפט שלי? תודה. העובדה שאנחנו לוקחים 

שנים  10-שנים מכבידה על השוטף ב 10-הלוואות ל
 הבאות? 

  -אבל לא מונעת ממך, אמרת שלא תוכלי לקחתכן,  : שלמה קטן

י. אני מתקנת את המשפט,  : אורית שגיא מכבידה, לא מונעת אוקי
שנים  10-מכבידה על ההתנהלות השוטפת ב

 הבאות? 

 בשנה כן. ₪  ₪300,000  200,000בסביבות  : שלמה קטן

י.  : אורית שגיא לפעמים אנחנו ₪  ₪300,000  200,000אוקי
 לא מעט כאן. נלחמים על זה 

י.  : שלמה קטן  בסדר אוקי

  -בסדר, אז אני חושבת שלמה : אורית שגיא

 אבל אני לא אשלם לספקים?  : שלמה קטן

ו : אורית שגיא   -אני חושבת במסגרת השטויות שדיברתי עד עכשי

 מישהו אמר לך שטויות?  : שלמה קטן

  -כן, הגזבר אמר לי שאני : אורית שגיא

  -על הנקודה הזאת אמר לך : שלמה קטן

 מדברת שטויות.  : אורית שגיא

ן  7-על ה : שלמה קטן  ₪. מיליו
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שנייה שלמה, שלמה שנייה. קודם כל הישיבה הזאת  : אורית שגיא
היא ללא ספק ישיבה מכוננת, ממש אבל. אנחנו 
נדבר על זה אחר כך, שנייה רגע, היא ישיבה מאוד 
 מכוננת מאוד מכוננת, אבל אני אשתדל באמת

להישאר בזה, אני חושבת שלקחת עכשיו הלוואה של 
ן  3 ו זה לא דחוף, אני אמרתי לך שלאור ₪ מילי

הרשימה שאתה העברת אתמול, אני חושבת שלכל 
₪ היותר אפשר לדבר כרגע על הלוואה של מיליון 

ולא יותר מזה כדי לאפשר המשך התנהלות תקין, 
וכדי לא לתקוע תב"רים שממתינים לתקציב לכסף. 

י, אני אמרתי את זה א ני חושבת שמעבר לזה בעיני
אתמול ואני חוזרת על זה היום, זה יהיה מעשה לא 

 אחראי לעשות, זו דעתי. 

אני מכבד את דעתך, אני חושב דבר אחד על זה אילן  : שלמה קטן
ן  7קפץ. להגיד אנחנו קיבלנו  ו בתוכנית ₪ מילי

ההבראה או ההתכנסות או איך שתרצי לקרוא לה, 
ינו לוקחים את ה ואם ן  3-הי ינו משלימים ₪ מיליו הי

ן  7-את ה אף אחד לא אמר לך שמרגע זה ₪. מיליו
  -שנים 10

  -שלמה, אני חושבת שהעובדה שעובדי מועצה : אורית שגיא

  -למה : שלמה קטן

  -את לא נותנת : לוי-דליה נחום

מדברים בצורה כזאת בישיבת מועצה ואתה מאפשר  : אורית שגיא
, אני לא בטוחה מי לא ראוי כאן, המשיך לקרותלזה ל

 אני אומרת לך את האמת. 

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  נכו

 אני אומרת לך את האמת שלמה.  : אורית שגיא

 איך הגעת עכשיו לזה?  : שלמה קטן

 יש קווים אדומים כי זה מרתיח.  : אורית שגיא

 ית להגיד. היא לא מוכנה לשמוע את מה שאתה רצ : לוי-דליה נחום

ן י  שלמה, אנחנו...   :דבורית פינקלשטי

 זה מרתיח.  : אורית שגיא

 מה רצית להגיד?  : שלמה קטן

ן י   -אנחנו נבחרי ציבור  :דבורית פינקלשטי

ן.  : אורית שגיא  זה פשוט לא לעניי

ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  זה לא לעניי
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ן.  : אורית שגיא  זה לא לעניי

 דיברה אישית על אילן, היא לא זה. היא לא  : שי רוזנצוויג

 עכשיו מה אמרתי שהתפרצת?  : שלמה קטן

 יש פה שמיעה סלקטיבית של דברים.  : אורית שגיא

את לא ראויה להיות חברת מועצה ולא יו"ר ועדת  : שי רוזנצוויג
 כספים. 

ן י  אנחנו נראה בפרוטוקול.   :דבורית פינקלשטי

ע את מה שאתה אומר, אז היא היא לא מוכנה לשמו : לוי-דליה נחום
 מסיטה את הנושא. 

ן.  : שי רוזנצוויג  זה לא נעים. זה לא נכו

 אילן, אילן אז תחזור בך.  : אלי שי

 אני חוזר בי.  : אילן דולב

 זה הכול.  : אלי שי

אני את המילים האלה לא שמעתי בכנות, אני לא  : שלמה קטן
 שמעתי. 

 ת זה בהקלטה? אתה יכול להראות לו א : אורית שגיא

 חבר'ה אנחנו לא בגן ילדים נו.  : שי רוזנצוויג

אני לא שמעתי, אני ראיתי שהוא מתפרץ וביקשתי  : שלמה קטן
שיפסיק, לא שמענו מה הוא אומר, גם קובי סימן לו 

 להפסיק, זה הכול. 

יניים.  : שי רוזנצוויג  בואו נהיה עני

י, עכשיו אני התחלתי לענות ופתאום הת : שלמה קטן פרצת לדברי
 לא הבנתי למה. 

  -לא, אני פשוט חושבת על זה שלמה : אורית שגיא

 אני עניתי לך עניינית.  : שלמה קטן

זה פשוט מדהים אותי, זה מעיד בעיניי על כל כך  : אורית שגיא
הרבה דברים באמת, על כל כך הרבה דברים שזה 
באמת לא המקום לפתוח אותם, אבל אני חושבת 

 שנחצה כאן לא פעם ראשונה.  שזה קו אדום

היא ₪, מיליון  2אבל אתה מבין מה, אתה אומר  : שי רוזנצוויג
ון  כולם מסכימים שצריך לקחת ₪, אומרת לך מילי

הלוואה, כולם מסכימים שצריך לעשות מעשה. אני 
חושב, בגלל ששלחת את כל הנתונים אתמול 
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בלילה... אל תתעסק בזה, קחו את זה לישיבה 
 זה עוד תבואו. תלעסו את 

י, אני לא חוזר בי, אני כרגע : שלמה קטן   -אוקי

ן י   -לא צריך לחזור בך  :דבורית פינקלשטי

  -אף אחד לא צריך לחזור : שי רוזנצוויג

  -כל אחד אמר את דעתו : שלמה קטן

ן י   -אל תחזור בך שלמה  :דבורית פינקלשטי

 אני רוצה להעלות העלאה הצעה...  : משה אופיר

יןדבורי אל תחזור בך, תשלח לו את המסמכים, תשלח לנו   :ת פינקלשטי
 תכנית ונבוא... ונצביע. 

 אתה תעלה, שי יעלה הצעה אין בעיה.  : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

 אין בעיה.  : שלמה קטן

 אני רק אומר, אני רוצה להעלות.  : משה אופיר

ה, יש פה אני כרגע לא דוחה את הבקשה שלי למועצ : שלמה קטן
ון  3מועצה היא תחליט ברוב קולות. אני רציתי  מילי

כדי להשלים את אותה תכנית הבראה, יש מה ₪ 
ון  3-לעשות ב   -זה לא חובות₪, מילי

ן  10-יש גם מה לעשות ב : אורית שגיא  ₪. מיליו

  -סליחה זה לא מדויק תקשיבי : שלמה קטן

 למה?  : אורית שגיא

ן שסיים את עבודתו ביולי, הכנסנו כי יש קבלן מעו : שלמה קטן
ן ביולי ועד רגע זה אנחנו עוד חייבים לו  את המעו

ואני לא רואה את עצמי ₪,  379,000או ₪  370,000
מוצא מהשוטף לתת לו. יש קבלן שעשה את העבודה 
בכיכר בערבה, וכרגע אנחנו צריכים לתת לרושדי 

אוקיי? וזה לא חובות חדשים, זה לא ₪,  300,000
רות, זה לא כלום, צריך לתת לאותם קבלנים, בחי

צריך להיות הוגנים איתם. יש עבודות שנעשו ביום 
העצמאות והצלחתי לטפטף לטפטף אבל עדיין 

יש. למה? כי התזרים שלנו בעייתי, כי ₪  60,000
התזרים שלנו בעייתי. ואת יודעת בעצמך, את דיברת 

... איתי על אותה הלוואה ואני מעריך את הכנות שלך
ואמרת לי, ואני אז התנגדתי אני מזכיר, כי עוד 
הייתה לי אמונה שבשנה הזאת משרד הפנים הולך 

לא ציפיתי לזה שדרעי יוריד את ₪, להוסיף מיליון 
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הורדו ממענקי  8-ו 7-ממענקי השר, כל ה 8, 7-כל ה
  -. דרעי הכניס אלמנט של650השר והיה לנו 

 ? 8 7ה תסביר, מה ז 8, 7אתה אומר  : אלי שי

ו, הבינו את זה. דרעי הכניס אלמנט של סוציו  : שלמה קטן סוצי
-ואלמנט של גודל יישוב לנושא הביטחוני ופגע בנו ב

ון  ₪2,  300,000 ושי ₪, הסעיפים האלה היו מילי
יודע את זה שאני לא אוהב הלוואות, ודליה יודעת 
שנכנסתי לתפקיד... נכנסתי לתפקיד בא משרד 

ן  הפנים אמר תיקחו ו ואמרתי אני ₪, הלוואה מילי
רוצה להסתדר בלי הלוואות, קיוויתי להסתדר היה לי 

'. אבל שיש לך  ן  14תקוות וכו ו מיליון  6ועוד ₪ מילי
של כפר סבא זה תעוקה, עוד לא מתחיל החודש ₪ 

וזה לא נכון לכפר סבא אנחנו משלמים ₪,  193,000
ן  בזמן, לא היה יום אחד שהתעכב תשלום. בזמן, אי

דבר כזה, אפילו לא ביקשתי מהם שהייתה בעיה 
זה בדיוק המדויק, ₪  193,920לפעמים אל תגבו. 

לחודש יורדים,  22אני מכיר את החשבון הזה, כל 
ואנחנו משלמים ומשלמים ומשלמים. אני נמצא במצב 

  -שאני צריך לשלם לקבלנים

 הסכום של ההלוואה נהיה גדול...  : שי רוזנצוויג

ן, אבל אישרנו דיברנו על  : שלמה קטן ן  7נכו ו אני רציתי ₪, מילי
ן  3 ו  ₪. מילי

 במיוחד שאתה... הלוואות, אז...  : שי רוזנצוויג

 כמה אפשר?  : שלמה קטן

  -₪ 1,800,000-שי לרדת ל : לוי-דליה נחום

ון  : שלמה קטן ן  2ועשו פשרות, אני מדבר על ₪ ומילי ₪, מיליו
ן  2-אני חושב ש ו עלה להצבעות, אנחנו בואו נ₪. מילי

 נעלה להצבעות. 

  )מדברים יחד(

אתה גם תעלה, מעלים נושא נושא. סליחה רגע,  : שלמה קטן
דליה אני מעלה להצבעות. אני אנסח את זה, אולי 
הוא הלך לשירותים, אני מציע למועצה לאשר נטילת 

ן  2הלוואה של  ו על פי התנאים שהציג הגזבר ₪ מילי
  -ההלוואה מאושרת 2.6% שנים בתנאי פריים + 10

 שלמה, אני יכול לפני זה?  : שי רוזנצוויג

 לא, כל אחד מציע הצעה.  : שלמה קטן

 בסדר, תראה בסוף.  : שי רוזנצוויג

לא, לא, כבר הצעת את הצעתך, אני כרגע מציע אתה  : שלמה קטן
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 תציע, נעשה הצבעות. 

  -אני רוצה להציע הצעה : משה אופיר

 נייה. חכה ש : שלמה קטן

 אבל...  : משה אופיר

 לא נגדית, לא נגדית, גם הוא רוצה להציע הצעה.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : משה אופיר

 אז קודם כל זאת הצעתי.  : שלמה קטן

 אני רוצה שתהיה הצבעה שמית.  : משה אופיר

 יעשו שמית.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : משה אופיר

ן  2אש המועצה? מי בעד מי בעד הצעתו של ר : שלמה קטן מיליו
 הלוואה. ₪ 

 אל תצביעו, אל תצביעו.  : שי רוזנצוויג

  -הוא לא הציע את ההצעה שלו  :מירי בר חיים

 למה?  : שלמה קטן

 אולי יש לו הצעה אחרת.  : משה אופיר

בעד ההצעה, לא, הוא יגיד את הצעתו אחר כך,  : שלמה קטן
  -אחרי זה נראה, אם נחליט

  -רגע, ואם : משה אופיר

  -זה אף פעם לא : שלמה קטן

ן  : משה אופיר  7ויהיו פה ₪ אם יהיה לו הצעה לקחת מיליו
 שיסכימו אז מה? 

  -אלף פעם הסביר לך, חייקין אלף פעם : שלמה קטן

  -להשמיע את ההצעה שלושלמה, אבל הוא צריך   :מירי בר חיים

  -אבל חייקין אלף פעם הסביר לכם : שלמה קטן

סליחה אתה לא צודק. קודם כל שישמיע את ההצעה  : אופיר משה
 שלו ואחרי זה אנשים יצביעו. 

י.  : שלמה קטן  אוקי

 אני אגיד לך גם למה.  : משה אופיר
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 נו.  : שלמה קטן

נגיד עכשיו אתה הצעת את שלך ויש רוב, אחרי זה  : משה אופיר
הוא הציע הצעה אחרת וגם לו יש רוב, אז מה 

 עושים? 

  -חייקין אלף פעם הסביר : קטן שלמה

 אז מה עושים? לא, אתה לא צודק.  : משה אופיר

 שכל הצבעה מצביעים.  : שלמה קטן

 קודם כל מציעים את ההצעות.  : משה אופיר

₪, מיליון  2ההצעה שלי דיברה על לקחת הלוואה  : שלמה קטן
  -הצבענו וכו'

  -לא, לא : משה אופיר

רק שנייה תן לי להשלים, ביקשתם ביקשתם ממני,  : שלמה קטן
 שגם שי יציע, ששי יציע הצעה. 

 גם אני רוצה להציע הצעה.  : משה אופיר

אני מציע לדחות את ההחלטה ללקיחת ההלוואה,  : שי רוזנצוויג
להטיל על ועדת כספים להתכנס ולדון בהלוואה 
הזאתי ולהגיע אליהם הפעם עם נתונים, ולהציג את 

ו ויזואלית הייתי אומר, אוקיי? זה בצורה יותר אפיל
י זה הולך, ולעשות רביזיה על גובה איך זה הולך, מת

 הסכום שלדעתי הוא גבוה. 

 בסדר. אופיר.  : שלמה קטן

אני מציע לדחות את ההצבעה עד שכל חברי המועצה  : משה אופיר
כולל אופוזיציה יקבלו את כל הנתונים שאני שומע 

לכולם בצורה סביב השולחן הזה, שאתה מעביר 
חופשית. אני גם אמרתי את זה מקודם, זה נשמע לי 
כמו שבכנסת רוצים להעביר תקציב ולא נותנים 
וון שאומרים להם אתם  לאופוזיציה את התקציב מכי

 תצביעו נגד. 

ן י  אז בעצם זה ההצעה של שי.   :דבורית פינקלשטי

  -זה אותה הצעה, אני אמרתי : שי רוזנצוויג

, לא, אבל יכול להיות שההצעה -ות את זה עד שלדח : משה אופיר
 שלך הם יקבלו ואני עדיין לא אקבל נתונים. 

  -אני חוזר ההצעה שלי : שלמה קטן

 אתה מבין? אני לא אקבל את הנתונים.  : משה אופיר

סליחה רגע, אנחנו לא עושים... מחדש. מי בעד  : שלמה קטן
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ן  2הצעתי ליטול הלוואה של  ם שני 10-ל₪ מיליו
, מי בעד? קודם הצבענו, גבי סויסה 2.6%בפריים + 

  -הצביע, דליה

 שמית, אני מבקש שמית.  : משה אופיר

אני אומר, גבי סויסה, דליה נחום לוי, שלמה קטן,  : שלמה קטן
בסדר.  4. מי נגד? 5אלי שי ומירי בר חיים בעד, 

 ההצעה אושרה. מי בעד הצעתו של שי? 

  זה הרע במיעוטו. : אלי שי

  -מי בעד ההצעה : שלמה קטן

 הרע במיעוטו זה הבעיה של ההצעה הזאת.  : שי רוזנצוויג

 אני בעד ההצעה של שי.  : משה אופיר

  )מדברים יחד(

לא, ההצעה של שי לא אומרת שאני אקבל את  : משה אופיר
הנתונים, אני לא קיבלתי שום נתונים. יש לי הצעה 

 משלי, שההצבעה הזאת לא חוקית.

  ברים יחד()מד

סליחה, אני רוצה לדחות את זה כי אני טוען  : משה אופיר
שההצבעה לא חוקית, עד שלא נקבל את כל 

 הנתונים. 

ן י  גבי לאן הולך הכסף?   :דבורית פינקלשטי

הוא מציע שוועדת הכספים תדון בזה. אני לא נגד  : משה אופיר
 ועדת הכספים, אבל אני לא מקבל שום נתונים. 

יןדבורית פי -שלמה, אני לא יודעת לאן הולך הכסף, חוץ מ  :נקלשטי
  -חוב לאור ציון₪  400,000

 למה? למה?  : שלמה קטן

ן י  כי הרשימה הזאת לא אומרת שום דבר.   :דבורית פינקלשטי

 לא כתבו? המעון לא מתאים?  : שלמה קטן

ן י  היא מתאימה...   :דבורית פינקלשטי

ון מח : שלמה קטן  דש, זה אושר. אני לא מתחיל די

ן י  יכולת להעביר את זה ככה.   :דבורית פינקלשטי

  )מדברים יחד(

 שי דבר.  : שלמה קטן
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  -שנייה שלמה, יש פה : אוחיון יעקב

 רגע, יש עוד הצבעה או אין הצבעה?  : משה אופיר

  -שי אתה רוצה : שלמה קטן

  -כן, אני : שי רוזנצוויג

 גמרנו זה אושר.  : שלמה קטן

 לא, אני רוצה שהוא יעלה את ההצבעה שלו.  : ירמשה אופ

 אבל זה אושר.  : שלמה קטן

ן לי זכות  : משה אופיר לא משנה, אבל אולי, רגע אז אני אי
 להעלות הצעות? 

 אפשר יש לך זכות.  : אוחיון יעקב

 אתה יכול להעלות.  : שלמה קטן

אז אני רוצה להעלות, ואני גם אפנה למשרד הפנים  : משה אופיר
 ואני אגיד להם שגונבים פה הצבעות. 

  -הא גונבים הצבעות : שלמה קטן

 בדיוק.  : משה אופיר

 נגנבה פה הצבעה.  : שלמה קטן

 בדיוק.  : משה אופיר

  -5שיש  : שלמה קטן

שאתה לא נותן נתונים זה כגניבת הצבעות, בדיוק  : משה אופיר
 ככה. 

  -יש פה הצעת : אוחיון יעקב

בקואליציה שאני אתן איזה חובות יש והראיתי  ביקשו : שלמה קטן
ן  3ונתתי  ו   -₪מילי

אתה באמת חושב שאפשר לבוא לפה ולהצביע ולדון  : משה אופיר
 בזה בלי שאתה מעביר נתונים שלמה קטן? 

 אופיר, אופיר, תן לקובי להתקדם.  : שי רוזנצוויג

 אני מתפלא על החברים שמצביעים.  : משה אופיר

הייתה הצעת החלטה אחת, צריך להצביע על כל  : אוחיון יעקב
 הצעת... 

 הם סותרות את ההצבעה הראשונה שהתקבלה.  : אורית שגיא
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  -שנייה, הצעת החלטה שנייה : אוחיון יעקב

 התקבלה.  : שלמה קטן

היא אותה הצעת החלטה רק מנימוקים שונים,  : אוחיון יעקב
בסדר? הנימוקים של משה של הצעת החלטה שנייה 
לדחות את ההצבעה מאחר והוא לא קיבל את כל 
תשתית הנתונים שמאפשרת לו לקבל החלטה, והוא 

 חושב שהיא נגועה באי חוקיות, נכון? 

ן.  : משה אופיר  נכו

י, זו הצעת החלטה של משה אופיר : אוחיון יעקב   -אוקי

 -אבל תוריד את האי חוקיות : אורית שגיא

  -לעומת זה החלק : אוחיון יעקב

כי אני רוצה להצביע בעד ההחלטה שלך, תוריד את  : רית שגיאאו
 האי חוקיות. 

  -אבל ממילא את : שלמה קטן

ון עד שתקבל נתונים, כי אני  : אורית שגיא אני רוצה שידחה הדי
 חושבת שמגיע לך לקבל נתונים. 

  -אז הצעת ההחלטה של : אוחיון יעקב

מני הסבר, זה שנייה, אתמול הקואליציה ביקשה מ : שלמה קטן
לא היה לישיבה, וביקשו בלילה הסבר הקואליציה. 
ולהציג את זה לא קיבל נתונים שאת יודעת את 

  -האמת

 בסדר.  : אורית שגיא

ן דו"ח כספי מבוקר, זה שימוש...  : שלמה קטן  שאי

הוא אומר, אין בעיה, אני לא לוקחת את זה למקום  : אורית שגיא
ח מבוקר ותשלח לו של האי חוקיות כשיהיה לך דו"

  -והוא יראה נוכל לקבל החלטה

 יהיה מבוקר יהיה...  : שלמה קטן

 בסדר.  : אורית שגיא

 יגיע יום יומיים המבוקר.  : שלמה קטן

 סבבה אז יום יומיים.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

כולם קיבלו מה אתה הולך לעשות עם הכסף, נכון לא  : משה אופיר
ן, מבולבל לא מב ולבל, רשימת מכולת או לא נכו
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 רשימת מכולת. מה שלחת לי? מה שלחת לי? 

הצעת ההחלטה השנייה אחרי ששמענו את משה,  : אוחיון יעקב
הצעת ההחלטה השנייה היא מבקשת לדחות את 

, כל החברים -ההצבעה ואת ההחלטה בנושא עד ש
סבורים שלא קיבלו את מלוא הנתונים כדי לקבל 

ן בוועדת הכספים. זה אני החלטה ולמצות את הדיו
 מדייק? 

 כן.  : שי רוזנצוויג

אני חושבת שהדיון בוועדת הכספים מוצה, אני  : אורית שגיא
חייבת להגיד. יושבים פה גבי ומירי תגידו אם אתם 
תוהים, אני אשמח לפתוח את זה לדיון מחדש, אם 

 יש טעם. 

י, אז מהטעם, אז אני : אוחיון יעקב   -אוקי

ן  3ש טעם... י : שלמה קטן  ₪... מיליו

ן  3למה  : אורית שגיא ו ן  5בואו נלך על ₪, מילי  אם כבר. ₪ מיליו

  -לא, זה מה שמשרד הפנים : שלמה קטן

  -שי מבקש שנדון בזה חזרה : אורית שגיא

ן.  : שי רוזנצוויג  נכו

ון נוסף, השאלה אם אתם  : אורית שגיא אני תמיד שמחה לקיים די
 כם. נעולים על ההחלטה של

אתם זה או שאתם רוצים לקבל הצעת החלטה  : אוחיון יעקב
 משותפת? 

ן.  : אורית שגיא ו  או שיש טעם בדי

 רוצים, רוצים, רוצים.  : שי רוזנצוויג

  -אפשר להתאחד סביב הצעת החלטה משותפת : אוחיון יעקב

ן נוסף בוועדת הכספים?  : אורית שגיא  גבי ומירי יש טעם בדיו

 מה ההחלטה המשותפת?   :מירי בר חיים

ון. של משה ושל שי  : אוחיון יעקב המשותפת שלהם אני מתכו
 ואורית. 

