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. 13עצה שלא מן המניין מספר ערב טוב, ישיבת מו :י רוזנצוויגש
נמצאים איתנו היום רחל שטיינר, אייל רוזנפלד, 
, אודליה גוטל, עו"ד  משה יחיאל, ברוך חייקין
 , , משה אופיר, עו"ד שלומית ארצי שירי זיידמן
, יצטרפו בתקווה אורית שגיא, אילן  אלי כהן
הגזבר ודליה. לפני שאני אגע שבקצת עדכונים ואז 

וצה בשמי ובשם עובדי המועצה לסדר היום, אני ר
וכל תושבי אלפי מנשה להשתתף ולהביע תנחומים 
למשפחת אלמגור על לכתו בטרם עת של ידידינו 
זיו היקר, שגם עבד במועצה מספר שנים בביטחון 
ופשוט עזב אותנו בפתאומיות. זיו מעבר לזה 
שהוא היה חבר טוב, הוא גם היה אדם צבעוני 

וט בן אדם טוב שנגע ומיוחד ודעתן ואכפתי, פש
פה בכל כך הרבה אנשים, וגם כשהתווכחת אותו 
, היה לו תובנות על כל  והוא היה וכחן לא קטן
דבר, תמיד זה הסתיים בחיבוק או בוא נסגור את 
 , זה על בירה או בוא נשב על קפה, וזה היה זיו
הוא יחסר לכולנו ובשם כולם אני מביע את 

ע לסדר היום, תנחומיי. כמה עדכונים לפני שנגי
לגבי תכנית הבראה, נדבר עליה קצת בהרחבה, 
אבל רק שתדעו שעדיין לא מונה לנו חשב מלווה. 
חלק מהעדכונים עדכנתי אתמול בישיבת הנהלה, 
אבל עבור מי שלא היה אז לא מונה לנו עדיין 
חשב מלווה, עניין של כמה ימים, הוא יגיע לפה 

ו כבר ואנחנו נוכל להמשיך את התוכנית. אנחנ
, עוד מעט ניתן על זה כמה מילים. עדכנו  התחלנו
אתמול בישיבת הנהלה על זה שאנחנו מתקדמים 
מול משרד השיכון וההסכם של נופיה יצא לדרך, 
ובהמשך על הקנה יובלים, משהו שיגיע לפה 
לשולחן הזה, ובכלל דיברנו על זה שרוצים לקיים 
דיון מסודר לאן אנחנו רוצים ללכת מבחינת 

וח, והאם אנחנו רוצים לרוץ על פיתוח או לא, פית
וזה משהו שיעלה פה על השולחן הזה, וגם בהנהלה 
בקרוב. רק שתדעו שבשעה טובה כן יצאנו לדרך 
, ועוד מעט משה יחיאל ייתן פה  מול משרד השיכון
כמה עדכונים בנושא חברה כלכלית והתקדמויות 
אחרונות. תחנת הכוח המונעת בגז, האמת שאני 

, שירי ואייל מובילים את רוצ ה ששירי תעדכן
העניין הזה. ככה כמה מילים רק איפה זה עומד 

 ומה לפתחנו. 

אז כמו שאני חושבת מרבית התושבים או לפחות  :שירי זיידמן
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חלק משמעותי יודעים שהולכת לקום תחנת כוח 
באזור של תחנת הדלק השלום בצמוד. התוכניות 

ום להגיש י 45הופקדו בות"ל, יש לנו עוד 
התנגדויות, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של כל 
, המועצה האזורית דרום  הרשויות: הוד השרון
, ועוד לא מעט רשויות שהתאגדו  , אנחנו השרון
יחד למאבק הזה. אלפי מנשה, אני ואייל בעצם 
, יש קבוצת  מובילים את ההתארגנות כאן
וואטסאפ שגם הקישור שלה הופץ בקבוצות 

מזמינה את כל התושבים להצטרף השונות, אני 
לקבוצת הוואטסאפ, שם אנחנו גם מעלים 
עדכונים, גם נקודות לגבי העניין של התחנה, מה 
הנזקים, מדוע אנחנו לא רוצים את התחנה הזאת 
, ובעיקר ובעיקר וזה החלק  מתחת לבית שלנו
החשוב ביותר לעניין ההתנגדויות. הדבר 

, אני חוש כך אני בת המשמעותי ביותר מבחינתנו
רואה את הדברים, זה להגיש כמה שיותר 
התנגדויות לות"ל, להציף אותם מבחינתנו. יש חצי 
מיליון של תושבים בכל האזור, ואנחנו החלק שלנו 
הוא די משמעותי, מספיק שאחד כל אחד כל תושב 
כל תושבת יגישו את ההתנגדות, זה מצריף מטעם 

 הות"ל להתייחס לכך להחזיר תשובה. 