  -אני אמרתי מקודם : גבי סויסה

 ... המשותפת מקובלת עליי.  : משה אופיר

  -השאלה אם מקובלת על : אוחיון יעקב
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י.  : משה אופיר  הניסוח מקובל עלי

 על כולם, על כולם?  : אוחיון יעקב

ן  3הוא הגיש רשימה של  : זנצוויגשי רו ו  2-הוריד את זה ל₪ מילי
ן  ן  3-מהרשימה של ה₪, מיליו ו  2-מה ייכנס ב₪ מילי
ן   ₪? מיליו

ן י  מה ירד?   :דבורית פינקלשטי

ן.  : שי רוזנצוויג  זה דיו

  -אוקיי בסדר, אבל אני אמרתי שגם ככה  :מירי בר חיים

 יות. שי אל תהיה ציני יש סדרי עדיפו : אלי שי

ן י  זה בכלל לא ציני.   :דבורית פינקלשטי

  )מדברים יחד(

ן י  באיזה קלות, באיזה קלות באמת.   :דבורית פינקלשטי

שי תעלה את ההצעה שלך המקובלת, זה... מקובל  : משה אופיר
י, אני רוצה להצביע עליה.   עלי

ן  : אלי שי ון  3זה לא ₪, אורית כבר אישרה מיליו  ₪. מילי

יןדבורית פינק  אבל זה מאוד מהותי.   :לשטי

ן  : אלי שי  ₪. המיליו

ן י  זה מאוד מהותי.   :דבורית פינקלשטי

תראה אם הצבענו בעד אז זה לא רלוונטי, כי הוועדה  : גבי סויסה
 תשב אבל מה היא תעשה. 

ן י   -אני מסכימה קובי, אם הם הצביעו בעד  :דבורית פינקלשטי

 ה שלי יצביעו גם. למה? אולי על ההצבע : שי רוזנצוויג

ן י ון בנוסף.   :דבורית פינקלשטי  אז זה כבר אין רלוונטיות לדי

  -יגיד לכם היועץ המשפטי : אוחיון יעקב

 ... זה בסדר.  : שלמה קטן

שנייה שלמה, יגיד לכם היועץ המשפטי זה לא חשוב  : אוחיון יעקב
שלפעמים הצבעה אחת לכאורה מאיינת כל הצבעה 

טה שמועלית על ידי חבר אחרת. כל הצעת החל
 מועצה צריך לקבל החלטה לגביה. 

ן י  אבל היא כבר לא רלוונטית.   :דבורית פינקלשטי
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לא חשוב. ייצא שאלו שהצביעו וקיבלו רוב להצעת  : אוחיון יעקב
ההחלטה השנייה ידחו את ההצעה השנייה, והיא 

 צריכה לעלות אבל להצבעה. 

 . השאלה אם הוא רוצה לעלות : שלמה קטן

ן י   -הא זאת אומרת אתה אומר  :דבורית פינקלשטי

 בטח שהוא ירצה לעלות.  : משה אופיר

ן י  זה בטוח שלא יצביעו בעד.   :דבורית פינקלשטי

  -מה? אני לא : אוחיון יעקב

 אי אפשר להצביע גם בעד.   :מירי בר חיים

ן י נניח שעכשיו הצבענו רוב, נניח שעכשיו יש רוב   :דבורית פינקלשטי
 נתון שהוא. ל

 אפשר לנמק.  : גבי סויסה

אבל לחברי מועצה כמעלים להצבעה יש את הזכות  : אוחיון יעקב
  -להעלות הצעת החלטה

ן י ו יש רוב להצעה של שי.   :דבורית פינקלשטי אין בעיה, אבל נניח שעכשי
 אבל הצביעו לה כבר ככה. 

תארי לעצמך שיש החלטה ששלמה קטן הולך לעשות  : משה אופיר
, אני אומר לעשות ב'   -א'

  -אני מבינה, הוא צודק  :מירי בר חיים

ן י  זה רק לשם הכבוד...   :דבורית פינקלשטי

 לא, אני רוצה לראות מי מתנגד ומי דוחה ומי נמנע.  : שי רוזנצוויג

 חכו לדליה, היא הלכה לשירותים ביקשה שנחכה.  : שלמה קטן

ח שפתאום נוצרות זה המצב וזה לא המצב השכי : אוחיון יעקב
 החלטות סותרות. 

ן י  סותרות בדיוק.   :דבורית פינקלשטי

זה לא המצב השכיח. המצב השכיח ובכל זאת  : אוחיון יעקב
מקיימים את ההצבעות על כל הצעת החלטה, שמי 
שהצביע בעד הצעת החלטה מסוימת שקיבלה רוב 
הוא יצביע נגד ההצעות האחרות. אבל זה אסור 

 הצעת ההחלטה.  שימנע מלעלות את

ן י  בסדר, בשביל הכבוד של החבר.   :דבורית פינקלשטי

 חייבים לעלות.  : אוחיון יעקב
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  )מדברים יחד(

ן י  בסדר, אבל כרגע אין לזה רלוונטיות.   :דבורית פינקלשטי

אני אמרתי שהצעת החלטה השנייה זה לדחות את  : אוחיון יעקב
ן וקבלת ההחלטה בנושא אישור ההלוואה ע ד הדיו

  -שכל החברים כולם או חלקם יקבלו את

 מה זה כולם או חלקם?  : משה אופיר

 אני לא רוצה עכשיו לצמצם את זה.  : אוחיון יעקב

 כל החברים מה זה חלקם?  : משה אופיר

כל החברים. יש אחרים שאומרים שקיבלנו, אז אני  : אוחיון יעקב
  -לא רוצה

 לא קיבלתי.  : משה אופיר

 כל החברים.  : אוחיון יעקב

ן י  בסדר, בסדר.   :דבורית פינקלשטי

 מה זה חלקם? : משה אופיר

ן והסברתי  : שלמה קטן בואו אני אגיד לכם משהו, אתמול היה דיו
להם למה אני רוצה את ההלוואה, ביקשו החברים: 
שלמה, תעביר לנו רשימה למה. זה לא היה אמור 

 לבוא כאילו כבסיס לישיבה. 

ן י  קובי תעשה את ההצבעה.   :דבורית פינקלשטי

 שלמה, הם אומרים...  : אוחיון יעקב

 רגע, אתה טוען שהעברת לי משהו?  : משה אופיר

  )מדברים יחד(

 לא.  : שלמה קטן

 אוקיי בסדר שיהיה ברור.  : משה אופיר

חברים ביקשו. דבר נוסף, אני מוכן אני אעביר להם  : שלמה קטן
ן  2-לחברים את ה . נעביר להם למה ילכו₪ מיליו

 רשימה, יקבלו מדויקת. 

  -אני רוצה רק לחזור : אוחיון יעקב

ן י   -אז למה אתה לא יכול  :דבורית פינקלשטי

  -שנייה, שנייה : אוחיון יעקב

ן י לא לעשות את ההצבעה עכשיו? גם אני רוצה   :דבורית פינקלשטי
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 להצביע בעד. 

 אני עשיתי, אני הצבעתי כבר גמרנו.  : שלמה קטן

יןדב אין בעיה, אבל גם אני רוצה, אתה שולל ממני קבלת   :ורית פינקלשטי
 החלטה. 

 אנחנו צריכים את הכסף בשביל להתנהל.  : שלמה קטן

רק להשלים את הצעת ההחלטה הראשונה, זה ברור  : אוחיון יעקב
  -לכם

 את השנייה אני רוצה להצביע.  : משה אופיר

לה. זה ברור לכם לא, הראשונה אחר כך נע : אוחיון יעקב
שבלקיחת הלוואה צריך להשלים את ההחלטה 
שהמועצה חייבת לשעבד כרגיל אתם יודעים את כל 

  -מה שצריך לשעבד

 זה תמיד.  : שלמה קטן

 בנוסח ההחלטות שהיה, ועל פי טפסי הבנק, בסדר?  : אוחיון יעקב

 בסדר, זה ברור.  : שלמה קטן

  -הצעת החלטה השנייה : אוחיון יעקב

 למה זה ברור לא הצבענו על זה.  : ה אופירמש

 לא, זה ברור, אתם רוצים להצביע מחדש על זה?  : אוחיון יעקב

 כן, אני רוצה להצביע קודם כל על ההחלטה של שי.  : משה אופיר

  -לא רגע, רגע, רגע, אל תתחיל. מה שאומר קובי : שלמה קטן

 מה אני לא יודע מה הוא אומר.  : משה אופיר

לכל הלוואה שלוקחים שיהיה ברור כותבים לבנק  : קטןשלמה 
  -שמשעבדים את ה

 מה אתה הולך לשעבד?  : משה אופיר

 את הארנונות וזה.  : שלמה קטן

 את מה? מה? תגיד מה אתה הולך לשעבד.  : משה אופיר

 הוא יגיד.  : שלמה קטן

 בבקשה תגיד. תגיד מה אתה רוצה לשעבד.  : משה אופיר

 ה נוסח קבוע הוא יגיד. ז : שלמה קטן

 זה נוסח קבוע? זה נוסח קבוע?  : אלי שי
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 כן בטח.  : לוי-דליה נחום

 בבקשה, אז אני רוצה לשמוע את הנוסח.  : משה אופיר

נוסח ההחלטה של כל ההחלטות, אם אתם רוצים  : אוחיון יעקב
 שאני אגיד את הנוסח אני אגיד. 

 תביא את הנוסח.  : משה אופיר

  -ה ששי קיבל הלוואה ללדיםמ : אלי שי

  -זה לא שייך : שלמה קטן

את הנוסח כן. כן, אני רוצה שנצביע על  אני רוצה : משה אופיר
 הנוסח. 

  )מדברים יחד(

אני רוצה לדעת מה הבנק רוצה, איזה נוסח. אני  : משה אופיר
רוצה לדעת איזה נוסח הבנק רוצה. אולי הוא רוצה 

 . לשעבד את החיים שלך, לא יודע

  )מדברים יחד(

תביא את הנוסח, תביא את הנוסח, אני רוצה לראות  : משה אופיר
את הנוסח. אפשר להצביע על ההצעה השנייה 

 בינתיים? 

 לא.  : שלמה קטן

 לא.  : אוחיון יעקב

 למה לא להצביע על ההצעה השנייה?  : משה אופיר

 ככה.  : שלמה קטן

 עה... לא הבנתי. אז למה אנחנו לא... את ההצ : אורית שגיא

אני אומר לו אנחנו אומרים שכרגיל משעבדים, הוא  : שלמה קטן
רוצה את הנוסח המדויק בכוונה. ואז הוא רוצה את 

 ההצבעה השנייה. 

 לא הבנתי, אני הצעתי הצבעה נגדית.  : משה אופיר

המושלמת הוא בסדר, קודם כל ביקשת את ההצעה  : שלמה קטן
 הלך להביא לך. 

 בסדר, אבל אחרי זה נצביע על ההצעה הנגדית.  : משה אופיר

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

 אוקיי בסדר, אין בעיה, אין בעיה.  : משה אופיר
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  -... על מה על מי על מו : גבי סויסה

סויסה זה סתם הוועדה יכולה להתכנס מתי שהיא  : שלמה קטן
ן לי בעיה. ההצעה של שי היא סותרת  רוצה, אי

  -עדת הכספיםלמעשה, ירצו ו

  -היא לא סותרת : שי רוזנצוויג

 היא כן סותרת.  : שלמה קטן

 זה לא סותר שלמה.   :מירי בר חיים

  -זה לא סותר : שי רוזנצוויג

 לא, שיקיימו דיון אחר.  : שלמה קטן

 זה לא סותר.   :מירי בר חיים

  -זה כן סותר זה תן זמן, כאילו תדחה את ההחלטה : שלמה קטן

 בעוד שבועיים.   :חייםמירי בר 

ן, מה ייקרה?  : שי רוזנצוויג  נכו

 למה זה סותר? זה לא סותר אבל.   :מירי בר חיים

 היא כן סותרת.  : שלמה קטן

 איך זה סותר?   :מירי בר חיים

כי אני אישרתי את ההלוואה ואני מתכוון לקחת  : שלמה קטן
אותה. אני הסברתי למה גם. אנחנו צריכים את 

ממחר לטפל ולקחת אותה, אני מסביר, ההלוואה 
 אמרתי שבלי זה אין אפשרות. 

-אין ברירה, כי גם אם הוועדה תשב נגיע ל : גבי סויסה
  -אז זה כבר₪  1,600,000-ל₪  1,800,000

 עזבו חבר'ה.  : שלמה קטן

 זה שטויות גבי.   :מירי בר חיים

 תכנסו תדונו מה שאתם רוצים. הנוסח הוא מקריא : שלמה קטן
 אותו. 

 הוא לא רוצה לפספס מילה.  : לוי-דליה נחום

אם תפספסי מילה שם, כבר החזירו אותנו פעם לדון  : שלמה קטן
 במילה שהתפספסה. 

ן י  זה ברור.   :דבורית פינקלשטי

הצעת ההחלטה זה לאשר נטילת הלוואה בסכום של  : אוחיון יעקב
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ן  2 ו מבנק מזרחי סניף קרני שומרון שתיפרע ₪ מילי
. כמו כן, 2.6%חודשים בתנאי פריים +  120שך במ

מאשרים את משכון ההכנסות העצמיות של המועצה 
להבטחת ההלוואה לרבות הכנסות עצמית ממים 
וביוב. החלטה זו כפופה לאישור משרד הפנים 
ולתנאים ולהוראות על פי טופסי הבנק הנהוגים 

ן זה.  י  בעני

שנים כל  10-ל₪  200,000כמה זה יוצא לתשלום...  : משה אופיר
 חודש. 

 משהו כזה ואת הריבית תוסיף על זה.  : שלמה קטן

 מה כל חודש?  : אלי שי

  -כל חודש : משה אופיר

לא, שנתי. ... הבסיסי פלוס תוסיף את הריבית וזה  : שלמה קטן
 לחודש. ₪  ₪25,000,  250,000זה יהיה 

 תשלומים. ...  120יש לך  : משה אופיר

 ₪.  25,000 : אלי שי

 לחודש. ₪  25,000 : שלמה קטן

האם בנוסח ההחלטה הקודם אנחנו חוזרים לאותם  : אוחיון יעקב
 תפוסי הצבעה? 

בעד אותם שמות כמו קודם, לא  5טוב, מי בעד?  : שלמה קטן
נגד כמו קודם. עוברים  4נקריא מחדש. מי נגד? 

להצבעה של שי. שי, ההצבעה שלך למעשה סותרת, 
לטנו להחליט. אם תציע שהוועדה כי ההלוואה הח

ן  3תתכנס כדי לבחון את הנושא של  כדי ₪ מיליו
  -לוודא

ן  2 : שי רוזנצוויג ו  ₪. מילי

  -יש לו כבר הצעה, מה אתה : משה אופיר

זה בדיוק מה שקרה אתמול, אמרנו משהו וסיכמת  : אורית שגיא
 משהו אחר. 

 לא, אני יהיה מוכן להצביע איתו.  : שלמה קטן

 זה פשוט מדהים, כאילו באמת.  : רית שגיאאו

 לא, אני אומר אני אהיה מוכן להצביע איתו.  : שלמה קטן

 מטורף.  : אורית שגיא

 תודה רבה על העזרה שלך.  : משה אופיר
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  -הצעת ההחלטה : אוחיון יעקב

 אני מבקש שתקריא את הנוסח.  : משה אופיר

 זה ממש מה שקרה אתמול.  : אורית שגיא

לא, רציתי להציע להצביע אתכם, מה קרה לך  : קטןשלמה 
 אורית? 

מה אנחנו מדברים? שי אומר נדון בזה מחדש  : אורית שגיא
מי ₪? מיליון  3-בוועדת כספים, ואתה אומר תדונו ב

ן  3-מדבר עכשיו על ה אפילו בציניות ₪? מיליו
 ובצחוק זה לא מצחיק. 

י.  : שלמה קטן  טוב אוקי

מעלה את הצעת החלטה השנייה. הצעת החלטה אני  : אוחיון יעקב
ון לקבלת ההחלטה בנושא נטילת  לדחות את הדי
ההלוואה שעל סדר היום, עד שכל החברים יקבלו את 
מלוא תשתית הנתונים הדרושים כדי לגבש דעה 

ן.  י  והחלטה בעני

 מי בעד?  : שלמה קטן

 מי בעד הצעת החלטה זו?  : אוחיון יעקב

 בעד.  4 : שלמה קטן

  -אני מקריא: משה : וחיון יעקבא

ן י  מה אתם לא בעד לדון בזה?   :דבורית פינקלשטי

  -דבורית : אוחיון יעקב

, מה תלכי אחורה? אני לא 5-מה כבר אישרנו את ה : שלמה קטן
ן.   מבי

ן י  אז אני לא מבינה למה להעלות את זה.   :דבורית פינקלשטי

 קדם. לא משנה כבר העלינו בואו נת : שי רוזנצוויג

אני אגיד לך, אני רוצה שתהיה החלטה, כי אני הולך  : משה אופיר
 לפנות לממונה ולהגיד לו הצבעה לא חוקית. 

 תפנה לממונה.  : שלמה קטן

 זה הכול.  : משה אופיר

 בסדר.  : שלמה קטן

 יש לזה כל מיני משמעויות.  : אוחיון יעקב

 תקריא את השמות.  : אורית שגיא
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 ה, דבורית, אורית ושי בעד. מי נגד? מש : אוחיון יעקב

 מי נגד?  : שלמה קטן

  -שלמה, דליה : אוחיון יעקב

 אפשר להימנע?   :מירי בר חיים

 את יכולה להימנע זה לא עובר גם.  : שלמה קטן

 בסדר, אני נמנעת.   :מירי בר חיים

 נגד.  4 : שלמה קטן

 גבי אלי. ונמנעים מירי.  : אוחיון יעקב

אתם בעד שתהיה החלטה בלי שאנשים יקבלו את  : משה אופיר
 הנתונים. 

 למה? למה?  : גבי סויסה

 הנה עובדה.  : משה אופיר

 אבל קיבלנו נתונים.  : גבי סויסה

, לא כל חברי המועצה קיבלו אתם קיבלתם נתונים : משה אופיר
 נתונים. 

 חבר'ה עוברים לסעיף הבא.  : שלמה קטן

 אתה בעד זה?  : משה אופיר

 זה משהו אחר...  : י סויסהגב

זה לא כל חברי המועצה... אני אומר את זה  : משה אופיר
  -מפורשות

 אבל אני לא יודע למה לא נתנו לך.  : גבי סויסה

אתה לא יודע, אז תצביע על זה לדחות עד שיתנו  : משה אופיר
 לכולם. 

 לא, לא, לא.  : שלמה קטן

 שלמה, בוא נתקדם.  : שי רוזנצוויג

 למה זה לא יעזור?  : אופירמשה 

 אופיר, אני רוצה להתקדם.  : שלמה קטן

 אתם תקבלו החלטה מהממונה.  : משה אופיר

 טוב, אני אקבל מהממונה, בסדר.  : שלמה קטן
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מאשרים ברוב של חברי המועצה נטילת הלוואה  :החלטה
סניף  –מבנק מזרחי ₪  2,000,000בסכום של 

תשלומים  120-קרני שומרון, אשר תיפרע ב
. כמו כן, מאשרים 2.6%חודשיים בריבית פריים + 

את משכון ההכנסות העצמיות של המועצה 
להבטחת ההלוואה לרבות הכנסות עצמיות ממים 

 וביוב. 
החלטה זו כפופה לאישור משרד הפנים ולתנאים  

  .ולהוראות ע"פ טופסי הבנק הנהוגים בעניין זה

 

 המועצה.  ברות מסעיף לסעיף בתקציבאישור הע .2

 

אנחנו עוברים לסעיף הבא. הסעיף הבא ואני אסביר  : שלמה קטן
מה קרה פה. סעיף הבא זה אישור העברות מסעיף 
לסעיף בתקציב המועצה. בכל השנים עברו מועצה 
בסוף שנת העבודה למעשה לקחה את המצב שקרה 
בסעיפים ואישרה את זה בדיעבד. המדיניות כרגע גם 

המבקר שלנו, היא שסעיף במשרד הפנים גם אצל 
י, ויש סעיפים שהגיעו למיצוי אם בגלל  שמגיע למיצו
תנאים... אם בגלל ההיפך הסתבר שיש ירידה 
בצריכה של המים יש שיפור גדול מאוד למשל בפחת, 

וני צרכנו  י קוב פחות מעבר  7,000אנחנו בחודש 
. ומצד שני יש סעיפים  ' ' וכו לירידת מחירי המים וכו

שכמה שלא עשינו, אנחנו צריכים  כמו הצהרונים
שנוכל להפעיל צהרונים ברמה ₪  40,000-לסבסד ב
, יש סעיפים של העברות ₪  935-סבירה ב ' וכו

תקציב שהועברו לכולם. אנחנו כרגע למשל אם אני 
' וכו'  רוצה לעשות מחר עבודות, להזמין תמרורים וכו
סעיף שנקרא עבודות קבלניות, הוא הגיע לכלל 

י. ואנ י רוצה רק לשים לב למישהו שזרק הערה מיצו
על שנת בחירות, שאחד הסעיפים שביטלתי והורדתי 

ממנו זה סעיף הפרסומים. אז מי שזורק ₪  45,000
' שישים לב גם לזה.   השמצות על בחירות וכו

 . 2018-, הבחירות ב2017זה  : משה אופיר

לא משנה אבל הפרסום אתה משלם למפרסם  : שלמה קטן
 . 2018-וצאת בוהחוברת י

 זה ישתנה אנחנו יודעים.  2018-ב : משה אופיר

 אוקיי בסדר.  : שלמה קטן

  -טוב, אני רוצה לעבור סעיף סעיף : משה אופיר

 למה לא נתתם... : שי רוזנצוויג

אז אני מסביר מה קרה. אילן יסביר לך מה קרה,  : שלמה קטן
 אילן יסביר לך מה קרה. 
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ור סעיף סעיף לשמוע הסברים ולשאול אני רוצה לעב : משה אופיר
  -שאלות

בסדר, בוא אני אגיד לך משהו. כרגע מצדי יגידו לא  : שלמה קטן
כן, יש סעיפים כגון צהרונים, יגידו פה אי אפשר. 
אנחנו הסתבר לנו שאי אפשר להוציא היום כסף 
למשל בעבודות אחזקה קבלניות. למה? אישרנו 

ה. למה? היו כל ומיצינו את התקציב הז₪  242,000
מיני תקלות, היו כל מיני הוצאות, היו כל מיני 

שריפה גדולה אחרי תוספות של עבודות, קחו דוגמא 
'. הגענו למצב  ' וכו זה עשינו גדר בהרבה כסף וכו
שצרכנו את הסעיף הזה. אנחנו לא יכולים היום 
י, זה גם בריא  אנחנו חוסמים סעיף שמגיע למיצו

כל ההנחיות האלה הגיעו  ליישוב גם בריא למועצה.
בתקופה האחרונה. המיצוי של הסעיף, באנו להוציא 
י, זאת  הזמנות, רעיה מזרימה רואה שזה הגיע למיצו
, ואין  ' ן כוונה לעקוף ועדת כספים בזה וכו הסיבה. אי
לי בעיה שאם יש סעיפים שירצו הסבר וירצו לקיים 
ן לי בעיה עם זה. אנחנו לא  ון בוועדת כספים, אי די

  -דברים על הגדלת התקציבמ

ן י יש סעיפים שהם סעיפים ככה מהותיים, נגיד   :דבורית פינקלשטי
 שירותים למשפחה. 

 אז זה הסברנו, דווקא אילן הסביר על זה.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 אילן הוציא לכם הסבר.  : שלמה קטן

... שאלתי אותך גם כן שאלות על זה כבר כמה  : אורית שגיא
  -ולא קיבלתי תשובה פעמים

 למה? הוא שלח לכם הסבר על השירותים למשפחה.  : שלמה קטן

 אני לא ראיתי.  : אורית שגיא

 אני ראיתי.  : שלמה קטן

 ...  : אילן דולב

 הנה הוא שלח לכולם. אתה יכול להקריא את זה?  : שלמה קטן

 מה זה לכולם?  : משה אופיר

 ציב, אני ראיתי. הוא שלח ביחד עם הצעת תק : שלמה קטן

 שלחנו עם החומר לישיבה.  : אילן דולב

 ביחד עם החומר הזה, אבל תגיד את זה.  : שלמה קטן

 ההסבר נשלח...  : אילן דולב
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 אני ראיתי את זה וראיתי שכתוב כולם.  : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 כתוב שמה בפירוש.  : אילן דולב

 אז תנו, חבל.  : שי רוזנצוויג

קודם כל יש איזו אווירה כאילו מישהו עושה נגד. אני   :שלמה קטן
ראיתי שהוא נתן הסבר. שירותים למשפחה זה פשוט 
לפעמים משפחה שקיבלה שירות מסוים ואיננה. או 
 לצערי איזה זקן שקיבל שירות ומת. תכף הוא יסביר. 

והוא  2016זה תקציב שהיה בשנה שעברה רק לשנת  : אילן דולב
ללא, לא הולך להתבצע בו שום  2017הוכנס לתקציב 

 דבר, נורא פשוט. 

 זה לא שהורדנו סתם.  : שלמה קטן

 מה? מה?  : משה אופיר

 מה זה הסעיף הזה של שירות למשפחה שם?  : שלמה קטן

בשנה שעברה משרד הרווחה תקצב את הסעיף הזה,  : אילן דולב
ועשינו בו ביצוע. השנה הסעיף הזה לא מתוקצב ולכן 

 לא היה בו ביצוע, זה הכול. 

נתנו תקציבים בגלל הפיגועים גם, בגלל גל הפיגועים  : שלמה קטן
עשו פה כמה סדנאות וכמה דברים מי שזוכר. ונתנו 

ינג.   את זה מצ'

שזה לא עלה בוועדת כספים השינויים  למה אמרת : אורית שגיא
 האלה? 

 זה נעשה אקראי.  : אילן דולב

 ההנחיות של, תסביר להם שהמבקר פנים הזה.  : שלמה קטן

יומיים אחרי נחסם האפשרות להעביר בין הסעיפים.  : אילן דולב
זאת אומרת יומיים אחרי נחסמה האפשרות להוציא 

  -הוצאות

 ם. לחרוג בסעיפי  :מירי בר חיים

ן. וכאן בעצם מדובר רק בהעברה  : אילן דולב לחרוג בסעיפים נכו
בין סעיפים, לא מגדילים תקציב. בכללי התקציב 

מעבירים מסעיף ₪  53,671,000שלנו נשאר על 
  -לסעיף זה דבר מאוד טבעי ומאוד רגיל שכל מועצה

 אפשר לשמוע מה הסעיפים.  : משה אופיר

זה דבר מאוד טבעי ומאוד רגע, שנייה רגע, שנייה  : אילן דולב
רגיל שכל מועצה עושה ברגע שהיא רואה שתקציב 
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ן בו ביצוע, כי המצב בפועל המצב בשטח  מסוים אי
אומר שאין צורך בהוצאה הזאתי וסעיף אחר אומר 
שכן צריך להגדיל שמה את הביצוע, אז עושים את 

 הניוד בין הסעיפים, מסגרת התקציב לא משתנה. 

 פעם ראשונה שאתם עושים את זה במועצה.   :שי רוזנצוויג

אני דרשתי לעשות את זה גם בשנה שעברה וגם  : אילן דולב
 לפני שנתיים, אבל לא הספקתם. 

ן י  פחות? ₪  15,000  :דבורית פינקלשטי

 למה פחות? לא, הוא מוסיף.  : שלמה קטן

 מוסיף דבורית.  : לוי-דליה נחום

ן י  הא סליחה.   :דבורית פינקלשטי

  -זה גם נובע מגנים : למה קטןש

 ... תיאורטית?   :מירי בר חיים

תראי הכי דחוף כרגע זה גם נושא הצהרונים שנוכל  : שלמה קטן
לצאת לדרך, וגם נושא העבודות הקבלניות אני 

 מסביר. 

ן י  אין בעיה.   :דבורית פינקלשטי

  -יש פה הרבה סעיפים תשימו לב זה פשוט בגלל : שלמה קטן

  -שנייה, שנייה, רגע שמשה אני רוצה להגיד משהו : יאאורית שג

 רגע אני רוצה לשאול.  : משה אופיר

 וכל זה בלי שאילן עבר על הסעיפים.  : שי רוזנצוויג

תיאורטית זה לא משנה כאילו מאיזה סעיפים אתה   :מירי בר חיים
מעביר את זה. זאת אומרת כי אם מחר אתה תיתקע 

 יר אליו מסעיף אחר. באיזה שהוא סעיף אתה תעב

  -אסור לי בלעדיכם. עד היום היה אפשר : שלמה קטן

 עד יום היה אפשר.  : לוי-דליה נחום

 עד היום עשינו את זה בסוף השנה.  : שלמה קטן

ן.  : לוי-דליה נחום  עד היום נכו

  -כן, אבל תכלס אין לזה מי יודע  :מירי בר חיים

 אין לזה סוף.  : לוי-דליה נחום

ו  :בר חייםמירי  ב' אין לזה מי יודע מה משמעות. -א' אין לזה סוף, 
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 כי המשמעות הנכונה תהיה לזה בסוף השנה שנדע... 

גם ממשלת ישראל יוצרת לך פתאום שינויים, פתאום  : שלמה קטן
 יש מבצע בעזה ומעבירים. 

  )מדברים יחד(

שנייה, משה אופיר ביקש לשאול שאלות, לאחר מכן  : שלמה קטן
ית רוצה להגיד הערה נגד זה או כן בעד זה, לא אור

הבנתי. ואחרי זה אם יש שאלות הגזבר יענה. 
 בבקשה משה אופיר. 

אני רוצה לשאול לגבי הסעיפים, בשביל להבין מה  : משה אופיר
אנחנו עושים. אני קראתי את ההסברים שלך, אילן 
י, אתה  אתה שומע? לא, אתה לא חייב להסתכל עלי

 מה שחשוב.  שומע אבל? זה

 הוא מסתכל על הסעיפים.  : שלמה קטן

לא, זה בסדר גמור אמרתי שהוא לא חייב להסתכל  : משה אופיר
י, רק רציתי לוודא שהוא שומע אותי, זה הכול.  עלי
מה שהסברת הסברת זה הבנתי, אני חושב שהבנתי. 
אבל יש סעיפים שאני רוצה לשאול לגביהם. לגבי 

רכב לרכב וזה בסדר. הרכבים הבנתי זה העברה מ
  -אני רואה יש תוספת בסעיף מתנות לעובדים

ן כן.  : שלמה קטן  נכו

 אפשר להבין מה זה? ₪,  29,000 : משה אופיר

 אני אסביר. לקחנו את הסעיף של שנה שעברה.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

  -לקחנו כמו שנה שעברה : שלמה קטן

 כמו שנה שעברה? זה היה ₪  88,000-את ה : משה אופיר

 כן, כן. להערכתי, אולי יש שקל פה ולשם.  : שלמה קטן

י.  : משה אופיר  אוקי

נכנסו בשנת הלימודים האחרונה הרבה מאוד סייעות  : שלמה קטן
רפואיות, המדינה היום החליטה על סייעת שנייה 
לגני ילדים, כל שבוע אנחנו מקבלים עוד ילד רגיש 

, והיום החוק מחייב לחלב, רגיש ללחם, רגיש לזה
שתבינו  8אותנו לקחת. קודם כל בגלל שאנחנו סוציו 

 שאנחנו מסבסדים את זה. 

 העובדים במועצה? זה בגלל עלייה במספר  : משה אופיר

 כן, כן, זה לא עובדים, עובדי חינוך.  : שלמה קטן
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 עובדי חינוך.  : לוי-דליה נחום

 המועצה לא פגעה בעובדים.  : שלמה קטן

 בסדר, עובדי חינוך.  : ופירמשה א

  -עכשיו אתה לא יכול לקחת סייעת : שלמה קטן

העלייה במספר עובדי זה בגלל ₪  29,000-אז ה : משה אופיר
 החינוך? 

 כן, ויש לך מלווים.  : שלמה קטן

 בסדר הבנתי, הבנתי.  : משה אופיר

  -לדוגמא אתה חוסך בסעיף : שלמה קטן

 ין. שלמה הוא הב : לוי-דליה נחום

 הבנתי, הבנתי.  : משה אופיר

ן.  : לוי-דליה נחום  סוף סוף הוא הבי

  -זה בגלל עלייה, זה לא שכל עובד מקבל יותר : משה אופיר

 לא, לא, אפילו נתנו טיפה פחות.  : שלמה קטן

 אפשר גם לתת יותר.  : שי רוזנצוויג

עכשיו אני רואה פה איזה סעיף שאני באמת לא, לא  : משה אופיר
 0ול אבל מה זה קנסות פיגורי תשלומים? שהיה גד

ו   ₪?  5,000וזה עכשי

 נגיד דוגמא אם מקורות או משהו, נכון?  : שלמה קטן

..  : אילן דולב  לא, לא, מס הכנסה.

 מס הכנסה.  : שלמה קטן

במידה ויש איזה שהיא טעות והדו"ח לא משולם או  : אילן דולב
, אז מס כן משולם לא בזמן או לא בצורה הנכונה

 הכנסה קונס. 

ו  0אז זה היה מתוקצב  : משה אופיר  ₪.  5,000ועכשי

 כן.  : אילן דולב

 בסדר, זה כסף קטן.  : משה אופיר

ן י וני גם.   :דבורית פינקלשטי  זה הגי

 ראיתי את ההסבר על עבודות אחזקה קבלניות.  : משה אופיר
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ן.  : שלמה קטן  נכו

 ? 80%מה זה, זה תוספת של  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  נכו

 ? 70% : משה אופיר

אחזקה קבלניות זה דוגמא מעבודות קטנות שעושה  : שלמה קטן
מאיר, זה תמרורים שנשברים, זה מעקות שנשברות, 

 זה מעקות שנאלצנו להוסיף בגלל מצב בטיחות. 

 מה זה עבודות אחזקה? זה נותנים לקבלנים או מה?  : משה אופיר

 זה מאיר.  לא, לא, : שלמה קטן

 הא מאיר.  : משה אופיר

  -זה קבלנים כן, כן, יכול להיות קדוש : שלמה קטן

 מאיר לוקח קבלן וזה הסכום של התוספת?  : משה אופיר

 כן, כן.  : שלמה קטן

 זה עבור קבלני משנה מה שאמרת?  : משה אופיר

 כן, כן, לזה הכוונה זה מחלקה של מאיר.  : שלמה קטן

 עבור עבודות. עבודות מבצעים קבלנים, כן?  זה : אוחיון יעקב

 כן, כן, הוא שאל מי עושה.  : שלמה קטן

 לא, לא, אולי פה במועצה מבצעים אני יודע.  : משה אופיר

אז אם המועצה מבצעת זה חומרים אחזקה גם שמה  : שלמה קטן
 אנחנו צריכים. 

ו : משה אופיר   -בסדר, עכשי

  -שים לב בסעיף לפני זה : שלמה קטן

 יש חומרים אחזקה.  : גבי סויסה

מעל חומרים אחזקה זה מה שמאיר  2שאלת שאלה,  : שלמה קטן
 קונה, נגיד קונה צינור ועושה לבד. 

 זה פה עבודות אחזקה קבלניות?  : משה אופיר

 מעל, חומרים אחזקה.  2אמרתי  : שלמה קטן

 מעל.  2הא  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן
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סדר. עכשיו רציתי דבר אחד לשאול, לגבי טוב ב : משה אופיר
מקורות ראיתי את ההסבר שלך אילן לגבי מקורות, 

 ₪.  140,000שאתה חוסך 

ן.  : שלמה קטן  נכו

 -מאיפה המספר הזה? מה זה? זה : משה אופיר

  -חודשים 6זה נתונים אמתיים, אנחנו  : שלמה קטן

₪,  140,000לפי מה? כי זה נראה לי סכום גבוה.  : משה אופיר
 מה מחיר המים ירד כל כך או צריכת המים ירדה? 

 צריכת המים ירדה.  : אילן דולב

  -זה בגלל הפחת. אנחנו בחודש : שלמה קטן

 רגע, אז אם צריכת המים ירדה זה רק בגלל פחת?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 או בגלל צריכה של תושבים?  : משה אופיר

ן לנו ירידה ב : שלמה קטן  הכנסות במים. אי

 רגע, רגע, אני לא שומע סימולטני.  : משה אופיר

 בגלל הפחת.  : אילן דולב

ו, זאת  : משה אופיר בגלל הפחת? כמה היה הפחת עד עכשי
 אומרת זה מאות אלפים. 

 . 30-התחלנו מ : שלמה קטן

 , כמה היה שנה שעברה? 19היה  : אילן דולב

מה היה הפחת שאתה לא, לא, אני מדבר בכסף, כ : משה אופיר
פחת היה על כל  ₪19%?  140,000הורדת ממנו 

 קניית המים? כמה אנחנו קונים מים? 

 . 7%ירדנו באיזה  19%היה  : אילן דולב

ן  3 : משה אופיר ן  3היה לך על  19%זה זה, ₪ מיליו זה ₪, מיליו
 פחת? סדר גודל? ₪  600,000

 . 30%-היה שנים ש : שלמה קטן

ינו ₪  600,000, רגע, היה רגע : משה אופיר פחת במים? הי
 ₪?  600,000מפסידים כל שנה 

  -סליחה רגע משה, אני חייב להגיד משהו : שלמה קטן

 רגע, רגע, תן לי להבין את המספרים.  : משה אופיר



   

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

69 

 אני רוצה לענות לך.  : שלמה קטן

  -ועכשיו זה ירד : משה אופיר

 חת. היה פ₪  1,250,000 2013בשנת  : שלמה קטן

רגע שלמה, רגע, תן לי לשמוע להבין לפני שאתה  : משה אופיר
  -מסביר לי, אני רוצה להבין. היה פחת של

  -19% : אילן דולב

  -לפי בגדול₪  300,000-מ 19%היה בסביבות  : משה אופיר

ן  3 : אילן דולב ו  ₪. מילי

 ₪.  600,000זה  : משה אופיר

 ₪.  590,000 : אילן דולב

היה ועכשיו זה ₪  590,000סליחה, ₪  590,000 : משה אופיר
 ₪?  450,000-יורד ל

 . 7%-יורד בערך ב : אילן דולב

  -אני רוצה להגיד לך משהו משה, אולי שכחת : שלמה קטן

 הולך לנו על פחת? ₪  450,000 : משה אופיר

 כן.  : אילן דולב

לא יודע איך שכחת, אבל כשהצגנו את הסיבות  : שלמה קטן
פחת, ₪  1,100,000היה שם  2013בשנת  לגירעון

פחת אז אני לא מבין איך אתה מתפלא,  30%היה 
 אבל לא חשוב אולי שכחת. 

לא, אתה מפרסם כל הזמן שיורד הפחת, יורד  : משה אופיר
 הפחת, יורד הפחת. 

ן, הוא יורד מ : שלמה קטן זה ₪  600,000-ל₪  1,250,000-נכו
 יורד, מה לעשות. 

 דר, הבנתי את המספרים. בס : משה אופיר

 הלאה. יש עוד משהו?  : שלמה קטן

 אורית רצתה להגיד משהו.  : משה אופיר

 אורית רצתה להגיד משהו.  : שלמה קטן

 לאף אחד אין פה מה להגיד רק אני?  : אורית שגיא

 הוא שאל את כל השאלות, מה יש לשאול.  : שלמה קטן
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יפים שלא היו לא כל השאלות, עברתי על הסע : משה אופיר
 ברורים לי. 

 אורית בבקשה.  : שלמה קטן

טוב, אני אגיד כמה דברים שאמרתי אותם לך שלמה,  : אורית שגיא
דיברנו על זה שנבוא היום לישיבה כשאנחנו  1אבל 

בסעיפים האלה  2016כבר רואים ביצועים של 
כדי שיהיה לנו איזה שהוא פרמטר  המבוקשים

ות על כל כמה להערכה, וגם שאלתי כמה שאל
  -סעיפים

 . 2017 : משה אופיר

  -. דבר נוסף שאמרתי2016לא, של סוף  : אורית שגיא

שקיבלנו. בתקציב  2016יש לך בתקציב של  2016 : משה אופיר
 . 2016קיבלנו ביצוע  2017של 

כן, אבל אמרתי שזה יהיה נכון להביא את זה  : אורית שגיא
ה על זה שום למועצה, כדי להסתכל על זה, לא נעש

ון, אבל בסדר לא משנה זה לא הגיע, לי זה לא  די
משנה אגב, כי אני חושבת שלמעט כמה סעיפים 
בודדים כאן, אני לא חושבת שזה נכון בכלל בעיתוי 

 הנוכחי לעשות את זה. 

  -אז תגידי מה את חושבת : משה אופיר

 אני אגיד.  : אורית שגיא

? ממילא את מדברת מה את צריכה לחכות שלמה : משה אופיר
 לפרוטוקול זה לא יעזור לך כלום. 

 מה זה משנה, אבל לפחות ששלמה ישמע.  : אורית שגיא

תראי למשל אני יכול רק להגיד לך, לגבי מקורות זה  : שלמה קטן
  -הסעיף העיקרי

 תן לה להגיד מה שהיא רוצה פה.  : משה אופיר

ן. בחודש לא, אבל היא שאלה, היא הייתה רוצה  : שלמה קטן נתו
וני שנה שעברה עלו המים  השנה ₪.  340,000י

וני החשבון היה  -ירדנו ב₪,  240,000בחודש י
104,000  .₪ 

 בחודש.  : משה אופיר

כן, כן, זה הדו"ח ופה כתבה לי רעיה כמה היה חודש  : שלמה קטן
 ₪...  104,000-קוב פחות ו 7,000שעבר 

 והכול מהפחת?  : משה אופיר
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וי  אנשים לא היו בחו"ל אתה יודע.  : גשי רוזנצו

לא, אני שואל, כי אם זה לא מהפחת אז יש לזה  : משה אופיר
  -משמעות אחרת. כי אם זה לא מהפחת

 אני מבין מה אתה אומר.  : שי רוזנצוויג

 אז צריכים להוריד גם מהכנסות המועצה.  : משה אופיר

  -לא, לא שמעת אותי אמרת : שלמה קטן

 שביל זה שאלתי אם הכול מהפחת. ב : משה אופיר

אתה לא שומע סימולטני אמרת, אני צעקתי ואמרתי  : שלמה קטן
שהכנסות המים הם בדיוק לפי התחזית, בדיוק. יש 

 לי דו"ח של שוש. 

  -אני הבנתי : משה אופיר

 זה ועדת הכספים יכולה לבדוק.  : שלמה קטן

 ת. זה בגלל הפח₪  140,000שהייתה ירידה  : משה אופיר

טוב, שלמה אני אתייחס באופן כללי, בסדר?  : אורית שגיא
 2017כשאנחנו בנינו את תקציב, אגב תקציב 

 להבנתי עוד לא אושר על ידי משרד הפנים. 

ן, זה יאושר בימים הקרובים.  : שלמה קטן  נכו

אז אנחנו נשמח לדעת איפה זה עומד הדבר הזה.  : אורית שגיא
על זה בוועדת הכספים  גם כשדנו 2016לגבי ביצועי 

ו לי כמה שאלות על כמה סעיפים חריגים שם,  הי
שאני עדיין מחכה להם לתשובות, וגם את זה אמרתי 
לך שלמה אתמול. ואני אשמח לקבל תשובות כדי 
ן,  שנבין מה, יכול להיות שתמחרנו אותם לא נכו
שעשינו, צריך להסתכל על זה כי מדובר בחריגות 

 האלה, אתה איתי שלמה? גדולות. לגבי הסעיפים 

 כל מילה.  : שלמה קטן

 לא, מדברת אליך, חיכיתי לך ואתה, תקשיב רגע.  : אורית שגיא

 אז תרשי לי עוד משהו להוסיף.  : שלמה קטן

 אבל תן לי לסיים, אחר כך תוסיף מה שאתה רוצה.  : אורית שגיא

 לא, על הנתון הזה של המים שהכי הדאיג אתכם.  : שלמה קטן

 תן לי לסיים ואחר כך תוסיף מה שאתה רוצה.  : ת שגיאאורי

 דליה תתני לו הערה על קשב וריכוז.  : משה אופיר

 אני יש לי בעיית...  : שלמה קטן
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 אבחון בחינם.  : אורית שגיא

 אני מודה שיש לי.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  תני לו אבחו

האבחונים סמדר תמיד אומרת לי שאם היה בתקופתי  : שלמה קטן
 האלה היו אומרים שאני היפר. 

אם היית יודע כבר כמה שנים אני אומרת לו את זה,  : לוי-דליה נחום
 אז לא היית מעיר. 

 אני לא נעלב.  : שלמה קטן

 זה לא עזר לך?  : משה אופיר

 לא עזר לי.  : לוי-דליה נחום

  -אופיר אתה יודע שאני מעריך : שלמה קטן

 קרה שלא הצלחתי. זה מ : לוי-דליה נחום

אורית, אני באמת היפר אני מתנצל. אני מתנצל,  : שלמה קטן
 אורית אני היפר, אני אמרתי אני לא נפגע. 

 בסדר.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

ווט  : שלמה קטן תקשיבי אורית אני יום רביעי שעבר העזתי לאי
להפריע, הוא חיכה לי בפינה בגלל קלקיליה, והתפרץ 

קות, ישבתי ככה הוא גמר לצעוק אמרתי: עליי בצע
'גמרת לצעוק אני יכול לדבר?' כולם השתגעו. אז אני 

 היפר גם שם. בבקשה. 

טוב, כשאנחנו בנינו את התקציב גם השנה לא שונה  : אורית שגיא
משנים קודמות ישבנו, שלמה אתה יודע שגם איתך 
שעות על גבי שעות על כל סעיף וסעיף, וניסינו 

ן. והיה לראות אי ך אנחנו מביאים את התקציב לאיזו
מפה,  30משם  20מכאן  10מאוד מאוד קשה, זה 

באמת משימה מאוד מאוד קשה, מאוד לא פשוטה. 
וני  ו בי  2017מה שאתה בעצם בא ואומר עכשי

שבתוך התקציב שאנחנו בנינו בסכין בשיניים, 
עודפים, זה מה שאתה ₪  439,000התחבאו להם 

 אומר כרגע. 

 שהצטבר.  : קטן שלמה

לא, אבל זה הסוף, יכולים גם להיות עוד שינויים  : אילן דולב
  -במהלך השנה, זה לא אומר שתקציב שנעשה

 רגע מה אמרת שהתחבאו להם עודפים?  : משה אופיר
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  -שהתחבאו להם עודפים : אורית שגיא

 זה לא עודפים, לא עודפים.  : אילן דולב

 אילן. אני רוצה להקשיב  : משה אופיר

בסדר, דקה רגע, אבל תנו לי לסיים שנייה. שבעצם  : אורית שגיא
אז ₪,  100,000בואו נוריד את המכוניות פה שזה 

ש"ח שהם בעצם עודפים בסעיפים, אני  339,000
ני, אבל לא  ו חייבת להגיד שלי זה נראה לא הגי
יודעת, זה משהו שמצריך בדיקה מבחינתי. אבל עוד 

נו באמת עם כל המאמצים אני רוצה להגיד שאנח
שעשינו בשנים האחרונות, לא הצלחנו לגמור את 

ן ולקחנו פה החלטה  -השנה בגירעו

ן.  : משה אופיר  באיזו

באיזון סליחה, לא הצלחנו לגמור את השנה באיזון  : אורית שגיא
מוחלט, ולקחנו כאן החלטות משותפות לכולנו 
וסיימנו כל שנה בגירעון שהוא היה גירעון 

ינתנו הביא את האיזון שלנו בין הרצון שלנו שמבח
לתת שירותים ולעשות דברים לבין הרצון שלנו להגיע 
לאיזון תקציבי. עכשיו כשאתה בא ואומר לי שיש 
סעיפים שיש בהם עודפים, ואתה רוצה לנייד אותם 
למקום אחר, אני שואלת את עצמי אם אנחנו ממילא 

את השנה יודעים הרי שאנחנו מאוד קשה לנו לסיים 
ן, אז אם יש לנו עודף בסעיפים אז למה שלא  באיזו
נשמור אותו כשפיל לסוף שנה, למה אנחנו ממהרים 

  -לנייד אותו ל

 כי הסברנו לך.  : שלמה קטן

שנייה רגע, לסעיפים אחרים. עכשיו שלמה באמת עם  : אורית שגיא
יד על הלב, עם יד על הלב, אני חושבת שמה שקרה 

  -כאן

  -אז לעצור את עבודת : שלמה קטן

אני חושבת שמה שקרה כאן זה שחסר כסף והלכנו  : אורית שגיא
 איפה לסדר את הרשומת. לסעיפי התקציב וחיפשנו 

 לא, את יודעת מה קרה כאן?  : שלמה קטן

  -אני חושבת שחלק גדול : אורית שגיא

רגע, מה הכוונה? הכוונה שבתקציב המקורי עשינו  : אילן דולב
 חבאות האלה. את כל הה

  -אני אסיים : אורית שגיא

 לא הבנתי מה אמרת מקודם כמשפט.  : אילן דולב
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אני לא אמרתי שבתקציב המקורי עשינו את  : אורית שגיא
  -ההחבאות

 אלא מה עכשיו?  : אילן דולב

אני אמרתי שאני לא באמת חושבת שיש עודפים בכל  : אורית שגיא
 הסעיפים שמופיעים כאן. 