ר  איך מגישים התנגדות?  :וזנצוויגשי 

, אני יודעת -שני אופנים, קודם אני מקווה ש :שירי זיידמן
שהקישור אפשר לעשות את זה באמצעות טופס 
, לקישור אנחנו גם פרסמנו בקבוצת  מקוון
הוואטסאפ וגם אנחנו נעלה את זה באתר של 
המועצה. המילוי של הטופס הוא מאוד מאוד 

, מספר על מספר תכניתפשוט, צריך ללחוץ שם 
 91דרך אגב, יש שם רק תכנית אחת,  91תכנית זה 

וזה עולה מיד. צריך למלא פרטים וצריך בעיקר 
לרשום על מה מתנגדים, וגם את זה אנחנו דרך 
נעלה אני מקווה באתר של המועצה, למה אנחנו 
מתנגדים, שזה חלק לא פחות חשוב. האפשרות 

ם את זה אנחנו השנייה זה באמצעות דף מובנה שג
, דף מובנה שצריך להדפיס,  נפיץ, שיש לנו אותו

 45לשלוח במייל או בפקס או בדואר, וזהו. יש לנו 
יום שזה לא הרבה. ואני מאוד אשמח שכולם 

 ירתמו לכך. 

 למה מתנגדים?  : משה אופיר

  -למה מתנגדים :שירי זיידמן
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  -סיבות עיקריות, בואו נגיד :שי רוזנצוויג

הסיבות העיקריות, אני אגע בסיבות העיקריות  :מןשירי זייד
שנוגעות לאלפי מנשה. תחנת הדלק הוא אומנם על 
גז אבל היא גם תהיה על מזוט. מדובר על תחנה 

ארובות של  2עצומה שבמקור היו צריכות להיות 
מטר, כשאני מדברת על התחנה אתה יודע  60

מטר, הורידו אותה  60הצבעתי על המיקום שלה, 
.. יש להם  47-ל מטר, יש להם בעיה ליזם שזה.

בעיה עם העניין של הזיקה לקרקע. הם צריכים 
שתהיה להם זיקה לקרקע באופן מלא, אין להם 
זיקה על הקרקע באופן מלא, ולכן הם צמצמו את 

 47-התוכנית והורידו את הגובה של הארובות ל
מטר נמצאות  47ארובות של  2מטר. אז תחשוב 

, שפולטות עשן. משטר הרוחות לך כאן מתחת לאף
  -ידוע, מספיק שיהיה

 יש תסקיר סביבה?  : משה אופיר

תסקיר הסביבה עוד פעם אני אסביר, משרדי  :שירי זיידמן
הממשלה אני הייתי בוועדות הות"ל שהתייחסו 
לזה. משרדי הממשלה מיישרים קו עם החלטת 
הממשלה באופן מוחלט, כולל משרד לאיכות 

היחיד שהתנגד זה משרד הסביבה. המשרד 
הבריאות. אבל כל המשרדים מיישרים קו עם 
החלטת הממשלה, אבל התסקיר נמצא במסגרת 
המאבק, יש מטה מאבק מאורגן שמובילים אותו 
, ויש להם תסקיר סביבה. יש להם גם  חבר'ה ממתן
תסקיר לעניין של הפגיעה במים, במקורות המים. 

  -אנחנו צריכים כמובן

 מה אומר תסקיר הסביבה? ו : משה אופיר

אני כרגע לא יכולה, זה תסקיר ארוך מאוד, אם  :שירי זיידמן
אתה רוצה אפשר להעלות את זה כמובן באתר של 

 המועצה. 

  -אני הבנתי שההספק הוא לא מוגזם זה סך הכול : משה אופיר

1 :שירי זיידמן ,300 . 

 זה לא תחנה אדירה כמו שאומרים.  : משה אופיר

1 :מןשירי זייד ,300 . 

-הם מתכננים להעלות את חדרה בשיפוץ הקרוב ל  :אייל רוזנפלד
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1, וזה הולך להיות 1,200 . את חדרה הוא 300,
 . 1,200-הולך להעלות ל

 לא חדרה על כל מרכיביה. אני לא מסכים.  : משה אופיר

, גם אם הארובות  :שי רוזנצוויג אני יכול להגיד לך משהו
  -האלה

  -נייה, רק שנייהרק ש : משה אופיר

  -אבל רגע התחלתי להגיד משפט :שי רוזנצוויג

  -תן לי להגיד משהו : משה אופיר

 אבל התחלתי, התחלתי להגיד משפט.  :שי רוזנצוויג

 אבל שי תן לי להסביר.  : משה אופיר

 אני אתן לך, רק רוצה להגיד לך משהו אחד.  :שי רוזנצוויג

תן לי להשלים, אני רוצה יפה שתיתן לי, אבל תי : משה אופיר
 להשלים את מה שהתחלתי. 