  -אני אגיד לך משהו : שלמה קטן

  -אני חושבת, רגע : אורית שגיא

  -אני עכשיו חייב להפסיק אותך : שלמה קטן

  -שאנחנו לא יכולים : אורית שגיא

  -לא, אני חייב : שלמה קטן

 לא.  : אורית שגיא

  -ששת החודשים הראשונים : שלמה קטן

 לא, אתה לא יכול להפסיק אותי.  : אורית שגיא

  -₪ 300,000-ירדנו במים ב : שלמה קטן

שלמה, אתה לא יכול להפסיק אותי. אני חושבת  : אורית שגיא
שאנחנו לא יכולים לדעת כרגע בוודאות שיהיה כאן 
עודפים בסעיפים האלה, ושאנחנו עלולים למצוא את 

₪  300,000עצמנו בתוספת של גירעון של עוד 
בסוף שנה, בסדר? ואם כבר אנחנו ₪  400,000

עשות ניוד וזה נכון לעשות ניוד בין תקציבים, רוצים ל
בטח לא אחרי שאנחנו יודעים רק נתוני ביצוע של 

, ושמשרד הפנים אפילו הרבעון הראשון של השנה
 עוד לא אישר את התקציב שלנו. 

  -אני רוצה להגיד משהו : אילן דולב

 אני חייב להגיד מילה.  : שלמה קטן

  -יש לי שאלה : לוי-דליה נחום

 רק משפט אחד.  : מה קטןשל

 לא, לא, רק לפרוצדורה.  : אילן דולב

בזמן שאורית דיברה אני הסתכלתי על ששת  : שלמה קטן
החודשים, סליחה בזמן שאורית דיברה, אורית, 
כשעושים תקציב את יכולה להגיד את זה גם לשר 
ן, לשר האוצר לפיד שבחודש נובמבר  האוצר כחלו

לכל היישובים, ₪  400,000הוריד לנו במכה 
איך הוא ₪,  400,000בנובמבר בסוף השנה הוריד 

י,  לא נערך איך הוא לא ידע, ואני לא אומר את לגינו
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ואת אומרת לכל אחד. במים, אני נתתי לכם... בזמן 
שדיברת הסתכלתי מינואר, יש לי פה את הדו"חות 

וני של  . אנחנו הוצאנו 2017-ו 2016של ינואר עד י
פחות מתחילת השנה, אני  ₪ 291,000על מים 

והוא יודע שאני אמרתי לו ₪.  291,000מודיע לך, 
והוא אמר: 'לא, ₪,  140,000לא ₪  200,000תוריד 

  -בוא נהיה זהירים.' אז מה אני יכול לעשות

 יש שנה...  : אורית שגיא

סליחה רגע, למה כל הזמן בקנטור ובסעיפים  : שלמה קטן
 מוחבאים? 

  -א, לא, שלמהלא, ל : אורית שגיא

  -אולי קרה פתאום : שלמה קטן

  -שלמה, שלמה, יש שנה : אורית שגיא

 מפחת? ₪  200,000 : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 חסכת?  : משה אופיר

 כן, כן.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  אני לא מאמי

מה זה אתה לא מאמין? סליחה, מה זה אתה לא  : שלמה קטן
 א מאמין? מאמין? מה זה אתה ל

 תן לי את הנתונים של הצריכה של התושבים.  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  מה זה אתה לא מאמי

  -שאני אראה שהצריכה שלהם לא : משה אופיר

 עזוב יש ועדת כספים תבדוק.  : שלמה קטן

 יש לי שאלה, רגע.  : לוי-דליה נחום

 יש שנה שסיימנו בעודף?  : אורית שגיא

  -דקי אם הצריכה של התושביםתב : משה אופיר

 לא ירדה תפסיק נו באמת.  : שלמה קטן

 יש שנה שסיימנו בעודף במים? : אורית שגיא

 לא יכול להיות שפחת כזה יורד.  : משה אופיר

 מה זה לא יכול להיות?  : שלמה קטן
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זה חסכון ₪  200,000-רגע, אתה אומר שכל ה : משה אופיר
 מפחת? 

 הכול? לא. שמעת מילה כזאת ממני? אני אמרתי  : שלמה קטן

אם זה לא הכול ₪  200,000אז איך הוא הוריד  : משה אופיר
 מפחת. 

 שלמה, מה אתה רוצה שייקרה עכשיו? מה?  : שי רוזנצוויג

  -₪ 200,000אז איך הוא הוריד  : משה אופיר

ו  : שלמה קטן לא, היא אומרת למה החביאו, כאילו רומזת שהי
ן יש סעיפיםסעיפים שלא הוערכו לפעמים שאתה  , נכו

  -לא מעריך

אני לא רמזתי, אני אמרתי, ציינתי עובדה שיכולה  : אורית שגיא
 לקרות, אני גם הייתי שם. 

 זה לא טעות.  : שלמה קטן

 אני לא אמרתי שזה טעות.  : אורית שגיא

  -יש לי שאלה : לוי-דליה נחום

 זה לא טעות, אז זהו.  : שלמה קטן

 אני ציינתי את זה כעובדה.   :אורית שגיא

 והלכנו פה בזהירות.  : שלמה קטן

 לא אמרתי את זה...  : אורית שגיא

 291,000אני באתי לאילן, אמרתי לאילן: 'יש לנו  : שלמה קטן
'₪-  

 אתה לא יכול להיות נביא, אתה לא יכול...  : אורית שגיא

  -לא, אבל כרגע : שלמה קטן

  -לשאול שאלהאני רוצה  : לוי-דליה נחום

 עוד דקה.  : שלמה קטן

 )מדברים יחד(

אתה יודע מה שלמה, אני רוצה לראות את הצריכה  : משה אופיר
 של המים של התושבים, אם היא באמת ירדה. 

 בסדר.  : שלמה קטן

 או נשארה אותו דבר, אני רוצה לראות.  : משה אופיר
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 בסדר.  : שלמה קטן

  -שאלהאני רוצה לשאול  : לוי-דליה נחום

  -אנחנו לא יכולים להיות נביאים  :מירי בר חיים

אנחנו לא ניישר את כל הקווים האלה, כי את  : אורית שגיא
  -בוודאות

 צריך עוד כסף לעבודות.  : שי רוזנצוויג

₪  291,000צריך כסף לעבודות, יש לי עודף של  : שלמה קטן
  -במים

 יש לך עודף בפוטנציה.   :מירי בר חיים

 לא, אמתי, אמתי.  : קטןשלמה 

 אבל אתה גם מוכר פחות.  : משה אופיר

 אמתי.  : שלמה קטן

 אבל אתה מוכר פחות גם...  : משה אופיר

ן ירידה  : שלמה קטן לא, אז אני הסברתי לך שבהכנסות מים אי
 כזאת. 

  -אולי תתנו לאילן לסקור את זה, באמת שיעשה סקר : שי רוזנצוויג

וצה לראות את הצריכה של המים, זה לא אז אני ר : משה אופיר
  -ירד ב₪  290,000נראה לי. 

 אני רוצה לשאול.  : לוי-דליה נחום

 אני אעביר את זה לאורית למחר, אני מבטיח לך.  : שלמה קטן

י.  : משה אופיר  לא, תעביר אלי

 אני אסרוק לה, אני אסרוק לכם.  : שלמה קטן

מצביע על זה, אני רוצה אני מצביע גם כן, אני לא  : משה אופיר
 זה נכון. ₪  140,000-לראות אם ה

 אני רוצה לשאול שאלה.  : לוי-דליה נחום

ן : משה אופיר   -אני לא מאמי

ן.  : שלמה קטן  אל תאמי

 שהכול מהפחת.  : משה אופיר

ן.  : שלמה קטן  אל תאמי
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 אני רוצה לראות.  : משה אופיר

 אני רוצה לשאול.  : לוי-דליה נחום

 תעביר לי את הנתונים.  : פירמשה או

 אני רוצה רגע להגיד משהו.  : אילן דולב

וי הסעות?  : אורית שגיא  האם פעם היה לנו עודף בליו

 אני רוצה להגיד משהו.  : אילן דולב

לא, תסתכלי טוב, תסתכלי על הסעיף טוב הסברנו  : שלמה קטן
 אותו אתמול בערב. 

 ן עובד של המתנ"ס. זה העברה בין הסעיפים בי : אילן דולב

 אתמול הסברנו את זה.  : שלמה קטן

  -אבל אני רוצה להגיד משהו : אילן דולב

זה עובר מסעיף של מתנ"ס. הסבירו לך אתמול עם  : שלמה קטן
 המתנ"ס שכחת. 

 לא הנה סימנתי אותם בעצם.  : אורית שגיא

 שכחת, שכחת.  : שלמה קטן

ן...  : לוי-דליה נחום וי הסעות אי  בליו

 שעבר לפה, הסבירו את זה. ₪  30,000זה  : שלמה קטן

אני חושב שהשיטה הזאתי של לחסום סעיפים  : אילן דולב
  -תקציביים בתוך תוכנת הנהלת החשבונות

 היא טובה.  : שלמה קטן

שלא מאפשרת לעובד בבסיס, זאת אומרת לאיש  : אילן דולב
הרכש לא מאפשרת לו להוציא הזמנת עבודה היא 

  -ותר מאפשרת להנהלת המועצההרבה י

ן.  : שלמה קטן  נכו

לבקר את התקציב ולדאוג שהוא לא יחרוג. כי ברגע  : אילן דולב
שנגיע במים למשל חודש נגיד לא היה, נגיד וטעינו, 
נגיד וטעינו, זורם איתך, נגיד סתם וחודש הבא נקבל 

ן  2חשבון של  סתם זורק. רעיה לא תוכל ₪, מיליו
ן ולא נוכל לשלם אותו למקורות להזרים את החשבו

בלי להביא אותו עוד פעם למועצה להגדיל את 
 התקציב. 

 -רגע, אבל הוא רוצה פה להוריד את התקציב : משה אופיר



   

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

79 

 זה כלי מאוד חזק.  : אילן דולב

 של המים.  : משה אופיר

  -הוא סתם הביאלא, הוא אומר לך בכוונה,  : שלמה קטן

 וגמא היפותטית. אני נותן לך ד : אילן דולב

 תביא דוגמא אחרת, אל תבלבל אותו.  : שלמה קטן

 לא, לא, אני אתן לו.  : אילן דולב

 זה אישור בדיעבד.   :מירי בר חיים

 תביא דוגמא אחרת.  : שלמה קטן

  -לא משנה, אבל מה זה אומר : אילן דולב

אנחנו דואגים שיהיה כסף בתקציב של המים, אם לא  : משה אופיר
 ת זה יהיה כסף. נאשר א

  -ככול שנעשה את זה : אילן דולב

מבקשים לאשר את זה כאילו, את מוצבת בפני  : אורית שגיא
 עובדה. 

 זה בדיוק מה שאני אומרת.   :מירי בר חיים

 זה על סמך נתונים.  : שלמה קטן

י, סיימתי, סיימתי, קטונתי.  : אילן דולב  סיימתי את דברי

תה מבקש להוריד את התקציב של סליחה אילן, א : משה אופיר
 המים, נכון? 

ן, השנתי.  : שלמה קטן  נכו

מים אתה מבקש להוריד, אתה טוען שהמועצה חסכה  : משה אופיר
ואני שאלתי את זה מפורשות, אמרת לי שכל 

 החיסכון הזה נובע מפחת. 

 לא, לא אמרתי הכול.  : אילן דולב

 לא הכול אמר חלק.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

  -לא אמרתי הכול : אילן דולב

 לא מפחת כולו? ₪  140,000-ה : משה אופיר

 אמרו לך. ₪  104,000 : שלמה קטן
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זה מפחת? והשאר? זה בעקבות ₪  104,000הא  : משה אופיר
  -צמצום

 ₪.  140,000לא, לא, לא  : שלמה קטן

 צריכת תושבים? לא הבנתי.  : משה אופיר

 ₪...  104,000רים. אתה ... אתה מדב : אילן דולב

 104,000אתה מדבר על ₪  290,000הוא מדבר על  : משה אופיר
 אני לא מבין מה קורה פה. ₪ 

אתה שמעת אותי אומר ₪.  104,000אני לא אמרתי  : אילן דולב
 ₪?  104,000את המספר 

 הוא אומר שהוא אמר.  : משה אופיר

  -₪ 104,000הוא אומר לך  : אילן דולב

 אתה מבלבל נתונים, תקשיב.  : שלמה קטן

 אתה אומר לי...  : אילן דולב

 תן לי לסדר את המספרים רגע.  : שלמה קטן

 תעשה לי סדר.  : משה אופיר

וני צרכת במאי  : שלמה קטן י, אני אמרתי שבחודש י אוקי
וני חסכת ₪  104,000 וני. מינואר עד י פחות, רק בי

 . לעומת שנה שעברה, עד כאן₪  291,000במים 

 צרכת פחות במים.  : משה אופיר

וני בכוונה : שלמה קטן   -כן. במקרה לקחתי את הנתון של י

 בחצי שנה. ₪  294,000אוקיי בסדר הבנתי.  : משה אופיר

ו, חכה רגע.  : שלמה קטן  לא, לא, כסף עכשי

 קנית פחות מים.  : משה אופיר

ן לי : שלמה קטן וני רק, אי בעיה  עוד משפט אחד. ובדקתי חודש י
וני  לבדוק כשרעיה תחזור מחו"ל. אמרתי לה: בי
תבדקי לי כמה בקובים אכלנו פחות. כי זה חודש 
שלא היה גשם היה חם. הסתכלה, צרכנו בקובים 

וני היישוב   קוב פחות.  7,000בחודש י

 מה זה משנה עכשיו?  : משה אופיר

 שנייה.  : שלמה קטן

י.  : משה אופיר  אוקי
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  -קוב פחות 7,000-שאלת, וה : שלמה קטן

 לא, אני שואל אותך על משהו אחר.  : משה אופיר

וני היה חודש  : שלמה קטן שנייה, אני לא סיימתי. מאחר וחודש י
חם אנשים השקו את הגינות, אנשים התרחצו כמו 

', הערכה שלנו הייתה שכל ה קוב  7,000-קודם וכו
נובעים מזה שאנשים, לא אנשים אולי הייתי יכול 

 90%קוב צרכו פחות אנשים, אבל הרוב  500להגיד 
  -זה ירידה בפחת. במקביל 80%

ין ההסבר שלך?  : משה אופיר  סליחה, אני יכול להגיד משהו בעני

 עוד משפט אחד.  : שלמה קטן

י.  : משה אופיר  אוקי

במקביל מצד שני לקחתי, ביקשתי משוש להראות לי  : שלמה קטן
במים בגבייה  איך הייתה גביית המים, האם ירדנו

 בסכומים כאלה? לא. לא הייתה ירידה כזאת. 

  -אתה רוצה להגיד לי : משה אופיר

 שהרוב זה פחת.  : שלמה קטן

מבחינת קניית המים, שי תקשיב לי, מבחינת קניית  : משה אופיר
 295,000-המים המועצה ירדה בחצי שנה ראשונה ב

  -ש"ח

 ₪.  291,000 : שלמה קטן

 מת זאת מכירת המים לא השתנתה? ולעו : משה אופיר

₪  30,000לא ירדה באותו סכום, אולי ירדה  : שלמה קטן
 לא כזה סכום. ₪,  40,000

 ₪?  ₪40,000  30,000 : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

  -אני רוצה לראות את הנתונים כי לפי מה שזה : משה אופיר

  -כשיחזרו : שלמה קטן

וני : משה אופיר  . זה לא נשמע הגי

 7,000-לא נשמע, אני אומר לך. אם תיקח בחשבון ש : שלמה קטן
וני פחות  -קוב רק בי

וני.  : משה אופיר  עזוב אותי מי

  -תכפיל אותם זה כבר : שלמה קטן
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  -... תעביר לי בבקשה : משה אופיר

  -אין בעיה, אני מבטיח לך ש : שלמה קטן

  -צריכה, כמה הייתה צריכה בחצי שנה : משה אופיר

אני מבטיח אישית כשיחזרו רעיה ושוש מהחופש,  : שלמה קטן
  -יחזרו רעיה ושוב

 שלמה, אנחנו לא נגמור את הישיבה היום?  : לוי-דליה נחום

טוב אילן, אני רוצה להצביע. אורית אפשר להצביע?  : שלמה קטן
 אפשר להצביע, אורית אמרה אפשר להצביע. 

 שנייה. לא, אבל גבי יצא רגע  : לוי-דליה נחום

אנחנו רוצים שיהיו עבודות, אנחנו רוצים שיהיה...  : שי רוזנצוויג
 לסייעות החדשות, אנחנו רוצים לתמוך בצהרונים. 

 אתה רוצה?  : לוי-דליה נחום

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אבל בסוף תהיה חריגה במים, כי הורדנו להם  : משה אופיר

רדתי רק והו₪  291,000למה, אני אומר היום  : שלמה קטן
140,000  .₪ 

 אז אני רוצה לראות את זה.  : משה אופיר

 אני חושב שאתה צודק, אבל זה מה שכרגע צריך.  : שי רוזנצוויג

 ... 50%אבל שי אני לקחתי רק  : שלמה קטן

אין בעיה, לדעתי תדון בזה לפני ועדת כספים,  : שי רוזנצוויג
 תעשה נוהל זה הכול. 

  -הסברנו : שלמה קטן

 לא ייקרה שום דבר.  : וזנצוויגשי ר

ן ויכוח על זה שאם אפשר היה לחכות.  : שלמה קטן הסברנו, אי
ימים אילן ואומר לי: 'שלמה, אי אפשר  5בא לפני 

ן ויכוח.  , אי  להוציא הזמנות'

 איזה הזמנות אי אפשר להוציא אילן, באיזה תחום?  : משה אופיר

 בסעיפים האלה.  : אילן דולב

 ה הוא אמר לך, כל מה שכתוב פה. הנ : שלמה קטן

 באיזה סעיפים?  : משה אופיר
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  -בוא אני אתן לך דוגמא, יש לי : אילן דולב

  -תגיד לי באיזה סעיפים קריטיים : משה אופיר

 ילדים מחוננים.  5 : אילן דולב

 ילדים מחוננים.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 ילדים מחוננים.  : אילן דולב

 ₪?  10,000כמה זה  : משה אופיר

 כן.  : אילן דולב

 בסדר, מה עוד?  : משה אופיר

 מה בסדר?  : אילן דולב

 הסעות ילדים מחוננים.  : משה אופיר

ן י  לא, זה צ'ק שלא עובר להורים בסוף.   :דבורית פינקלשטי

 כי אני לא יכול.  : אילן דולב

ן י  למה?   :דבורית פינקלשטי

 . כי הסעיף הזה חסום : שלמה קטן

 הסעיף חסום, אני לא יכול להוציא צ'ק.  : אילן דולב

ן י  אבל אפשר לתת הסבר לתושב.   :דבורית פינקלשטי

 נתנו לו, אני ראיתי מכתב.  : שלמה קטן

  -נתנו הסבר הם לא מוכנים, הם רוצים לקבל : אילן דולב

אני לא יודע למה היא אומרת שהיא לא קיבלה, אני  : שלמה קטן
 אני כתבתי לה, ראיתי מכתב אליה.  ראיתי שקיבלה.

אנשים מתעקשים לדבר עם הגזבר שאין לו פתרון,  : אילן דולב
ן.  ן לי פתרו  אי

ן י  ...   :דבורית פינקלשטי

 לא, אולי היא לא קיבלה.  : שלמה קטן

אם לא תאשרו העברות על השולחן הזה, אני לא יכול  : אילן דולב
 להוציא צ'ק. 

 כתב של אילן אליה ושלח... אני ראיתי מ : שלמה קטן



   

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

84 

 כל הדברים הדחופים כמה זה עשרות אלפים?  : משה אופיר

 אין דברים דחופים, זה הרשימה. : אילן דולב

  )מדברים יחד(

 מה אתה רוצה שאני אערבב פה, איזה...  : אילן דולב

לא, לא, אילן, אילן, אחוז גדול של החיסכון של המים  : משה אופיר
 ... אני לא בטוח שזה

 יאללה אני מצביע, אורית אמרה שאפשר.  : שלמה קטן

אז בוא נוריד את סעיף המים, בוא. בוא לא נצביע על  : אילן דולב
זה היום. בוא לא נצביע על זה היום, ותשב על זה 

  -ועדת כספים ברגע שהיא תשב

 אילן, די עם הציניות.   :מירי בר חיים

 -אומר ברצינותלא, אני לא בציניות אני  : אילן דולב

 הוא אמר את זה לא בציניות.  : שלמה קטן

 שלמה, הסעיפים האלה... שנתית.  : אורית שגיא

 אתה חושב שצריך לעשות את זה נכון.  : אילן דולב

ן.  : משה אופיר  אני לא בוועדת כספים, אני רוצה לדעת שהמים נכו

 גמרנו את התקציב השנתי לסעיפים האלה.  : אורית שגיא

 כן.  : דולבאילן 

  -אלה שהוא הציג לך : שלמה קטן

 גמרנו את התקציב השנתי? : אורית שגיא

 כן, כן, כן.  : אילן דולב

אז מה ייקרה בחודש הבא, זה התוספות האלה יסגרו  : אורית שגיא
 עד סוף השנה? 

 כן.  : אילן דולב

 כי יש דברים שאתה מוציא בתקופה מסוימת וזהו.  : שלמה קטן

 אני רוצה להעלות את הנושא הזה של המים.  : גבי סויסה

רגע, שנייה, שנייה רגע דקה. באמת אני עכשיו רוצה  : אורית שגיא
 לדעת. 

  )מדברים יחד(
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 לא, אני אגיד מה שאני חושב.  : גבי סויסה

ווי הסעות התקציב  : אורית שגיא אני רוצה רגע, משכורות לי
  -₪ 529,000שאושר הוא 

ן.  : שלמה קטן  נכו

הפחתה, זה רק העברה אין פה ₪  30,000ויש כאן  : אורית שגיא
 תוספת נכון? 

ן. ויכול להיות מצב שבעוד חודש יגיע ליישוב, או  : שלמה קטן נכו
ילדים מפגרים  2חודשיים, ילד מפגר או משפחה עם 

י. גם  י ויגידו מעכשיו תן להם ליוו יאובחנו ויבואו אלי
 לחזות כל דבר.  זה יכול להיות. אבל אתה לא יכול

 אם הוא יהיה מחונן...  : שי רוזנצוויג

 מצד שני יש משפחות פתאום עוזבות גם.  : שלמה קטן

 ואם יבוא ילד מחונן?  : משה אופיר

גם אותו דבר, בסדר. לא, כי הוא שאל מה ייקרה.  : שלמה קטן
 אורית, אני מציע שנצביע. 

תות האלה אני רוצה לשאול האם התוספות הפח : אורית שגיא
סוגרות את הפינה מכאן, כי אנחנו עכשיו רק 

 באוגוסט, זה סוגר את זה עד סוף השנה. 

 להערכתנו כן.  : שלמה קטן

 אילן?  : שי רוזנצוויג

 אבל אם יהיה צורך נפגשים עוד פעם.  : לוי-דליה נחום

 אם יהיה צורך באים.  : שלמה קטן

 זה מה שרציתי לשאול קודם.  : לוי-דליה נחום

 לא, הוא אומר אם יגיע פתאום עוד ילד עם צרכים.  : שי רוזנצוויג

₪,  200,000-חבר'ה מחר קורס כביש ביישוב ב : שלמה קטן
  -קורס וצריך לתקן אותו, אנחנו נבוא למועצה

 שלמה, כל הזמן עם, די נו באמת שלמה.  : אורית שגיא

ן י שנה בבניית לא, לא, אבל אורית מדברת על זה כל   :דבורית פינקלשטי
 התקציב. 

 נו בסדר.  : שלמה קטן

  -אנחנו לא רוצים לקחת תקציב : אורית שגיא

 דבורית התקציב נבנה עם כולם.  : שלמה קטן
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ן י ן.   :דבורית פינקלשטי  נכו

₪  150,000היא שאלה אותי: שלמה אתה מוסיף  : שלמה קטן
 האם אתה יכול לוודא? אני רוצה להיות כן. 

אבל מה אנחנו עושים כאן שלמה, תראה זה  לא, : אורית שגיא
ברור שצריך לעשות סדרי עדיפויות, וזה ברור שצריך 

, ואנחנו עושים את זה גם בבניית להעביר בין סעיפים
התקציב וגם צריך לעשות את זה במהלך השנה. אבל 
יש הבדל האם אתה עושה העברות רישומיות או 
האם באמת מקבל החלטות לבטל דברים לטובת 

 ברים אחרים שהם בעודף. ד

 זה מה שנעשה, זה מה שנעשה.  : שלמה קטן

 לא, זה מה שנעשה, זה לא נעשה.  : אורית שגיא

 -למה? ביטלת סעיף : משה אופיר

 לא קיבלנו החלטה לבטל.  : אילן דולב

כאן אתה לא קיבלת כאן שום החלטה, אתה עושה  : אורית שגיא
זה יסתדר עד סידורים רישומיים ואתה בונה על זה ש

 סוף השנה. 

  -לא, אם : שלמה קטן

 אתה מקווה שהתחזית שלך...  : אורית שגיא

אז ₪  45,000כשאתה מודיע שאתה מוריד פרסומים  : שלמה קטן
הורדת, כשאתה מודיע שבבולים טלפונים ומברקים 

 10,000הגענו למסקנה שהתקציב היה ביתר הורדת 
 .₪ 

ו זה לא יספיק לסוף השנה? אז ומה ייקרה אם עכשי : אורית שגיא
 מה נעשה אז? ₪?  30,000נלך למים ונוריד 

  -₪ 200,000אם אכן יסתבר שבמים ירד לך עוד  : שלמה קטן

אני חושבת שלמה שאם רוצים לעשות על זה משהו  : אורית שגיא
ו, אני מבינה  אמתי, אני מבינה את המצוקה עכשי

  -שיש סעיפים שחייבים לאשר אותם

ן לי בעיה.  : ןשלמה קט ן אי  תעשו דיו

ן לי בעיה שלמה. אבל  : אורית שגיא אבל חייב, לא, אל תגיד לי אי
  -צריך לקבל פה החלטות

 אין מצוקה, אין מצוקה אורית.  : אילן דולב

 למה? אתה אומר שאתה לא יכול להוציא צ'קים.  : אורית שגיא

  -חבר'ה, כאילו שאתם חיים באיזה : שלמה קטן
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  יחד()מדברים 

  -אם אנחנו מעכבים פעילויות : אורית שגיא

 אנחנו ממש לא בלחץ.  : אילן דולב

 אני לא רוצה לעכב פעילות.  : אורית שגיא

  -אתם מעכבים פעילויות : אילן דולב

 בסדר, אז אנחנו לא רוצים לעכב פעילות.  : אורית שגיא

אבל לי זה לא ממש, כמו שאתם מעכבים את  : אילן דולב
ות של לשלם כספים לספקים בהחלטה הפעיל

 הקודמת, זה אותה החלטה. 

 לא עוכב, לא עוכב.  : שלמה קטן

  -זה בסדר, אני בעד : אילן דולב

 אני לא חושבת שזה אותה החלטה.  : אורית שגיא

זו אותה החלטה, לא משנה, לא אכנס להחלטה  : אילן דולב
הקודמת. אבל זו אותה החלטה מאותו סוג, ואני 

חי עם כל הלחץ הגדול הזה, עם כל הלחץ של  באמת
הספקים וההורים שמבקשים ובורות שקורסים וחברי 
ן, ואנחנו רוצים להגדיל  ן גינו מועצה שאומרים למה אי
ן, ומנסים ללכת בשביל הזהב. ואם  עוד קצת את הגינו
אתם לא בעד ללכת בשביל הזהב, אני בעד לעצור, 

נשב ביחד נדון אני בעד לעצור, ולהגיד אוקיי בואו 
  -כמו אנשים חכמים

 וגם לא נגיע...  : שלמה קטן

  -ומושכלים, נקבל החלטות מושכלות והשנה תעבור : אילן דולב

 אנחנו חוזרים בלופ לנושא הזה.  : שי רוזנצוויג

כן, זה הדבר הכי נכון לגזבר למשוך זמן. תראו,  : אילן דולב
ולא  מבחינת גזבר למשוך זמן זה הכי נכון בעולם,

 ייקרה כלום. הזמן יעבור והתקציב יעשה את שלו. 

 של המים. ₪  140,000-רק משפט אחד בנושא של ה : גבי סויסה

 כן.  : שלמה קטן

אני חושב לדעתי שלא צריך להפחית, מסיבה אחת כי  : גבי סויסה
 חודשים כל היישוב יבש.  4-לדעתי אנחנו כבר קרוב ל

 שור? מה זה קשור? מה זה ק : שלמה קטן

ו : גבי סויסה   -אם אנחנו נוריד את זה עכשי



   

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

88 

  )מדברים יחד(

 עלתה פה נקודה שכולם אמרו אותה.  : שי רוזנצוויג

אני מסכים איתו גם אבל זה לא הסוג. אני מסביר  : שלמה קטן
בחצי שנה הוצאת פחות על ₪  291,000לכם משהו, 

 ₪.  291,000מים, 

 בפחת.  : לוי-דליה נחום

לא לקחתי את ₪  140,000אני באתי ואמרתי רק  : שלמה קטן
הכול, אני לא יודע על מה הוא מדבר, לא יודע 

  -באמת. מה זה קשור

 השקיה זה נכנס בפחת דרך אגב?  : משה אופיר

 לא. השקיה נמדדת, היא נמדדת ולא קשורה לפחת.  : שלמה קטן

 זה צריכה.  : לוי-דליה נחום

 היא מחויבת.  : אילן דולב

זה מדובר על פיצוצי צינורות שאנחנו מאתרים אותם.  : קטןשלמה 
ופיצוצי הצינורות פחתו כי כמה מקומות בעייתיים 
ו. שי, כמה זה אתה חושב? זה מאות קובים לא  שהי
יותר, אתה הורג אותי זה מאות, גבי זה מאות 

 קובים. 

 נצטרך עוד מים, לא?  : גבי סויסה

זה ₪,  30,000י שנה, זה קוב על כל החצ 5,000זה  : שלמה קטן
 לא איזה סכומים. חבר'ה מי בעד אישור? 

האישור הוא אישור העברות מסעיף לסעיף על פי  : אוחיון יעקב
 הטבלה... 

 אושר חוץ מאורית, נכון?  : שלמה קטן

  -רגע, רגע : משה אופיר

  -רגע, אורית לא הצביעהאת נגד לא?  : שלמה קטן

גדת שלמה, אני חייבת להגיד לך לא, אני לא מתנ : אורית שגיא
באמת זה לא קורה לי הרבה, אני באמת לא יודעת 
מה להצביע, כאילו אני לא, אני מרגישה שכל החלטה 

 פה היא החלטה מבטן, פייר אני אומרת לך. 

ו, באמת זה הזדמנות.  : שלמה קטן  אני מציע לך עכשי

 זה לא החלטה מושכלת.  : אורית שגיא

ן לילא באמ : שלמה קטן   -ת אי
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 לפעמים יש גם כאלה.  : שי רוזנצוויג

ן.  : שלמה קטן  מה זה לא מושכלת? אני לא מבי

 תודה רבה.  : לוי-דליה נחום

  -אני מוכן להצביע בעד : משה אופיר

 הא אתה גם נגד, סליחה.  : שלמה קטן

אני מוכן להצביע בתנאי שאני אקבל את כמות הנושא  : משה אופיר
 של המים. 

  -תן את הכמות לכולם שלמה, לא רק : זנצוויגשי רו

 -אני אשלח לכולם : שלמה קטן

 אמרת שתיתן לה, לא אמרת שתיתן לי.  : משה אופיר

 לא, אני אמרתי לך.  : שלמה קטן

 לכולם, לכולם הוא ישלח את זה.  : שי רוזנצוויג

אמרתי לך שאני מבקש לחכות שרעיה חוזרת עוד  : שלמה קטן
  -שבוע

 לא, היא נגד.  : לוי-וםדליה נח

 אני אמרתי במפורש שאני לא נגד.  : אורית שגיא

 היא לא נגד, היא לא נגד.  : שי רוזנצוויג

 את נמנעת?  : שלמה קטן

 . nextזה פה אחד  : שי רוזנצוויג

 לא, אני לא אמרתי כלום.  : אורית שגיא

 לא הרמת יד, אבל איך אני יכול.  : שלמה קטן

  -רבסד : אורית שגיא

 מתי נקבל פירוט על המים?  : משה אופיר

ן י  המועצה לא רק אורית.   :דבורית פינקלשטי

לא, אני שואל מה הצביעה אבל. דבורית אל תכעסי,  : שלמה קטן
היו בעד, אופיר  7אני לא יודע מה היא הצביעה. 

 רוצה להצביע בעד גם, נכון? 

 בתנאי שאני מקבל פירוט של המים.  : משה אופיר

הבטחתי לך, אני כבר מחר, קודם כל מחר מעביר  : ה קטןשלמ
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  -לך

ן  : משה אופיר אני רוצה להיווכח שכל החיסכון הזה נובע מחיסכו
 בפחת. 

 שנייה רגע דקה.  : אורית שגיא

מחר אני אוכל להעביר לך את הנתונים שיש אצלי,  : שלמה קטן
ואחרי זה אני אקח גם משוש. טוב קדימה. כן, עוד 

יא רוצה להצביע בעד, היא רוצה להגיד שאלה. ה
 משהו. 

לא, קודם כל אני רוצה להצביע בעד, אני אמרתי כבר  : אורית שגיא
ן לי עניין לתקוע פה סעיפים. אני דווקא לא  קודם שאי
חושבת שצריך לתקוע סעיפים ופעילויות. אני רק 
רוצה לוודא, באמת אמתי שלמה שאנחנו לא 

 ה. מצביעים כאן על הוצאה כפול

 לא.  : שלמה קטן

  -ולכן : אורית שגיא

 מה זאת אומרת הוצאה כפולה?  : משה אופיר

שבסוף אנחנו גם נוציא את ההוצאה הזאת בסעיף  : אורית שגיא
 המקורי וגם בסעיף שהעברנו. 

נגיד סתם דוגמא תהיה קריסת מים תוציא עוד חצי  : שלמה קטן
ן   ₪. מיליו

 יות בטוחה. את לא יכולה לה : שי רוזנצוויג

  -שנייה רגע, אני : אורית שגיא

 אז אפשר לעצור ולהעביר חזרה.  : לוי-דליה נחום

 זה לא חזרה, כי זה לא נכון בוועדת הכספים.  : אורית שגיא

 לא, סעיפים אחרים.  : לוי-דליה נחום

אתה רואה אני מצביע בעד על דברים שלא תוקעים.  : שי רוזנצוויג
צריך, אתה צריך לזרום יש דברים שאני חושב ש

 לפעמים. 

  -אני רוצה : אורית שגיא

 דברי אורית.  : שלמה קטן

 תהיה יותר קליל.  : שי רוזנצוויג

 אני לא יכולה.  : אורית שגיא

 אבל שי מפריע.  : שלמה קטן
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 אני לא שומעת את עצמי, אני לא יכולה.  : אורית שגיא

בלילה, עוד מעט  22:00שי ושי תפסיקו. חבר'ה כבר  : שלמה קטן
 הישיבה תהיה לא חוקית, קדימה. 

אני רוצה להצביע בעד הסעיף הזה, אני רוצה  : אורית שגיא
להצביע בעד הסעיף הזה, ואני כן רוצה אבל שאחר 
כך אנחנו נכנס חזרה לסעיפים האלה, ויכול להיות 
שאפילו נקבל החלטה שאוקיי פתחנו את הסעיף אבל 

 לחלק מהסעיפים פה. אולי רגע צריך להחזיר כסף 

 יכול להיות.  : שלמה קטן

 לדון בזה בצורה יותר עמוקה ומשמעותית.  : אורית שגיא

אילן, מתי אתה מעריך שנוכל לקבל את הביצוע  : שלמה קטן
אני מבין  2016? קודם כל של 2017המושלם של 

 שתוך כמה ימים אנחנו... את החתום ונעביר לכולם. 

 הפנים...  ברגע שמשרד : אילן דולב

 פשוט אין שם פקידים שצריכים רק לחתום.  : שלמה קטן

  -לא, לא, זה לא בחתימות : אילן דולב

זה כבר חתום? בדואר אלינו כבר. הנה אני שומע  : שלמה קטן
 חדש שזה בדואר אלינו. 

 מה זה?  : אורית שגיא

, יישלח לכולם. לגבי ביצועים שחוששת אורית, 2016 : שלמה קטן
חוששת שנעשה משהו יותר מושכל, מתי יגיע אורית 

 ביצוע של חצי שנה שעושה לנו... 

  -שנייה, שנייה, רבעון ראשון כבר אפשר לתת : אילן דולב

ן יש.  : שלמה קטן  רבעון ראשו

 הייתה ישיבת ועדת כספים ואפשר להפיץ.  : אילן דולב

 יום לסיום הרבעון זה עוד שבועיים.  60... תוך  : משה אופיר

  -הנה ועדת כספיםבסדר, בסדר.  : שלמה קטן

ן.  : אורית שגיא  יש כבר רבעון ראשו

  -רבעון ראשון אפשר להוציא : אילן דולב

 לא השני.  : משה אופיר

 השני עוד לא קיבלנו, אנחנו עוד לא דנו.  : אורית שגיא

  -לא, אנחנו צריכים לקבל חברי המועצה : משה אופיר
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ויר, יש לך פה חלק מהבעיה חבר'ה אתם ח : שלמה קטן יים באו
שלנו אתם יודעים שאנחנו עובדים היום עם חיצוני 

 בגלל שיש לך עובדת חולה מאוד. 

 יום?  60אז אנחנו נקבל את זה תוך  : משה אופיר

 לא, אתה תקבל את זה תוך כמה זמן.  : שלמה קטן

 יום?  60כמה זמן?  : משה אופיר

  -60אילן,  : שלמה קטן

 ... 60 : רמשה אופי

 . 60עוד לא עברו  : שלמה קטן

 עוד לא עברו, לא אמרתי שעברו.  : משה אופיר

שלמה, אתמול אמרת לי שהזרימו הכול, שנתוני  : אורית שגיא
 הביצוע אצלך מעודכנים. 

 את ההכנסות היא מזרימה.  : שלמה קטן

 שלמה אמר שהזרימו הכול.  : אורית שגיא

 מה?  : שלמה קטן

 אמרת לי שהזרימו כמעט הכול.  : אורית שגיא

. 30-הזרימה רעיה את כל החשבונות שהגיעו עד ה : שלמה קטן
שהגיעו אליה. ואמרתי אתמול בפירוש שיש  30-של ה

חשבונות לפעמים שלא מגיעים. היא תחזור רעיה 
 90%מחו"ל עוד שבוע, נגיד יהיו עוד, אבל 

מהחשבונות כל השכר הכול כבר מוזרם כולל יולי 
וני אני מקווה תוך שבועיים שלושה אפ ילו. ביצוע של י

יגי   -יהיה לפי

י...  : אילן דולב  זה תלו

הלא מבוקר, המבוקר זה תלוי במשרד הפנים. הלא  : שלמה קטן
  -מבוקר

 הלא מבוקר, לא אמרתי מבוקר.  : משה אופיר

  -עוד שבועיים אני מעריך שלושה אפשר לתת : שלמה קטן

 את ההצבעה הזאת לסיים ולהתקדם?  אפשר : שי רוזנצוויג

אבל אישרנו, ואז היא תוכל, אז אין לי בעיה כשיגיע  : שלמה קטן
  -הלא מבוקר הזה

 מתי אני מקבל את המים?  : משה אופיר
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על המים הבטחתי, תגיד אתה עושה לי את זה  : שלמה קטן
 בכוונה? 

 לא, מתי?  : משה אופיר

שבוע וחצי מחו"ל ואתה  אמרתי לך היא חוזרת עוד : שלמה קטן
 תקבל. היא יצאה אתמול. 

 זה גם כולל מים? לא יודע.  : משה אופיר

י, מי  : שלמה קטן רק מים, קודם כל אני נותן לך את המים. אוקי
 בעד? אושר. אתה מצביע בעד? אושר פה אחד. 

מאשרים פה אחד העברות מסעיף לסעיף בתקציב  :החלטה
 המועצה על פי הטבלה המצ"ב. 

 

החזר הלוואה לחכ"ל אלפ"ש בגין פרויקט ₪  250,000תב"ר ע"ס  .6
 (.100%תאורת רחוב לדים ביישוב. מקורות מימון: קרנות הרשות )

 

. 4סעיף הבא משה יחיאל בוא. תעשה את סעיף  : שלמה קטן
. אני רוצה לשחרר את 4-ו 3משה יתייחס לסעיפים 

-אילן שלא כל כך מרגיש טוב, לגבי התב"ר של ה
 אני דוחה לישיבה הבאה. אין בעיה. ₪,  250,000

ן י  את מה סליחה?   :דבורית פינקלשטי

זה עם הלדים, מאחר ₪  250,000-התב"ר של ה : שלמה קטן
ואורית רוצה לשאול שאלות. אילן לא מרגיש טוב 

 האמת, היום הגיע שהוא לא מרגיש טוב. 

ן י ה לנו קל תנו תשובות עד לישיבה הבאה. שיהי  :דבורית פינקלשטי
 להצביע. 

יכול להיות שפתאום לא יהיה צורך בתב"ר נקבל עוד  : שלמה קטן
 משהו. 

ן י  אמן.   :דבורית פינקלשטי

 אמן.  : שלמה קטן

 ₪?  250,000לא הבנתי למה צריכים עוד  : משה אופיר

עכשיו אני אומר לך שאני לא יודע. אני בעצמי לא  : שלמה קטן
 יודע. 

י : משה אופיר  ודע? אתה לא 

לא, וביקשתי מאילן להסביר, ואילן לא מרגיש טוב  : שלמה קטן
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 ודחיתי, זה הכול. 

 נשמח לי מוזר שאתה לא יודע.  : משה אופיר

למה המקור יהיה משם אני לא יודע, אני רוצה  : שלמה קטן
 הסבר. 

  -למה בכלל צריכים להוסיף למועצה : משה אופיר

  -עכשיו אני לא מעלה : שלמה קטן

 . 4-ו 3עכשיו סעיפים  : רוזנצוויג שי

אני לא יודע, אני לא יכול לענות אני לא יודע, נכון?  : שלמה קטן
גזבר לשעבר כרגע הגזבר שלי הלך, אני יכול לענות 

 על משהו שאני לא יודע? 

 לא, לא, אתה לא יכול לענות.  : משה אופיר

 המבקר יש לי אישור? יש לי אישור.  : שלמה קטן

 כדאי שלא תענה.  : רמשה אופי

ן, כי אני לא יודע.  : שלמה קטן  נכו

הנושא הורד מסדר היום והדיון בו נדחה לישיבת  :החלטה
 המועצה הבאה. 

 

הקמת ועדה ציבורית למתן המלצות להקצאת מגרשים בפארק  .3
 טק( )מצ"ב הרכב מוצע של הוועדה(.-העסקים החדש )לואו

 

מגרשים בפארק העסקים  אישור קריטריונים להמלצה להקצאת .4
 טק( )מצ"ב הצעה לקריטריונים(.-החדש )לואו

 

  -גם תתייחס בכמה מילים למצב של ה : שלמה קטן

 אני אעדכן.   :יחיאל משה

... במאוחד אבל ההצבעות יהיו נפרדות, 4-ו 3סעיף  : אוחיון יעקב
 בסדר? כי זה אותו נושא באזור פארק העסקים. 

אעדכן איפה אנחנו, בעצם סטטוס איפה קודם כל אני   :יחיאל משה
שזה הוצאות  705טופס אנחנו נמצאים היום. 

הפיתוח אושר ברמ"י, אחרי עבודה מאוד קשה. זה 
עבר לשמאי שבעצם עושה הערכה של שווי קרקע 

  -ועושה את העמסות
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 לא הבנתי.  705מה זה  : משה אופיר

בודות זה טוב ריכוז של אישור שרמ"י מאשר את ע  :יחיאל משה
 הפיתוח. 

 על איזה חלק של אזור התעשייה?  : משה אופיר

 על הכול.   :יחיאל משה

 על הכול?  : משה אופיר

טק -על הכול. זאת אומרת אנחנו מדברים על הלואו  :יחיאל משה
ועל ההייטק ועל המסחר, הכול ביחד, תכף אני אגיד 
איך החלוקה תיעשה. זה עבר לשמאי הממשלתי, 

מיס את הוצאות הפיתוח לפי השמאי בעצם מע
טק על פי דונמים ועל -הערכתו על החלק הלואו

ההייטק והמסחרי על פי המטרים, זאת שיטת 
העמסה. אחרי שהוא העמיס את זה זה עובר בעצם 
ן, כאשר כל  חזרה לרמ"י ומוציאים מכרז על המקרקעי
מה שהוא מסחרי יהיה עליו מכרז, וכל מה שלא 

ים היום, מה שנקרא מסחרי ועל זה אנחנו מדבר
טק, יהיה בהמלצה של המועצה ומשרד -לואו

הכלכלה, משרד הכלכלה ישקול את ההמלצה ובעצם 
יבחר וימליץ על התעשייה או היזם שיקבל את השטח 
את אחד השטחים. עם ההמלצה הזאת הוא ילך 
לרמ"י יחתום על הסכם ישלם את עלות הקרקע ואת 

ה ההליך. הוצאות הפיתוח ובעצם יזכה בקרקע, ז
במקביל אני עושה גם בעצם מכין מכרז לעבודות 
הפיתוח, שהמכרז יוצע על ידי החברה הכלכלית, אני 
מכין את כל מפרטי המכרז את המפרטים הטכניים, 
איך יראה אזור התעשייה כולל כבישים, ניקוז, מים, 
חשמל, תאורה, מדרכות וכיוצא בזה. הפיתוח הוא 

את האווירה ואני יודע ברמה טובה ואני ככה אני חש 
  -שיש פה

איך רמ"י יכול להעריך את המחיר אם לא עשית את  : משה אופיר
 התוכנית? 

  -יש תכנית  :יחיאל משה

 יש כבר תכנית פיתוח?  : משה אופיר

 בוודאי.   :יחיאל משה

  -ועל סמך זה רמ"י : משה אופיר

 על סמך זה גם אושר. עכשיו אנחנו מתרגמים את  :יחיאל משה
הוצאות הפיתוח על פי מה שאושר למכרז. עבודות, 

 כמה כבישים, כמה ניקוז וכיוצא בזה. 

 רגע, יש כבר מחירים לפיתוח שם?  : משה אופיר
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  -אין מחיר עדיין למה? כי  :יחיאל משה

 אז איך רמ"י יכול להעמיס, להוציא את זה למכרז?  : משה אופיר

  -אמרתי יש עלות פיתוח  :יחיאל משה

 זה השמאי עושה לא?  : שיאלי 

 יש עלות פיתוח.   :יחיאל משה

 כן.  : משה אופיר

עכשיו כשיש לך עלות פיתוח כוללת, השמאי בעצם   :יחיאל משה
ן  1צריך לבוא ולהגיד מגרש מספר    -₪יישא במיליו

 יש עלות פיתוח כוללת?  : משה אופיר

 בוודאי. עכשיו התפקיד של השמאי זה לחלק את  :יחיאל משה
  -עלות הפיתוח בין כל

  -השלמת כבר את התוכנית פיתוח : משה אופיר

 שמה?   :יחיאל משה

 השלמת כבר את תכנית הפיתוח?  : משה אופיר

 כן, בוודאי.   :יחיאל משה

 משה תן לו להסביר, הכי טוב.  : שלמה קטן

תכנית הפיתוח הושלמה, אתה לא יכול לא להשלים   :יחיאל משה
. במקביל לאישור של רמ"י, יש את זה ורמ"י יאשר

אישור של רמ"י, אנחנו מכינים עכשיו את חוברת 
המכרז. חוברת המכרז אומרת זה הנחיות המדויקות 
לקבלן איך לבצע, מה לבצע, איזה סוגים, איזה סוג 
כביש, איזה סוג תאורה, כל המפרטים הטכניים של 
המכרז ייצא מכרז פומבי על ידי החברה הכלכלית, 

בעצם שיזכה יבצע את הפיתוח באזור והזוכה 
התעשייה. מי שיזכה או יקבל המלצה למגרש ישלם 
את הוצאות הפיתוח לרמ"י ורמ"י יעביר את הכסף 
למועצה לפי אבני דרך. בסידור הזה לא יהיה פער 
ן, אפרופו השיחה הקודמת שלכם, אין פערי  מימו
ן בין התשלום של המועצה לבין התשלומים  מימו

ר תמיד הקבלן או הספקים או לא משנה לקבלן. כלומ
גם אני, אקבל אחרי שהכסף יגיע בפועל מרמ"י. 
מהבחינה הזאת המועצה / החברה הכלכלית מוגנות, 

  -שם לא יהיה, יכול לקרות דווקא מצב הפוך

 תכנית פיתוח הוצגה במועצה פה?  : משה אופיר

  -בוודאי, אושרה היה היתר פיתוח. אנחנו לצורך  :יחיאל משה



   

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

97 

 היה דיון ארוך.  : אוחיון יעקב

ן י  משה ביקשנו שבילי אופניים ואין אבל יש צמחייה.   :דבורית פינקלשטי

  -תכנית פיתוח חייבת לקבל היתר  :יחיאל משה

 זה היה מזמן בתחילת הקדנציה.  : שלמה קטן

  -חייבת. עכשיו תראו  :יחיאל משה

ן י  לא, לא.   :דבורית פינקלשטי

 מה פתאום אני הייתי בישיבה הזו.   :מירי בר חיים

 זה היה לפני כמה חודשים.  : אוחיון יעקב

 כן, כן. הייתה תכנית והיא קיבלה היתר.   :יחיאל משה

 ... זה פעם ראשונה ופעם שנייה.  : שלמה קטן

מה שעמד לנגד עינינו בתוכנית הפיתוח הזאת זה   :יחיאל משה
פה,  אני יודע שגם כשאני עבדתיאזור התעשייה, 

אזור התעשייה הקיים נראה נורא, אגב על זה שלמה 
 ידווח אחר כך. 

ן  3-אני... הבטחה ל : שלמה קטן   -₪מיליו

 לשפר אותו.   :יחיאל משה

היה פה ביקור של האחראי שלו השבוע והוא עצמו  : שלמה קטן
שבועות, והוא הגיב בחיוב ואפשר  4יבוא לפה עוד 

  -לקבל, אנחנו מכינים תכנית

 מי זה?  : ה אופירמש

ן  3אלי כהן שר הכלכלה, הוא ייתן לאזור הישן  : שלמה קטן מיליו
 .₪ 

 מימון לתוכנית לשיפור אזור התעשייה הישן.  : אוחיון יעקב

בעצם אנחנו, אני כשעבדתי פה וליוויתי את האזור   :יחיאל משה
הזה, מבחינתי הוא טראומה, ואנחנו בעצם בתוכנית 

אות התוכנית, כי אני יודע גם בפיתוח וגם בהור
שחלקכם אומרים רגע אנחנו הולכים לקבל אותו דבר 
רק מעבר לכביש, התשובה היא לא. למה? כי 
בהוראות התוכנית ישנם הוראות חמורות מאוד 
באיכות הסביבה, תכנית שאתם אישרתם, הוראות 
שאתם אישרתם, בניגוד לאזור הקיים, באזור החדש 

מתעניינים, שלחתי לו את  כל מי שהתעניין היו הרבה
הוראות התוכנית, ואני הבאתי לתשומת ליבו בעיקר 
ין של איכות הסביבה. למה? כי באזור  את העני
הקיים מי שמאשר את הנושא של איכות סביבה זה 
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בדרך כלל המועצה. בתוכנית החדשה מי שמאשר 
ליזם ולבונה את התוכנית זה המינהל, זה קמ"ט 

אישור שיידרש זה משם,  איכות סביבה. זאת אומרת
 והקריטריונים הם מאוד ברורים והם מאוד קשוחים. 

 ... בהוראות התוכנית.  : אוחיון יעקב

זה כתוב בהוראות התוכנית. אני אומר את הדברים   :יחיאל משה
משום שזה שייך לקריטריונים, אתם יכולים כחברי 
מועצה או ועדה שאתם תמנו ועדה, שבוועדה הזאת 

יגיש את התיק שלו, פעם היית מגיש כל מפעל ש
המלצה היום גם כל מפעל צריך להגיש תיק, כל תיק 
כזה הולך למשרד הכלכלה ונבחן. כל תיק כזה אתם 
תעמדו על הדברים החשובים. יש רשימה של 
קריטריונים שאתם יכולים כמובן לשנות אותם, אבל 
כאשר איכות הסביבה יכול להיות באחד המרכיבים 

גב אני אפרופו הדיון הקודם שהייתי נוכח, הגדולים וא
תדעו לכם שמה שקורה פה באופן כללי קורה בכל 
ן,  הרשויות במדינת ישראל, אני מלווה רשויות בצפו
היום משרד הפנים מבין שתוכנית הבראה לבד היא 
לא מספקת ואם לא יהיו אזורי תעסוקה תעשייה 
מסחר וכיוצא בזה, ולא תהיה הכנסה נוספת לרשות, 
שום רשות לא יכולה רק מארנונה למגורים לחיות. 
ההיפך לפעמים תושב שמגיע הוא נותן הכנסה 
שלילית לרשות המקומית. ולכן זה בעצם איזה שהוא 
מפתח לקדם את הרשות, מפתח לייצב אותה 
כלכלית. לגבי הנושאים, בעצם אנחנו מדברים היום 

נושאים: אחד זה הקריטריונים שהם בעצם  2על 
כאן, והשני זה ועדה. אני לא נכנס להרכב  כתובים

הוועדה תחליטו אתם איזו ועדה, אבל אני אומר 
ן, לקבל תיק  שהוועדה הזאת בעצם צריכה לבחו
מפעל מסודר, לדעת מה המפעל, לתחקר אותו, 
לבקש ממנו חומרי עזר, להדגיש את כל הנושאים של 
איכות סביבה של מועסקים של בנייה, מה זה בנייה? 

לבוא מישהו ולהגיד אני רוצה להביא מכונית יכול 
הוא צריך משטח ארנונה, מאילת ולהציב אותם פה. 

 100מ"ר או  50לא יהיה לכם ארנונה, אתה בונה 
מ"ר משרד וזה מה שתקבל הכנסה. ברור שככול 
שמפעל ימצה את זכויות הבנייה שהם פה רבות, 

קומות, ברור שאחד כזה צריכה  3זכויות הבנייה של 
יות לו איזה שהיא עדיפות לא בכל מחיר, אבל לה

צריכה להיות לו עדיפות. יש פה כללים, דברים 
נוספים שאנחנו התייחסנו אליהם, ואני מציע שאם 

 למישהו יש קריטריונים או דבר נוסף או זה שיגיד. 

אני ריכזתי את נושא הקריטריונים המוצעים  : אוחיון יעקב
אלה עברו מסננת להמלצה, וכמובן שהקריטריונים ה

של כל, בסוף היועץ המשפטי, ברוך חייקין שעבר על 
כולם וגם הציע משלו, וזה עבר גם מסננת של כל 
הגורמים שהיו מעורבים בקידום אזור התעסוקה 
לרבות משה וצוות התכנון שלו, ומהנדס הרשות 
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כמובן, ואף קריטריון לא יכול להיות נוגד את הוראות 
אות התוכנית. המהות של תקנון התוכנית ואת הור

פארק העסקים החדש להיות משהו אחר מאזור 
התעשייה המיושן המזהם, שיש בו תעשיות מזהות. 
ון שאולי  אז יכול להיות שאתם תראו באיזה קריטרי
לא נוסח בצורה הכי נכונה וזה כאילו מטעה לחשוב 
שמעתיקים איזה מפעל מזהם מאזור התעשייה הישן 

ודם כל צריך לעמוד בתקנון לתוך החדש, לא. הוא ק
התוכנית והוראות התוכנית, הוא צריך לעמוד והוא 
כפוף לאישור של קמ"ט איכות סביבה ויתר 
הקריטריונים. כמובן שאנחנו דוגלים בשקיפות של 
קריטריונים, בשקיפות של עבודת הוועדה ולתת 
הזדמנות הוגנת לכולם בפרסום מוקדם ופרסום 

י שכל האנשים מבית מספיק זמן ופרסום הולם כד
ומחוץ יוכלו להתמודד ושיבואו בפני הוועדה, 
ושעבודת הוועדה תהיה קשה, שיהיה מגוון של בעלי 
עסקים, כמובן שיש פה גם נושא של מקסום של נושא 

  -של אחוזי בנייה. אתם לא הייתם רוצים

ן י  אבל איפה זה כתוב קובי?   :דבורית פינקלשטי

 , הכול כתוב פה. הכול כתוב פה : אוחיון יעקב

ן י  מה שמשה אמר.   :דבורית פינקלשטי

 הקריטריונים שהקראנו...  : שלמה קטן

  -יש התייחסות פה : אוחיון יעקב

 . 5-ב : משה אופיר

  -וכמובן שאתם יכולים להוסיף משלכם : אוחיון יעקב

'  : משה אופיר  . 5ו

 או להשיג על אחרים, אתם פה הפורום שקובע.  : אוחיון יעקב

 אתמול הרי הקראנו את זה גם, אם את זוכרת.  : שלמה קטן

ן י   -לא, לא, אבל איפה כתוב  :דבורית פינקלשטי

  -תבינו : אוחיון יעקב

ן י  מה שמשה אמר שאנחנו מעדיפים שהם יבנו.   :דבורית פינקלשטי

' -ב : משה אופיר  . 5ו

א יש לך. אנחנו נתקלנו כבר באזור תעסוקה בכפר סב : אוחיון יעקב
שהייתי עד להם שאנשים, זה במיוחד קורה אגב 
במגרשים שהם פרטיים, יש אנשים שלא רוצים 
למצות את כל אחוזי הבנייה, ככה קרה גם באזור 
התעשייה הישן של כפר סבא, עד שהעירייה החליטה 



   

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

100 

שהיא מהוונת, היא חוכרת ראשית מהוונת את הכול 
ולוקחת הכול לבעלותה וממקסמת את כל אחוזי 

 ייה. היו שם אחוזי בנייה לא מנוצלים בכלל. הבנ

ן י   -קובי, המילה מפעל היא  :דבורית פינקלשטי

  -היא לא באה להגיד : אוחיון יעקב

ן י  היא לא באה להגיד?   :דבורית פינקלשטי

 בית חרושת, כן? מפעל, יש הגדרה למפעל.  : אוחיון יעקב

ן י רים בו? אי אפשר אז זהו, הוא תמיד משהו שמייצ  :דבורית פינקלשטי
 לעשות אותו מרכז לוגיסטי? 

לא, הוא יכול להיות גם מרכז לוגיסטי. הוא יכול  : אוחיון יעקב
 להיות גם מרכז לוגיסטי. 

 מרכז לוגיסטי זה שירותים.  : משה אופיר

  -כן : אוחיון יעקב

 אבל לא, דבר כזה יש לנו איזה יזם איזה לא יזם... : שי רוזנצוויג

 כן, כן.   :אוחיון יעקב

 אבל איפה זה נגיד חלק מהקריטריונים?  : שי רוזנצוויג

 לא, מסחר או שירותים.  : אוחיון יעקב

 צריך להתחיל איפה שהוא אבל. תמיד  : שי רוזנצוויג

ענף השירותים הוא ענף מאוד לוגיסטי. בואו לא  : אוחיון יעקב
ננהל שיחות מקבילות. נשאלה שאלה חשובה סעף ד' 

על עסק למסחר או שירותים. שירותים  למשל מדבר
זה שירותים של שירותי משרד והכול. לוגיסטיקה 
ואחסנה זה משהו אחר שהם מותרים על פי, באזור 

 פארק העסקים הזה. 

ן י אתמול כששאלתי את זה אז אמרו לי שמרכזים   :דבורית פינקלשטי
לוגיסטיים מעדיפים שלא, בגלל שהם דורשים הרבה 

 שינוע. 

ן  יש הבדל בין מעדיפים שלא ולתת לזה ניקוד, לבין  : יעקבאוחיו
 לחסום מראש כתנאי סף ולהגיד אין לכם מקום. 

ן י  טוב, טוב.   :דבורית פינקלשטי

בסדר? זה משאיר לכם לשיקול דעת של הוועדה  : אוחיון יעקב
 הממליצה. 

אני שאלתי מה ההגדרה של יזם, ואיך זה בא לידי  : שי רוזנצוויג
 ריטריונים. ביטוי בק
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היום משרד הכלכלה, בעבר קיבלו את ההמלצות,   :יחיאל משה
מועצה המליצה היום למשרד הכלכלה זה קריטריונים 
שלהם, אתה צריך להמציא תיק של מי אתה, להציג 
את עצמך. זה שאתה אומר לא התחלתי מפה או 
ין אותם, אתה צריך  מאיפה אני אתחיל, זה לא מעני

ת, רוצים לדעת מה אתה מייצר, להציג יציבות פיננסי
רוצים למנוע מצבים שמישהו יקנה ויבנה וישכיר 
לאחרים, הכוונה היא פה להביא לכאן באמת עסקים 

 שהבעלים של העסקים האלה הם בעלי המבנה. 

 מפעיל אותם ולא לצורך ההשקעה.  : אוחיון יעקב

ו יציבים.  : לוי-דליה נחום  שהם יהי

מטרה שלך כרשות זה להביא עסקים בוודאי. גם ה  :יחיאל משה
יציבים, להביא עסקים שיעסיקו אולי אנשים 

  -מהיישוב, ולהביא עסקים שיכניסו אותך

ונים...  : שי רוזנצוויג  אבל איך זה בא לידי ביטוי בקריטרי

 הנה כתוב.  : אוחיון יעקב

 מה? יציבים למשל.  : שי רוזנצוויג

 מה?  : אוחיון יעקב

ת כלכלית אתה ממליץ ואחר כך הוא צריך יציבו  :יחיאל משה
 להוכיח יציבות פיננסית למשרד הכלכלה. 

ן י רגע, אז אני לא מבינה, אז היזם הוא לא חייב להיות   :דבורית פינקלשטי
 בעל העסק, הוא יכול להשכיר את המבנה? 

  -לא, הם לא רוצים. הם רוצים  :יחיאל משה

ן י  מי זה הם?   :דבורית פינקלשטי

שיבוא מפעלים, נניח  2משרד הכלכלה. אם יבואו   :שהיחיאל מ
אחד שיגיד אני רוצה לבנות להשכרה, ותבואי את אני 
רוצה לעשות מרכז לוגיסטי. אין בכלל ספק שיתנו לך 

 ולא יתנו לו. 

ן י י.   :דבורית פינקלשטי  אוקי

  -באזור התעשייה הנוכחי יש בעל : לוי-דליה נחום

ן י  בגלל זה אני שואלת.  יש בעל  :דבורית פינקלשטי

יפה, ובגלל זה יש שמה תחלופה של עסקים כל  : לוי-דליה נחום
 הזמן. 

זה לא הפתרון היחיד, כי למשל בלב הארץ יש בעלים   :מירי בר חיים
אחד לכל המפעלים שם, אחד. ואנשים השכירו ממנו 
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 את... 

יש הבדל, אני מכיר את לב הארץ, אני הייתי שם   :יחיאל משה
חודש בסיור כדי ללמוד איזה שהוא, שם עשו לפני 

איזה שהוא מודל שהוא לא כל כך מתאים שם, זה 
  -בעלי קרקעות אגב פרטיים מכפר קאסם

ן.   :מירי בר חיים  נכו

והסיבה של ההשכרה זה שהם לא רצו להעביר   :יחיאל משה
 בעלויות, הם לא רצו למכור. 

 שנה.  20-אבל הוא השכיר להם את זה ל  :מירי בר חיים

, מדובר כאן   :יחיאל משה לא משנה, אבל זה שונה מאשר כאן
 בקרקע מדינה. 

 זה קרקע של המדינה פה.  : אוחיון יעקב

  -בקרקע מדינה  :יחיאל משה

 לא פרטית.  : גבי סויסה

ן  :יחיאל משה   -וזה שונה לחלוטי

את אזור התעשייה החדש המזרחי משה, קח לדוגמא  : אוחיון יעקב
יודע שמדובר בבעלויות פרטיות, של כפ ר סבא, אני 

את לא שולטת על קצב הבנייה והכול, יש מעט 
ן ביניים  היתרים שם. יצא שהעירייה שם עשתה מימו
של כל עלויות התשתיות והפיתוח שם, ומעט מבנים 

 יש שם. 

 מעט מאוד.  : גבי סויסה

תראו אני יכול להגיד לכם שמבחינת התעניינות,   :יחיאל משה
אגב לשמחתי המחיר שהוצג בזמנו, אני לא יודע אם ו

אתם זוכרים הייתה פה איזה שהיא עבודה שסקרה 
 את הנושא העסקי. 

 כן, כן.  : שלמה קטן

  -אז אם אתם זוכרים  :יחיאל משה

ן  70היה תג מחיר של  : אוחיון יעקב  ₪. מיליו

ן  70-כ  :יחיאל משה ו  אנחנו הגענו לחצי מהמחיר הזה, כי₪. מילי
  -האמת

 בלי להתפשר.  : שי רוזנצוויג

  -בלי להתפשר  :יחיאל משה

ן י  אז יהיה שביל אופניים בסוף משה?   :דבורית פינקלשטי

2 
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אני חששתי מאוד מהמספר הזה כי הוא מספר   :יחיאל משה
מרחיק, ואני יכול להגיד לכם שהיו המון מתעניינים, 
אני שלחתי הרבה חומר להרבה, וכל הזמן אנשים 

  -ליםשוא

 מתעניינים רציניים?  : שי רוזנצוויג

  -כן, כן. גם מהיישוב אבל גם החיצוניים  :יחיאל משה

ונים  : שי רוזנצוויג ולפי מה שאתה ראית הם עומדים בקריטרי
 האלה כאילו הרציניים? 

חלקם לא, חלק מהם אני הורדתי דרך אגב. כשבא   :יחיאל משה
י ודיבר על מחזור והזה, אמ רתי לו: 'חבל מישהו אלי

לך אפילו לחכות, זה בכלל לא', הפניתי אותו מיד 
ן... אם לא תעמוד בקריטריונים חבל לך  לסעיף בתקנו
אפילו לחכות לחפש, תחפש מקום אחר, אני אפילו 
עזרתי לו לחפש במקום אחר שהוא יותר מתאים לו, 
ן. אני אומר  חיפשתי לו במועצה אזורית שומרו

הדברים, אני מקווה  שלדעתי כמו שאני רואה את
שאני לא צובע את הדברים בוורוד, זה שאני חושב 
שהאזור הזה חייבים לתת עליו את הדעת, חייבים 
להקפיד מהתחלה. תראו קריטריונים אתם יכולים 
לרשום ולעשות. איכות הסביבה יקבעו במשרד איכות 

 הסביבה. אבל בסוף זה יהיה בידיים שלכם. 

ן י  איפה אנחנו עלולים ליפול? אבל   :דבורית פינקלשטי

אני אגיד לכם איפה, אני מבטיח לכם דבר אחד, אני   :יחיאל משה
אבצע את כל מה שכתוב בתוכנית אחת לאחת, אבל 
כשיהיו מפעלים כאן ואתם כמועצה כפקחים, כראש 
רשות כזה לא יקפידו מהתחלה על השטח הציבורי 

לא על הלכלוך על חריגות על זה, על כן קיר בטון או 
ן, מה שאתם תקבעו כאן, זה לא יעבוד. זאת  קיר בטו
אומרת שבאמת האזור יפה, האזור הוא יכול להיות 
מדהים, הכניסה היא יפה, אנחנו הקפדנו לעשות 
חציצה בין הכביש לבין המפעלים מהחשש שלי כאילו 
חוויתי פה איזה חוויות שבכל זאת אפילו שמעבר 

  -ירוקה למה שצריך להקפיד שתהיה איזה חציצה

ן י  מסכן הלחצנו אותו.   :דבורית פינקלשטי

לא, זאת המציאות חבר'ה, זאת המציאות. אנחנו   :יחיאל משה
חיים את המציאות. אז הריאה הירוקה הזאת אמורה 
בעצם לתת איזה שהוא מרווח ולא להיות מחנק כמו 
שרואים את הרמפה הזאת שעולים באזור התעשייה. 

נו קיבלנו באמת המון מבחינה תכנונית תראו אנח
ן  ן, שכל הזמן עוסקים בתכנו מחמאות מגורמי התכנו
בתוכנית, אבל הביצוע שלה עם כל הכבוד בהקפדה 

 אלה הדברים החשובים. 
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 ההקפדה היא שלנו אבל.  : גבי סויסה

  -ולבחור את האנשים  :יחיאל משה

לא להיות לחוץ ולהיחפז לקחת מפעלים שלא  : שי רוזנצוויג
  -כי אתה פתאוםמתאימים, 

צריך לפרסם שאנשים ידעו וצריך לחשוף את   :יחיאל משה
התוכנית, דיברתי עם קובי, קובי ואני דיברנו על זה, 

ן לנו הרבה שטחים   -לחשוף את התוכנית אומנם אי

 צריך לעשות השקה.  : שי רוזנצוויג

 לקחת את הכי טובים שיש.   :יחיאל משה

 ל הפיקוח שם? יחיאל, מי אחראי ע : גבי סויסה

 על מה?   :יחיאל משה

 על הפיקוח?  : גבי סויסה

 אני.   :יחיאל משה

 החלטה שיצטרכו לקבל פה אני לא מניח שזה...  : שי רוזנצוויג

כמה כל המגרשים בדונמים היא שואלת, אני לא זוכר  : שלמה קטן
 בעל פה. 

ן.  20בסביבות   :יחיאל משה  דונם אם אני זוכר נכו

 כמה? : שלמה קטן

 . 20מגרשים, בסביבות  6יש   :יחיאל משה

 מגרשים.  7-שמחולק ל 20דונם,  20 : לוי-דליה נחום

דונם זה  2, הכי קטן הוא בסביבות 1יש  5, 4  :יחיאל משה
 המגרש המשולש הזה. 

 אני רוצה לשאול...  : משה אופיר

 המשולש.  1מגרש מספר   :יחיאל משה

 על מה?  : שלמה קטן

 על מה שהוא מדבר.  : משה אופיר

 על הקריטריונים?  : שלמה קטן

 כן.  : משה אופיר

 אנחנו דנים בקריטריונים אני מזכיר, בבקשה.  : שלמה קטן
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ון הוא מאוחד.  : אוחיון יעקב  על שניהם, הדי

 בסדר גמור, אתה יכול גם על הוועדה לשאול.  : שלמה קטן

ן, הוועדה לא מעניינת : משה אופיר י  . זה לא מעני

 טוב.  : שלמה קטן

רציתי לשאול אותך, מה לוח הזמנים? מה לוח  : משה אופיר
הזמנים? נגיד מאשרים פה את הקריטריונים בתיקון 

 כזה תיקון אחר, מה לוח הזמנים פה? 

  -אני אגיד לך  :יחיאל משה

 דחפורים.  : שי רוזנצוויג

  -אני אגיד לכם  :יחיאל משה

 מה?  : משה אופיר

ו  דחפורים.  : יגשי רוזנצו

ן י אני אמרתי שאני לוקחת יום חופש כשעולה   :דבורית פינקלשטי
 הטרקטור. 

סבבה. תראו, אני אגיד לכם את לוח הזמנים   :יחיאל משה
המשוער, משום שמי, אתם כולכם חיים את המדינה 
וכולם מדברים שיקולים ובנייה ובנייה. רמ"י עסוקים 

. כלומר כל היום בשיווק קרקעות לבניית מגורים
הנושא של תעסוקה וזה זז הצידה. אני מקווה שתוך 

חודשים יהיה לנו את הבסיס למכרז של רמ"י של  3
שיווק, יש עכשיו חגים אין עם מי לדבר במינהל עד 

חודשים. המכרז שלי  3, שיהיה לנו תוך אחרי החגים
הוא כבר די גמור, הוא גם יהיה עוד חודש חודשיים 

לפרסום. אנחנו כמובן לא  הוא כבר גמור, מוכן
נפרסם את המכרז הפומבי לעבודות פיתוח לפני 
שאנחנו יודעים שיש שיווק, זה צריך להיות במקביל. 

  -ואחרי שיהיה

ן, המכרז שאתה מפרסם למה  : משה אופיר רגע, אני רוצה להבי
 אתה מפרסם מכרז? 

  -אני מפרסם לעבודות  :יחיאל משה

ן י  פיתוח.  לעבודות  :דבורית פינקלשטי

אתם מפרסמים באמצעות החומר שאני נותן לכם את   :יחיאל משה
 עבודת הפיתוח. 

 מכרז לעבודות פיתוח.  : משה אופיר

 כן.   :יחיאל משה
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זה אפשר לפרסם בלי רמ"י שנותן את האוקיי? לא  : משה אופיר
 הבנתי. 

 , יש לי כבר את האוקיי שלו. -אני לא צריך את ה  :יחיאל משה

 אז מה אתה מחכה לרמ"י?  : ירמשה אופ

 זה החברה הכלכלית.  : אלי שי

  -שנייה, שנייה, אני אסביר לך  :יחיאל משה

ן.  : משה אופיר  אני לא מבי

הבנתי מה לא הבנת. אני מפרסם עכשיו את עבודות   :יחיאל משה
ן זוכים כי רמ"י לא בחר בזוכים  י הפיתוח. אין עדי

שיש שמה לא ועוד לא פרסם את המכרז. אל תשכח 
רק הקצאות של מה שאנחנו דיברנו של 
ונים, יש שמה גם שטחים שישווקו במכרז.  הקריטרי
כל השטחים המסחריים ישווקו במכרז, במכרז 

 פומבי. 

 אתה מפרסם מכרז פיתוח.  : משה אופיר

אוקיי פרסמתי מכרז לפיתוח. ברור לך שאני לא   :יחיאל משה
  -ויותאפעיל את הקבלן ואני אכנס להתחייב

 לפני שרמ"י משווק.  : משה אופיר

בוודאי, לכן זה קשור. אז זה מוכן במקביל, יהיה   :יחיאל משה
מוכן, רמ"י עכשיו יתחיל לשווק אני מוציא את מכרז 
הפיתוח. מתנה אותו עם הקבלן התחלת עבודה רק 
ווק, ואז  אחרי שאני רואה שהכול הסתדר ויש לי שי

  -אני לא נכנס

 נחנו גם תלויים ברמ"י לשיווק בשביל הכסף. א : משה אופיר

 בוודאי.   :יחיאל משה

יפה. בוא נגיד שעם המכרז שלך אין בעיה. זה תלוי  : משה אופיר
 חודשים?  3בך. רמ"י זה 

 3החומר שלהם יהיה מוכן  אני אומר שלהערכתי  :יחיאל משה
  -חודשים, אחר כך צריך לקבל

 חודשים?  3הם מתחילים לשווק תוך  : משה אופיר

לא, החומר שלהם יהיה מוכן, הם יצטרכו לקבל   :יחיאל משה
אישור מדיני, כל דבר כזה זה אישור מדיני, בוא נגיד 
שהערכה שלי שעד סוף השנה ייצא, עד סוף השנה 

  -ייצא מכרז

ווק ה : משה אופיר   -של רמ"י לשי
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זאת הערכה שלי בהנחה שלא יהיו פלונטרים   :יחיאל משה
כי כל שיווק כזה, בדרך כלל באזורי  מדיניים,

וני אין בעיה   -תעסוקה מניסי

 יותר מקלים.  : שלמה קטן

 מגורים יש בעיה.   :יחיאל משה

זאת אומרת שבמקרה הטוב אם רמ"י מפרסם  : משה אופיר
  -לשיווק

ווק  :יחיאל משה   -והצלחנו בשי

 ואתה מפרסם את...  : משה אופיר

  -והצלחנו בשיווקאם רמ"י ישלים   :יחיאל משה

 כן, אז אתה מעלה את הקבלנים לעבודות הפיתוח.  : משה אופיר

ן.   :יחיאל משה  נכו

  -זאת אומרת שאנחנו פה צריכים : משה אופיר

גם אם אנחנו מצליחים אגב, סליחה שאני קוטע   :יחיאל משה
אותך, גם אם אנחנו מצליחים חלקית בשיווק, נניח 

 -מהשטח 80%ששווקו 

 אבל רמ"י מצליח בשיווק לא אתה.  : ירמשה אופ

זה הצלחה שלנו זה לא משנה. אז אם הוא מצליח   :יחיאל משה
מהשטח אנחנו מתחילים לבצע,  80% 70%לשווק 

  -זה ברור. ואז הוא מוציא לשיווק

 . 100%-לא צריך לחכות ל : משה אופיר

ווק נוסף אחרי   :יחיאל משה לא מחכים, ואז בעצם הוא מוציא לשי
ן, הוא מוציא מכרז נוסף. אם  60 יום מהשיווק הראשו

מכרזים, והיו לפעמים מצבים  3היו כאלה שהוציאו 
שהורידו את מחיר הקרקע. מחיר הקרקע אגב 

 -בתעשייה הוא שולי

 מחרי הקרקע זה נובע מהפיתוח.  : משה אופיר

לא, מחיר הקרקע בנפרד פיתוח בנפרד. מחיר   :יחיאל משה
הוא מאוד שולי, הוא יכול לנוע הקרקע פה בתעשייה 

₪  50,000-להערכתי למפעל מאושר באזור ה
 ₪.  100,000לדונם גג ₪  60,000

 וכמה עוד הפיתוח?  : משה אופיר

  -הפיתוח לדעתי יהיה סביב  :יחיאל משה

 לדונם.  : משה אופיר
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  -הערכה שלי מה... סביב  :יחיאל משה

 זה לפי...  : משה אופיר

 ₪.  700,000עד ₪  ₪600,000  500,000-ב הסבי  :יחיאל משה

 לדונם.  : משה אופיר

 לדונם, זאת הערכה שלי זה תלוי בשמאי.   :יחיאל משה

 סך הכול לדונם? ₪  700,000זאת אומרת זה  : משה אופיר

 אני אמרתי שזאת הערכה.   :יחיאל משה

 הערכה, הערכה.  : משה אופיר

 כן.   :יחיאל משה

 ₪.  700,000 : משה אופיר

 כן.   :יחיאל משה

 ולמה חשוב עכשיו להחליט על הקריטריונים?  : משה אופיר

אני אגיד לך למה, כי אנחנו חושפים עכשיו את   :יחיאל משה
ו יבואו אליך חברות, יבואו אליך  האזור ובעצם עכשי

  -אנשים

מהרגע שמאשרים את הקריטריונים אתה כבר מתחיל  : משה אופיר
 את השיווק? 

  -אתה מתחיל את ההמלצה. כל התעשייה  :משה יחיאל

 את ההמלצה, את ההמלצה.  : משה אופיר

  -התעשייה היא לא שיווק היא המלצה, היא ניתנת  :יחיאל משה

 המלצה, המלצה.  : משה אופיר

 היא ניתנת ללא פרסום בעיתון ללא מכרז.   :יחיאל משה

ונ : משה אופיר   -יםזאת אומרת אחרי שמאשרים את הקריטרי

 מי...   :מירי בר חיים

 משרד הכלכלה.   :יחיאל משה

 מי עושה את הפניות, אתה?  : משה אופיר

לא, אתם. אני לא מעורב, שלא תהיינה אי הבנות,   :יחיאל משה
 אני רק יועץ לכם אני לא בוועדות ולא מחליט. 

  -אחרי שהמועצה תאשר את ה : משה אופיר
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 תהיה ועדה. אחרי שהמועצה תאשר   :יחיאל משה

 תהיה ועדה, כן.  : משה אופיר

כל מי שיפנה אליי או אליכם יופנה לוועדה, יגיש   :יחיאל משה
חומר לוועדה, הוועדה תשב ותכין המלצות למשרד 

  -הכלכלה

 לרמ"י.  : משה אופיר

 למשרד הכלכלה.   :יחיאל משה

 הא למשרד הכלכלה.  : משה אופיר

הכלכלה, משרד הכלכלה יגיד החומר יועבר למשרד   :יחיאל משה
  -אוקיי חבר'ה

ונים  : משה אופיר זאת אומרת מהרגע שמאשרים את הקריטרי
 אפשר להתחיל בתהליך. 

אפשר בוודאי, בוודאי. נכון שחסר לך מידע של מחיר   :יחיאל משה
  -של הפיתוח

 אז מה נעשה?  : משה אופיר

 אז נחכה עוד קצת לא יקרה כלום.   :יחיאל משה

 נחכה למה?  : פירמשה או

 לדעת מחיר פיתוח שיוטל על כל מגרש.   :יחיאל משה

 על מה? למה תחכה?  : משה אופיר

 שיוטל על כל מגרש כזה.   :יחיאל משה

 לא, אבל מי ייתן לך את זה? רמ"י צריך לתת לך.  : משה אופיר

 רמ"י.   :יחיאל משה

 חודשים.  3אז זה יכול להיות עוד  : משה אופיר

  יחד( )מדברים

 אנחנו צריכים לחשוף את האזור את המקום הזה.   :יחיאל משה

 עכשיו תגיד לי לגבי הקריטריונים אני רוצה לשאול.  : משה אופיר

ונים : אלי שי   -אתה צריך לדעת מה המחיר שבונים קריטרי

 חבר'ה הדיון קצת התפזר אז בואו.  : שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(
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 התפזר. זה לא : לוי-דליה נחום

 הוא שואל שאלות ועונים לו.  : שלמה קטן

ן : לוי-דליה נחום ו ון.  זה לא די  הוא שואל ומקבל תשובות, לא די

לא בסדר, אני אומר כולנו מדברים במקביל לא  : שי רוזנצוויג
 שומעים. 

 אני מקווה שאני שואל דברים שמעניינים גם אתכם.  : משה אופיר

ו : שלמה קטן יני. אנחנו מקשיבים,   בינתיים היית עני

 מה?  : משה אופיר

יני.  : שלמה קטן  היית עני

 אתה בסדר גמור.  : לוי-דליה נחום

יני.  : שלמה קטן  בסדר, הייתה עני

עכשיו אני רוצה לשאול לגבי הקריטריונים, קראתי  : משה אופיר
את הקריטריונים א', ב', ג', בסדר ד', עכשיו אני 

. יש את ' הקריטריון של הרחבת  רוצה לשאול לגבי ו
מפעל קיים באזור התעשייה הקיים. יש שם כל מיני 
עסקים מפעלים לא מהסוג שאנחנו כל כך רוצים 

 שיתרחבו. 

 אבל הקדמנו שם.  : אוחיון יעקב

  -אז מה הם יבואו : משה אופיר

  -אבל אנחנו הקדמנו ואמרנו : אוחיון יעקב

  -השהם צריכים לעמוד באיכות הסביב : משה אופיר

 אם יש מפעל, אם יש מפעל.   :יחיאל משה

הבנתי, אבל אם יש מפעל קיים שהוא אנחנו לא  : משה אופיר
 רוצים... 

 אתה לא נותן לו.   :יחיאל משה

 הוא לא יקבל.  : שלמה קטן

  -אז אתה לא : לוי-דליה נחום

ן י  בשביל זה יש ועדה.   :דבורית פינקלשטי

בכל הקריטריונים של איכות  אם יש לך מפעל שעומד  :יחיאל משה
סביבה ושל כל מה שאתה קבעת, יש מפעל לאיזשהו 
עיבוד של עדשות, והוא ימצא חן בעיניך, אז אתה 
יכול לבוא ולהגיד אני נותן לו עדיפות, כי אני רוצה 
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יותר שטח בצד הזה. אבל אם הוא לא עומד 
בקריטריונים של איכות סביבה, אתה לא מעביר 

 אותו. 

השתלבות המפעל באופי הפעילות  3עכשיו סעיף  : משה אופיר
 הקיימת באזור התעשייה הקיים. 

  -הוא מנוסח בצורה : אוחיון יעקב

 מה הכוונה פה?  : משה אופיר

 זה קצת בעייתי.   :יחיאל משה

 אני חושב שהוא מנוסח בצורה...  : אוחיון יעקב

 צריך לשפר את הניסוח.   :יחיאל משה

 מה?  : משה אופיר

י.  : וחיון יעקבא  הניסוח לקו

 איזה סעיף?  : שלמה קטן

  -כי מה אנחנו לא רוצים את האזור : משה אופיר

ן י  הוא מסכים, הוא מסכים.   :דבורית פינקלשטי

  -לא, אנחנו לא רוצים מפעלים מהסוג שמשתלב : משה אופיר

 איזה סעיף?  : שלמה קטן

ם ובאיכות בתנאי שעומד בקריטריונים האחרי : אוחיון יעקב
  -סביבה, אז אתה נותן לו

 ניסוח קצת בעייתי.   :יחיאל משה

  -בגלל שאתה רוצה : אוחיון יעקב

 אופי הפעילות זה לא נשמע טוב.  : משה אופיר

אתה נותן כאילו עדיפות למי שהלך איתך בדור  : אוחיון יעקב
 המדבר פה. 

 -זה לא נשמע טוב, זה כאילו : משה אופיר

 זה לא התנאי היחידי.  אבל : שלמה קטן

 לא, לא.  : אוחיון יעקב

 זה נותן תוספת ניקוד מה שנקרא.  : לוי-דליה נחום

לא, אם הוא מפעל מזהם ולא עומד באיכות סביבה  : אוחיון יעקב
 הוא לא רלוונטי הוא פסול. 
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אם הוא עומד בכל שאר הקריטריונים זה נותן עוד  : לוי-דליה נחום
 נקודה. 

  -שם 6כשיו תגיד לי סעיף ע : משה אופיר

' 6 : אוחיון יעקב ו  ?6 . 

' : משה אופיר ו'  6ו  . 6סליחה, 

 כן.  : אוחיון יעקב

תזכיר לי אני לא כל כך זוכר, איפה אמורים להיות  : משה אופיר
 המבנים לפני אזור התעשייה? 

  -לא, דווקא : אוחיון יעקב

 מערבית לאזור התעשייה?  : משה אופיר

  -לא, ממש, אני אגיד לך  :יחיאל משה

 שכונות מגורים...  : משה אופיר

 ההייטק הוא קרוב לשכונות מגורים.  : אוחיון יעקב

אתה מדבר ככה, אם אני יוצא מהיישוב יש לך את   :יחיאל משה
 הגבעה של האנטנה נכון? 

 זה ההייטק.  : משה אופיר

 זה ההייטק.  : אוחיון יעקב

ך אליו בגבעה השנייה יש לך ממש מאחוריו בהמש  :יחיאל משה
  -מבנה אחד שהוא מבנה מסחרי

 איפה המגורים אני שואל?  : משה אופיר

 הרבה אחרי.   :יחיאל משה

  -הכוונה ל : אוחיון יעקב

 בוואדי, בוואדי.  : גבי סויסה

אני מזכיר, בזמנו המועצה ראתה שלא מאשרים לנו  : שלמה קטן
מגורים להתקדם במינהל עם התוכנית שכללה גם 

בתקופת ההקפאה, החלטנו אסטרטגית בתיאום עם 
ואחרים להוריד את המגורים, ואז הצלחנו הפרויקטור 

 סוף סוף לקבל מתן תוקף לתוכנית. 

 בשביל מה צריכים מגורים שם? לא הבנתי.  : משה אופיר

  -הייתה תכנית. הייתה תכנית בזמנו : שלמה קטן

 . 2-פיצלנו את התוכנית ל : לוי-דליה נחום



   

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

113 

 -וגם ביקשנו ל : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 . 2-פיצלנו ל : לוי-דליה נחום

 לא, אבל למה צריכים מגורים שם אני שואל?  : משה אופיר

  -הייתה תכנית שהוכנה : שלמה קטן

ן י  לא, זה לא דיון על...   :דבורית פינקלשטי

ן ועל ידי חיסדאי שכללה גם מגורים : שלמה קטן , היא על ידי אמנו
עיכבה לי את התוכנית לעבור במינהל. הורדנו את 
המגורים, זה לא לדיון כרגע. אם פעם נחליט נראה 

 איזה אופי, יש שטח זה נועד למגורים. 

'  : אוחיון יעקב  . 6עכשיו על ו

עכשיו תגיד לי מכל הסיפור הזה, אני רק באמת  : משה אופיר
 מעלה את הנקודה הזאת בתור נקודה אחרונה, כל

 זה מתבסס על הכביש הקיים וזהו? 

תראו, לגבי הכבישים נשאלתי גם פה ואני אגיד   :יחיאל משה
 82יש כביש  2004משהו קצר על הכבישים. בשנת 

. 8251שנכנס לתוקף, קיבל תוקף זה כביש תכנית 
כלומר כביש שמוביל מאחורי האנטנה עד בדואים 

וון הזה. הייתה בעיה זה כביש  לכל  2מסלולים  4לכי
ן, והבעיה שהמינהל בזמנו לא עשה הפקעות.  ו כיו

  -מאחר והכביש

 לא עשה מה?  : משה אופיר

 הפקעות.  : שלמה קטן

או  אל טירהלא עשה הפקעות לכביש. מאחר וראס   :יחיאל משה
שום יישוב ערבי לא עובר או עובר בחלקו דרך 

  -הכביש, היום ליישוב יהודי

 ראס אל טירה...  : משה אופיר

  -לפני להזכירך חלקם היו עוברים  :חיאל משהי

 ... הוא דיבר על הכביש שהיה הולך לחורשים.  : שלמה קטן

ברגע שכביש משמש רק את האוכלוסייה היהודית לא   :יחיאל משה
 מאפשרים הפקעות. 

 אני יודע.  : משה אופיר

אבל, אבל, אני נניח ורוצה להאמין שיישוב שיתקיים   :יחיאל משה
שרות שנים, אנחנו שימרנו את הכביש הזה בעוד ע

בכל התוכניות, אנחנו הצגנו אותו בכל התוכניות הוא 
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קיים. מבחינה תכנונית כל מה שמוקם אזור 
התעשייה, אזור התעסוקה וכל דבר שיהיה בעתיד, 
 ייבנה סביב הכביש הזה. כלומר אני מאמין שתהיה... 

יש הזה, זה גם אפשר להציג שהבדואים נוסעים בכב : משה אופיר
 כן ערבים. 

  -לא יתנו לך. תשמע היום יש חשש  :יחיאל משה

 הבדואים צריכים לעודד אותם להשתמש בכביש.  : משה אופיר

  -אבל הם מגיעים  :יחיאל משה

 4-ל 55מה שיש בפועל זה ירחיב את הכביש  : שלמה קטן
  -מסלולים

 ואתה לא רואה בזה בעיה?  : משה אופיר

 לא.   :יחיאל משה

  -שכל היישוב הזה : משה אופיר

  -אנחנו עשינו, אז אני אגיד לך  :יחיאל משה

 ... 5,000-כולל ה : משה אופיר

זה לא שהוא רואה בזה בעיה. הוא לא רואה בזה  : שי רוזנצוויג
 בעיה. 

 -להגיד לך שזה האידיאל לא. עשינו  :יחיאל משה

שיו זה היה משה אני מצטער אני מרגע זה, עד עכ : שלמה קטן
יני, אנחנו מדברים על הקריטריונים, אנחנו לא  עני
הולכים אחורה, אנחנו מדברים על הקריטריונים 
ואנחנו מדברים על הוועדה. אני מבקש לענות רק על 

ונים.   נושא הקריטרי

י. אגב לגבי הכביש נעשה גם בה"ת, בדיקת   :יחיאל משה אוקי
  -היתכנות תנועה

 דעת מה עם הכביש. אני רוצה ל : משה אופיר

ונים.  : שלמה קטן  אבל זה לא קשור לקריטרי

 שזה עבודה... בדיוק.   :יחיאל משה

אני אמרתי את זה כבר, שאלתם כמה דברים. כרגע  : שלמה קטן
  -בגלל

אולי אני רוצה להוסיף קריטריונים של מפעל שלא  : משה אופיר
 מעסיקים עובדים... 

ש ואתה יודע את זה. תמשיך, באמת, כרגע אין כבי : שלמה קטן
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יניות, כבר לילה אנחנו צריכים  תשאל שאלות עני
 לסיים, די אנחנו מותשים. 

 אני רוצה להתייחס לוועדה.  : גבי סויסה

 בסדר תכף.  : שלמה קטן

 יש עוד שאלות על הקריטריונים?  : אוחיון יעקב

 יש עוד שאלות על הקריטריונים או לא?  : שלמה קטן

 ... לנושא טכני.  : אוחיון יעקב

ן י  10רק העלינו את זה אתמול על המפעלים שיש להם   :דבורית פינקלשטי
  -עובדים שזה נראה מעט, שזה איזה שהוא

 אני בעד להשאיר...  : שלמה קטן

ן י  אני בעד שתדברו על זה ותחליטו.   :דבורית פינקלשטי

זה אני בעד להשאיר את הקריטריון הזה, דיברנו על  : שלמה קטן
  -גם, אמרנו שיש מפעלים נקיים שגם אצלנו

ן י אני מציעה שתדברו על זה. ויהיה ניקוד כמו שעושים   :דבורית פינקלשטי
 בוועדת תמיכות? 

 זה לא רשום שם.  : שי רוזנצוויג

 ועדת מכרזים את מתכוונת.  : אוחיון יעקב

הוועדה שתתכנס, אני מבין דבורית למה את  : שלמה קטן
מציעה שהוועדה שתתכנס תיקבע  מתכוונת, אני

 ניקוד לכל סעיף אחר כך. 

ן י  כן, כן.   :דבורית פינקלשטי

י, זה מקובל.  : שלמה קטן  כן אוקי

רק שתבינו שיש משמעות גדולה להמלצה של  : אוחיון יעקב
 הוועדה הזאת נכון? 

 למה?  : משה אופיר

 למשרד הכלכלה.  : אוחיון יעקב

 ודאי.   :יחיאל משה

 יש משמעות למה?  : ירמשה אופ

 גדולה להמלצה של הוועדה.  : אוחיון יעקב

 הא לאיזה עסקים לקחת?  : משה אופיר
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 איזה להמליץ.  : אוחיון יעקב

.. כלו : שי רוזנצוויג י גדול שמה שתמליץ גם.  מר שיש סיכו

 כן, הם לא מתעסקים בזה.  : משה אופיר

הקריטריונים, אני מבקש להצביע קודם כל על אישור  : שלמה קטן
מי בעד אישור הקריטריונים, מי בעד? אושר פה 

 אחד. אופיר? גם. 

 אני נמנע.  : משה אופיר

 נמנע, אופיר נמנע. כל השאר בעד, אופיר נמנע.  : שלמה קטן

את הקריטריונים להמלצה  ברוב קולותמאשרים  :החלטה
-להקצאת מגרשים בפארק העסקים החדש )לואו

 טק( המצ"ב. 

 

 שני היה הוועדה, ביקשת להוסיף משהו.  סעיף : שלמה קטן

 למה אתה נמנע?  : שי רוזנצוויג

ן י  לא, לא, תדבר איתו אחר כך.   :דבורית פינקלשטי

 מה אמרת?  : משה אופיר

ן י  שידבר איתך אחר כך להבין למה נמנעת.   :דבורית פינקלשטי

י, אוקיי : שלמה קטן   -אוקי

להתייעץ עם אנשי מקצוע  לפי דעתי הייתי רוצה : משה אופיר
ון בזה.  ן לי ניסי  שמבינים יותר ממני, אני אי

ונים.  : שלמה קטן  אבל דיברנו על הקריטרי

ונים.  : משה אופיר ן, לגבי הקריטרי ו ן לי ניסי  אי

 אוקיי בסדר.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  יש אנשים שיש להם ניסיו

  -אנחנו מנהלים יישוב שלם : שלמה קטן

  -למשל כמו שאת העלית שם בתור זה : ירמשה אופ

 אבל... את זה יום לפני, למה לא התייעצת?  : אורית שגיא

ונים : משה אופיר ן, יש לו קריטרי   -... אולי יש לו את הניסיו

אני אגיד לך משהו, קודם כל העברנו לכם את  : שלמה קטן
  -הקריטריונים
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 את זה.  אני לא יודע, אני בחיים לא עשיתי : משה אופיר

ונים : שלמה קטן   -סליחה רגע, העברנו את הקריטרי

 אני לא חושב שכל החוכמה אצלי.  : משה אופיר

 ... להתייעץ.  : שלמה קטן

ן.  : משה אופיר  בסדר נכו

יגויות אגב על מספר העובדים  : אורית שגיא לי גם היו הסתי
  -המינימאלי על זה ואני גם התייעצתי עם אנשים

 אני לא שמעתי שום הסתייגות ממך.  : משה אופיר

  -אני אומרת לך שלפני כן התייעצתי עם אנשים : אורית שגיא

 זה לקוח מניסיון של אחרים הרי.  : אוחיון יעקב

תפסתי בחוץ את משה יחיאל כדי לשאול אותו  : אורית שגיא
 וקיבלתי תשובות. 

 הכול סטנדרטי ואפילו מחמיר יותר.  : שי רוזנצוויג

 טוב הצבענו. עוברים לסעיף הבא.  : ןשלמה קט

  -אני יש לי חשש : משה אופיר

 , אני עייף, אני עייף, סעיף הבא, אני עייף. קובי : שלמה קטן

  )מדברים יחד(

 . 3אנחנו חוזרים לסעיף  : אוחיון יעקב

 אני לא יודע אם הקריטריונים מספיק קשוחים.  : משה אופיר

  -גבי מעלה : שלמה קטן

  -הוא יש לו את הסיבות... אנחנו יש לנו : רמשה אופי

 גבי דבר.  : שלמה קטן

 -טוב, אני בנושא הרכב המוצע לוועדה : גבי סויסה

 גבי דבר.  : שלמה קטן

  -אני חושב : גבי סויסה

 די משה אל תענה, גבי דבר.  : שלמה קטן

 אנחנו לא עונים.  : משה אופיר

 גבי דבר.  : שלמה קטן
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המוצע לוועדה, אנשי הוועדה אני חושב  הרכב : גבי סויסה
ון  יים, כולם מכירים את כולם ומכיו שמאוד מאוד ראו
שעוד לא ראיתי ועדה שהיא זוגית, לכן אני חושב 

  -היא צריכה להיות אי זוגית

י, דיברנו על זה אתמול.  : שלמה קטן  אז אוקי

  -אני מבקש להוסיף את : גבי סויסה

ע נוסיף את השם של רואי דינוביץ, אני כן רוצה שכרג : שלמה קטן
 2אבל נכתוב שזה כפוף לחוות דעת משפטית של 

יועצים משפטיים. הוא פנה ברעננה הבנתי שהוא 
  -מברר, אם אין בזה

ן.  : אוחיון יעקב  לא, אז אני אתן לך עדכו

תקן. אנחנו לפחות נעביר את זה גם ליועץ משפטי  : שלמה קטן
 שלנו. 

  -רואי בקשר גם ביקרתי לא מעט שם אני עם : אוחיון יעקב

 כן, ביקשתי ממך לדבר איתו.  : שלמה קטן

... העסקים ברעננה. רואי ביקש שאנחנו נקדים לו,  : אוחיון יעקב
ו ונציג את מלוא הנתונים, הוא מבקש  אנחנו נפנה אלי
כי הוא צריך להציג את זה לפני היועץ המשפטי שלו, 

  -נו מבקשיםכדי שיראה את זה על כתב, מה אנח

  -הא זה מה שדיברת איתו היום : שלמה קטן

 כן.  : אוחיון יעקב

 זה לא התעדכנתי.  : שלמה קטן

הוא רוצה על כתב בדיוק מה זאת הוועדה הזאת, מה  : אוחיון יעקב
 התפקיד שלה, מה המעמד שלה. 

 אין בעיה, אנחנו מצרפים אותו.  : שלמה קטן

ות דעת משפטית, אם הוא נמצא כדי שיוכל לקבל חו : אוחיון יעקב
 כן בניגוד עניינים או שיש לו מניעה אחרת. 

 קובי תקריא את השמות.  : שלמה קטן

 בוא נגיד ויש ניגוד עניינים?  : גבי סויסה

ן י  אז הוא לא יכול.   :דבורית פינקלשטי

 אז נמצא מישהו אחר.  : שלמה קטן

  אז אני מציע, אני רוצה להציע מישהו. : גבי סויסה

 הוא רוצה להציע.  : לוי-דליה נחום



   

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

119 

 הא אין בעיה, סליחה.  : שלמה קטן

 אני רוצה להציע את גיא פרוביזור.  : גבי סויסה

  -בסדר, אז אנחנו נכתוב : שלמה קטן

ן י   -בסדר, אבל העלינו עוד  :דבורית פינקלשטי

 עוד שם.  : שלמה קטן

ן.  : לוי-דליה נחום  נכו

 צאתי אותו. אבל ההוא לא מ : שלמה קטן

 תעלי אותו.  : לוי-דליה נחום

ן י  את יגאל צור. אני העליתי, אני לא דיברתי איתו.   :דבורית פינקלשטי

 טוב, אנחנו אומרים ככה.  : שלמה קטן

ן י י.   :דבורית פינקלשטי  אבל גיא פרוביזור הוא ראוי בעיני

 אני רוצה להגיד משהו על הרכב הוועדה.  : משה אופיר

 כן, תגיד על ההרכב, על הרכב הוועדה.  : שלמה קטן

אני רואה שהוועדה הזאת כמו שנאמר פה יש לה  : משה אופיר
חשיבות, זאת אומרת השפעה גדולה על משרד 
הכלכלה, כן? אני רואה שיש פה חברים בוועדה 

ויג ואלי -הזאת שלמה קטן, דליה נחום י, שי רוזנצו לו
 שי שזה כולם אנשי קואליציה כמובן. 

 כן.  : טןשלמה ק

לפי דעתי ואני לא יודע אם מבחינה משפטית לא  : משה אופיר
  -בדקתי את זה

 אני בדקתי.  : שלמה קטן

 חבל שהיועץ המשפטי לא פה הייתי שואל אותו.  : משה אופיר

 אני בדקתי איתו.  : שלמה קטן

אם אפשר פה לעשות ועדה, כל ועדה צריכה לשקף  : משה אופיר
לא יכול להיות שבוועדה את הרכב המועצה, זה 

 אנשים לא יהיה נציג האופוזיציה.  4כזאת שיש 

 הוא ענה על זה כבר, ואני חוזר על מה שהוא ענה.  : שלמה קטן

 אז אני רוצה את זה בכתב מה שהוא ענה.  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  אוקי
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  -כי אני : משה אופיר

  -שאני ביקשתי ממנו אבל בגלל שהוא בחופ : שלמה קטן

  -בסדר : משה אופיר

  -הוא ענה : שלמה קטן

  -אני דרך אגב פניתי אליו מספר פעמים בכמה דברים : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 והוא לא נותן שום חוות דעת.  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  אוקי

  -אני לא מבין למה זה לא : משה אופיר

ע בחופש. אני בסדר, הוא חזר מחו"ל אבל הוא כרג : שלמה קטן
רוצה להגיד דבר, אני שאלתי אותו את השאלה 

  -הזאת

לפי דעתי הרכב הוועדה לא משקף את הרכב  : משה אופיר
 המועצה. 

אוקיי, שאלתי אותו, לא כל ועדה המועצה צריכה  : שלמה קטן
ון הוועדות   -במגו

 כן, מכירים את זה.  : משה אופיר

 לתת.  : שלמה קטן

 לא נמצא בוועדות אחרות.  אבל אני : משה אופיר

 לא מחייב בכל ועדה.  : שלמה קטן

  -לא, יש את ההרכב הכולל של כלל הוועדות : אוחיון יעקב

ן.  : שלמה קטן  נכו

 אז אני אומר, אני מכיר את זה.  : משה אופיר

  -ואם יש לך ייצוג יחסי : אוחיון יעקב

ן לי הרכב יחסי בכלל הוועדות.  : משה אופיר ן, אי  נכו

  -אז זה טעון בדיקה. אם המצב הזה : אוחיון יעקב

 אנחנו נבדוק.  : שלמה קטן

 לא מתקיים אז אתה מצורף לוועדה.  : אוחיון יעקב

 נבדוק את האחוזים.  : שלמה קטן
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לא, אבל יש ועדות למשל שזה חובה לשים נציג  : משה אופיר
 אופוזיציה. 

 אבל זה ועדות רשות.  : אוחיון יעקב

 מה?   :משה אופיר

 זה ועדות רשות.  : אוחיון יעקב

ן, אבל יש ועדות  : משה אופיר לא, אבל מה שאתה אומר זה נכו
שהמחוקק קבע מראש שחייבים לשים גם אם ירצו 

פעמים, עדיין אני צריך  5לשים אותי בוועדת קישוט 
 להיות בוועדת מכרזים, נכון? 

 אני אתן לך דוגמא.  : אוחיון יעקב

 ן? נכו : משה אופיר

ועדת ביקורת, מכרזים פחות, ועדת ביקורת ששם  : אוחיון יעקב
  -ויתרת ומאחר וויתרת שם

  -אני אומר שבוועדה הזאת : משה אופיר

 יכולת להיות נציג בחברה הכלכלית.  : אוחיון יעקב

  -אני אומר שהוועדה הזאת חייבת : משה אופיר

  -אנחנו נעביר : שלמה קטן

 ו שזה כפוף לבדיקה. אבל אמרנ : אוחיון יעקב

 מה?  : משה אופיר

 אני אבדוק את זה.  : שלמה קטן

  -כפוף לבדיקה שאם : אוחיון יעקב

  -לא, בלי שום קשר לבדיקה : משה אופיר

  -אם הייצוג שלך : אוחיון יעקב

 בלי שום קשר לבדיקה, בלי שום קשר לבדיקה.  : משה אופיר

שאיר את הוועדה טוב, אני כרגע בלי קשר לזה מ : שלמה קטן
כרגע, מוסיף רק את רואי דינוביץ ואני אבדוק עם 
היועץ המשפטי את הנושא הזה. מי בעד אישור 

ויג, אלי -הוועדה שלמה קטן, דליה נחום י, שי רוזנצו לו
ן, מיכאל תבור,  שי, אילן דולב, עורך דין ברוך חייקי
אשר שטיינמץ עד סוף השנה הזאת ואחרי זה נכניס 

 ורואי דינוביץ.  את המבקר הבא,

  -רואי דינוביץ הוא כפוף : אוחיון יעקב
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 כפוף לחוות דעת משפטית.  : שלמה קטן

ן י  ואם לא מישהו אחר.   :דבורית פינקלשטי

ינו  : שלמה קטן  שמות.  2ואם לא צי

 אני רוצה הצעה נגדית.  : משה אופיר

י. מי בעד ההצעה שלי? אורית נמנעת.  : שלמה קטן  רגע, אוקי

 תקרא שמות.  : ן יעקבאוחיו

  -אוקיי בסדר : שלמה קטן

 אני רוצה הצעה נגדית להעלות.  : משה אופיר

רק שנייה שמות: שי רוזנצוויג בעד, גבי בעד, דליה  : שלמה קטן
בעד, שלמה קטן בעד, אלי שי בעד, מירי בעד, 

 דבורית בעד. מי נגד? אתה נגד. 

  -אני נגד. אני רוצה : משה אופיר

 רק שנייה אני יודע שמעתי, אני אאפשר לך.   :שלמה קטן

 בסדר תאפשר.  : משה אופיר

נגד משה אופיר, נמנעת אורית שגיא. בבקשה הצעת  : שלמה קטן
 נגד ואחרי זה נועלים את הישיבה. 

אני מציע את הרכב הוועדה כדלקמן: כל מי  : משה אופיר
 שהקראת, אני צריך לחזור על כל השמות? 

 לא.  : שלמה קטן

 לא. ולהוסיף את משה אופיר לוועדה.  : משה אופיר

אז אני דווקא אפילו לא רוצה להצביע נגד, אני אומר  : שלמה קטן
שאני אשאל את היועץ המשפטי, אני לא מתנגד, אין 

 טעם להצביע, אבל אם אתה רוצה להצביע נצביע. 

אני רוצה להצביע בלי שום קשר לחוות דעת של  : משה אופיר
  -פטי, אבל ברור שאםהיועץ המש

 רציתי שיוריד, אבל לא, אני מקבל, מצביעים.  : שלמה קטן

 תן לי להגיד משהו.  : משה אופיר

י.  : שלמה קטן  אוקי

ן לנו בעיה.   :מירי בר חיים  אי

משה האם רק מה שמפריע לך זה הייצוג במועצה או  : אורית שגיא
 מה לגבי החלק המקצועי? 
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 רוצה להיות בוועדה הזאת. לא, פה אני  : משה אופיר

 על הוועדה אני מדברת.  : אורית שגיא

  )מדברים יחד(

י : שלמה קטן   -אופיר, אני מקבל את ההצעה של חברי

 לא, כי אני חושב שהוועדה הזאת חשובה.  : משה אופיר

אופיר אני מקבל את ההצעה של חבריי, אני מוסיף  : שלמה קטן
 אותך לוועדה. 

 מה?  : משה אופיר

 אנחנו נוסיף אותך לוועדה.  : שלמה קטן

 אז תעשה הצבעה.  : משה אופיר

  -מי בעד להוסיף : שלמה קטן

ן י   -אבל אני ביקשתי להוסיף גם את אורית, אז זה לא  :דבורית פינקלשטי

אז אני חושב שאני אעצור פה, אז אני לא עושה  : שלמה קטן
הצבעה, כרגע אני לא עושה הצבעה. חבר'ה אי 

 להיות כל המועצה. אז אני לא מוסיף. אפשר 

  -רגע, רגע, רגע : משה אופיר

 תעלה את ההצעה.  : שלמה קטן

 רגע רק שנייה.  : משה אופיר

 תעלה את הצעתו, שיעלה את הצעתו.  : שלמה קטן

ן י   -אני חושבת שלאורית יש הרבה מה לתרום  :דבורית פינקלשטי

ה שלו. חבר'ה, תעלה את הצעתו, שיעלה את ההצע : שלמה קטן
 בואו תעלה את הצעתך ונדבר. 

 מה אמרת סליחה?  : משה אופיר

  -תעלה : שלמה קטן

ן י  אני חושבת שצריך לצרף את אורית.   :דבורית פינקלשטי

י, אז אני מעלה את הצעתי כדלקמן: אני חוזר על  : משה אופיר אוקי
 הצעתי. 

  )מדברים יחד(

ות מכיוון שזה ועדה סליחה רגע, אני רוצה לעל : משה אופיר
  -חשובה
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 בוא נכניס את כל המועצה ונגמור.  : שלמה קטן

 רק רגע שלמה קטן.  : משה אופיר

ן י אני לא רוצה להיות שם, כי לי אין תרומה מקצועית   :דבורית פינקלשטי
 לעניין הזה. 

רק רגע, שמעתי אותך. מכיוון שזאת ועדה חשובה.  : משה אופיר
ן אישי שאמרתי שיש לך להתראות. אל תיקח באופ

אינטרס לא כמו האינטרסים שלנו, זה לגיטימי, זה 
 לא לגיטימי. 

 בקיצור תיקח את זה אישית.  : שי רוזנצוויג

 אל תיקח את זה אישית.  : משה אופיר

  *** *** מר משה יחיאל יוצא מחדר הישיבות

  שלמה קטן. : משה אופיר

 דבר נו.  : שלמה קטן

וון שזאת אורית,  : משה אופיר תקשיבי לי מה אני רוצה להגיד. מכי
ועדה חשובה שתיקבע את הדמות של האזור 
הבעייתי יותר באזור התעסוקה, כי בהייטק אם יבואו 

  -אז זה לא בעיה, אבל אזור המלאכה איך שזה נקרא

 טק. -לואו  :מירי בר חיים

טק סליחה. זה מאוד חשוב לנו, כי יש לנו -לואו : משה אופיר
  -ניסיון

 הייטק הוא מכרז אחד.  : אוחיון יעקב

ון לא כל כך  : משה אופיר כן, כן, בסדר. אז בגלל שיש לנו ניסי
ון, אני מציע שהרכב  טוב, כולם מסכימים שיש ניסי
הוועדה שפה נקבע להוסיף את משה אופיר ואת 

 אורית שגיא. 

 מי בעד הצעתו של משה אופיר? מי בעד?  : שלמה קטן

ובן במידה וזה נדחה, אני רוצה חוות דעת וכמ : משה אופיר
 מחייקין שאפשר לדחות את זה. 

חברים, כי  11בסדר, לא נראה לי הגודל הזה של  : שלמה קטן
  -אנחנו כבר נהיינו

 בסדר גמור.  : משה אופיר

 אבל כבר הצבענו על הוועדה.  : שי רוזנצוויג

 לא, זה הצבעה נגדית.  : שלמה קטן
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ן י   -שלמה, אז שאנשים שאין להם תרומה מקצועית  :דבורית פינקלשטי

 מי אלו? לדליה אין תרומה?  : שלמה קטן

ן י אני לא אמרתי מי. שאנשים שאין להם תרומה   :דבורית פינקלשטי
  -מקצועית

ן לו תרומה?  : שלמה קטן  אז מי? אלי שי אי

ן י  שיוותרו.   :דבורית פינקלשטי

ן : שלמה קטן ויג אי   -לשי רוזנצו

יןדבורית   . של האנשים. C.V-שלמה אני לא מכירה את ה  :פינקלשטי

  -אנשים 3יש  : שלמה קטן

ן י  לי אין תרומה ולכן לא התנדבתי להיות שם.   :דבורית פינקלשטי

אני נראה לי שהבחירה של האנשים לא הייתה לפי  : משה אופיר
 התרומה. 

 אז לפי מה?  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 מה זה נעשה? לפי  : שלמה קטן

 לפי מה שנוח לך.  : משה אופיר

 הא הבנתי.  : שלמה קטן

 כן, ככה אני חושב, ככה אני חושב.  : משה אופיר

ן י י, היא   :דבורית פינקלשטי שלמה, הבחירה היא לא צריכה להיות, בעיני
  -לא צריכה להיות

זה יותר מידי חשוב בשביל שיהיה לפי מה שנוח לך,  : משה אופיר
 י.  לפי דעת

ן י בחירה של פוזיציות, היא צריכה להיות בחירה   :דבורית פינקלשטי
 מקצועית. 

 אף אחד לא יגיד לך לא פה.  : משה אופיר

אני חשבתי שעשיתי את השיקול הכי מקצועי חברתי  : שלמה קטן
 וציבורי. 

... התחלת עם איזה הרכב של ועדה שיכול להיות  : שי רוזנצוויג
כאילו אם מי שירצה להצטרף  דינמי ואפשר להוסיף,

  -ולתת... ולעזור

 איש.  20לא סליחה, אתה רוצה לעשות סימפוזיון של  : שלמה קטן



   

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

126 

 . 10אם אין לך בעיה, אז בוא נעשה  : משה אופיר

ן, לא יהיה ניהול.  : שלמה קטן לא, לא, אבל זה יהיה סימפוזיו
  -חבר'ה המועצה הזאתי

 לא.  10-כן וב 8-מי שאמר שב : משה אופיר

 אני ככה אומר.  : שלמה קטן

 אז בוא נעשה הצבעה.  : משה אופיר

 . 9כרגע זה  : שלמה קטן

 אז בוא נעשה הצבעה.  : משה אופיר

 אני חושב שזה מתחיל להיות מוגזם.  : שלמה קטן

דווקא שרוצים להכניס מישהו שעלול להגיד לך לא  : משה אופיר
 למישהו, אז זה נראה לך מוגזם. 

מיכאל תבור זה איש שלי? מיכאל תבור זה איש  : טןשלמה ק
 שלי? 

 אבל יש פה רוב, תסתכל ברוב שיש פה.  : משה אופיר

  -רגע שנייה  :מירי בר חיים

לא, אז אני צריך לבנות מועצה נגדית? סליחה רגע,  : שלמה קטן
אני ראש מועצה, אני צריך לתפקד אני יו"ר חברה 

 ד? כלכלית, אני צריך לבנות רוב נג

ו  :מירי בר חיים   -שלמה, ההצבעות אבל שיהי

 עוד לא שמעתי כזה דבר.  : שלמה קטן

 הא אז אתה בנית רוב בעד, זה ברור.  : משה אופיר

 לא, אני לא מבין אותך. אתה מציע לבנות רוב נגד.  : שלמה קטן

 אז בילד אין רוב בעד. למשל דליה לא תגיד לך לא.  : משה אופיר

 יום אני יושב על הכיסא הזה.  450 עוד : שלמה קטן

שלמה, שלמה, ההצבעות כאן בכלל הולכות להיות   :מירי בר חיים
 בעד ונגד? 

 אתה עכשיו הרסת הכול משה.  : לוי-דליה נחום

ונים  :מירי בר חיים   -כאילו זה קריטרי

 כן, כן.  : משה אופיר

 מה כן?   :מירי בר חיים
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 מה כן?  : גבי סויסה

  -יבוא עסק  :מירי בר חיים

 בשביל מה עושים ועדה.  : משה אופיר

ן י  בטח.   :דבורית פינקלשטי

 בטח.  : משה אופיר

 -אבל יבוא עסק, זה לא עניין של קואליציה  :מירי בר חיים

  )מדברים יחד(

 מה איפה אנחנו יושבים פה? : משה אופיר

רצינו להיות נחמדים עד רגע זה, אבל להתחיל  : שלמה קטן
  -צה את ההוא, שלמה זהשלמה רו

ן י  לא, לא, זה לא יושב שם בכלל.   :דבורית פינקלשטי

 נו באמת מספיק עם השטויות האלה.  : שלמה קטן

 אני העליתי הצעה בבקשה תעלה אותה להצבעה.  : משה אופיר

 תעלה את ההצעה שלך נצביע.  : שלמה קטן

 אני העליתי את ההצעה, אתה רוצה שאני אקריא : משה אופיר
 אותה עוד פעם? 

 אמרת שאתה רוצה להוסיף, מי בעד ההצעה שלך?  : שלמה קטן

  -אני רוצה להוסיף את עצמי ולהוסיף את אורית : משה אופיר

 מי בעד ההצעה?  : שלמה קטן

 שאני חושב שיש לנו תרומה גדולה.  : משה אופיר

 איש.  11ואז יהיה  : שלמה קטן

רגע שאתה לא מבין בזה אבל אתה אמרת לפני   :מירי בר חיים
 כלום. 

ונים. : משה אופיר  בקריטריונים, בקריטרי

נו, אם אתה לא מבין בקריטריונים אז איך תדע   :מירי בר חיים
 לבחור? 

 אז אני אלמד, אז אני אלמד.  : משה אופיר

ן לנו...  : שלמה קטן  אז גם דליה ואני נלמד שאי

 בסדר גמור, גם אתם תלמדו.  : משה אופיר
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  -אני חושב שההיקף : רוזנצוויגשי 

 אני לא ביקשתי להוציא אותך.  : משה אופיר

  -התווספו אנשים, בואו התחלנו איפה שהוא : שי רוזנצוויג

לא ביקשתי להוציא את דליה, רק אני אומר שאתה  : משה אופיר
 בונה לעצמך רוב בילד אין.

  )מדברים יחד(

  -הכלכליתכן, כן, כמו שעשו בחברה  : שי רוזנצוויג

 אבל הוא לא רצה.  : משה אופיר

 עשו החלפה. למה לא?  : שי רוזנצוויג

 אז בבקשה שיכניס אותי ואת אורית.  : משה אופיר

 ...  : אורית שגיא

 למה לא?  : משה אופיר

 אני לא יכול להגיד לך לא להעלות.  : שלמה קטן

  -אז אני מעלה : משה אופיר

 תעלה, מי בעד?  : שלמה קטן

 מי בעד?  : ה אופירמש

ן י אני בעד להכניס את אורית, אני לא יודעת לגבי   :דבורית פינקלשטי
  -משה

 טוב, אתה בעד.  : שלמה קטן

 אני בעד.  : משה אופיר

  -מי נגד? שלמה, דליה : שלמה קטן

 אני נמנע.  : שי רוזנצוויג

 סויסה, את נמנעת? אלי מה אתה?  : שלמה קטן

  -כן בעד להכניס אנשים, אבל כי אני : שי רוזנצוויג

  -נגד, שי נמנע 3... הוא בעד היה, אנחנו הצבענו  : שלמה קטן

 כל השאר נמנעים.  : משה אופיר

 את הצבעת בעד נגד לא הבנתי.  : שלמה קטן

ן י  לא.   :דבורית פינקלשטי
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 ברור שאני בעד.  : אורית שגיא

  -ההצעה הוסרה : שלמה קטן

ו : משה אופיר  קא. היא בעד דו

אז בעד ההצעה של אופיר זה אורית ואופיר. נגד  : שלמה קטן
סויסה, דליה ושלמה. נמנעו: אלי  3ההצעה: הצביעו 

 שי, שי ודבורית. ירד מסדר היום הישיבה נעולה. 

 אתה נמנע? : משה אופיר

אני אגיד לך למה, כי כבר הצבענו אז מה לעשות  : שי רוזנצוויג
 צחוק מהבדיחה? 

 בסדר גמור.  : משה אופיר

. מאשרים ברוב של חברי המועצה את הוועדה 1 :החלטה
הציבורית למתן המלצות להקצאת מגרשים בפארק 

טק( בהרכב הבא: שלמה -העסקים החדש )לואו
לוי, שי רוזנצוויג, אלי שי, אילן -קטן, דליה נחום

דולב, עו"ד ברוך חייקין, מיכאל תבור, אשר 
 שטיינמץ, ורואי דינוביץ.

רופו של רואי דינוביץ לוועדה כפוף לחוות . צי2 
דעת משפטית הקובעת שאין מניעה לכך לאור 

 עבודתו של הנ"ל בעיריית רעננה. 

. יועמ"ש המועצה יחווה דעתו האם חלה חובה 3 
 לצרף את משה אופיר כנציג אופוזיציה לוועדה זו. 

 

 

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  נכ"למ

 שלמה קטן 
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