 אז תשלים.  :שי רוזנצוויג

 אל תקטע אותי כל פעם.  : משה אופיר

, לא קטעתי אותך.  :שי רוזנצוויג  לא קטעתי

 אבל ניסית לקטוע אותי.  : משה אופיר

אני רוצה להגיד לך שגם אם הארובות האלה  :שי רוזנצוויג
  -יוציאו ריח של שושנים

, אני לא מוכן שתיקטע אותי.  : שה אופירמ  שי

 אני לא רוצה אותם מול הבית.  :שי רוזנצוויג

בסדר הבנתי, אבל אתה יכול להגיד את זה אחרי  : משה אופיר
 שאני אסיים. 

, לא התאפקתי.  :שי רוזנצוויג  הנה אמרתי, אמרתי

  -אבל היית יכול להגיד את זה : משה אופיר

 ייב להגיד את זה. הייתי ח :שי רוזנצוויג

 בלי לעצבן אחרי שהייתי מסיים.  : משה אופיר
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, זה רק עדכון.  :שי רוזנצוויג  אבל זה לא דיון

בסדר, אז אני אומר, אני אומר. ההפעלה של זה  : משה אופיר
, אני  כמו שאני מבין, ההפעלה של זה זה רק בגז
הסתכלתי בזה בזמנו. רק במקרה חירום מדובר 

 זה לא מדויק?  בהפעלה שלא בגז.

 לא בחירום.  :שירי זיידמן

 מה?  : משה אופיר

  -לא רק בחירום, יש שמה מיכל סולר ענק  :אייל רוזנפלד

 ועבור מה?  : משה אופיר

 עבור ההפעלה של המזוט.   :אייל רוזנפלד

 באיזה מקרה?  : משה אופיר

  -בכל המקרים, גם אי אספקה של גז, תחזוקה  :אייל רוזנפלד

 במקרים יוצאי דופן.  : פירמשה או

בוא נגדיר את זה ככה, גם הגז פולט רעלים,   :אייל רוזנפלד
ומשטר הרוחות פונה בדרך כלל מכיוון מערב 

  -לכיוון מזרח

 אתה לא מדבר על העניין הביטחוני.  :שירי זיידמן

.. קריית טבעון עם המפרץ מה שקורה שמה,   :אייל רוזנפלד ראה.
  -וויש שמה רחובות שחטפ

.. מה יש שם תחנת כוח?  : משה אופיר  מה זה קשור.

 אני אגיד משהו נוסף.  :שירי זיידמן

 זה ארובות לזיקוק.  : משה אופיר

?  :שירי זיידמן  אפשר להגיד משהו

 -מה קשור : משה אופיר

 )מדברים יחד(

אני חושב שי עם כל הכבוד, ועכשיו אני אגיד את  : משה אופיר
, הדבר הזה   -דעתי

 היית בכנס? היית במפגשים?  :רוזנצוויגשי 
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, שי : משה אופיר , שי   -שי

. :שי רוזנצוויג .  או קראת רק.

אתה כל הזמן מדבר שאני מדבר, אני לא יכול  : משה אופיר
ככה. אתה רוצה לדבר, אני אצא החוצה תדבר מה 
 , שאתה רוצה. אבל אם אני נמצא פה תכבד אותי

 ואל תקטע אותי. 

 ני מכבד אותך. א :שי רוזנצוויג

 אני מבקש אל תקטע אותי.  : משה אופיר

 אני מכבד אותך, אני לא מבטיח לא לקטוע אותך.  :שי רוזנצוויג

בסדר, בסדר. מה שאני רוצה להגיד שירי וגם לך  : משה אופיר
שאתם לכאורה נכנסתם לעניינים. העניין הזה לא 
עולה פעם ראשונה סביב שולחן המועצה, הוא 

 עצה הקודמת, זה לא עניין חדש. עלה גם במו

 טוב.  :שירי זיידמן

:  : משה אופיר ואז דיברו על זה ואמרו מתנגדים, ואני אמרתי
תראו להתנגד תמיד אפשר להתנגד, אבל צריכים 
, ובגלל זה שאלתי אותך, למה מתנגדים.  להבין
בשביל להתנגד בצורה אפקטיבית צריכים להבין 

במקומות  לקרוא את התסקיר, לראות מה שיש
אחרים, ולא שאתה תגיד לי שזה דומה לקריית 

 טבעון לבתי הזיקוק. 

 נתתי דוגמא.   :אייל רוזנפלד

 זה לא קשור בכלל, זה לא קשור בכלל.  : משה אופיר

 אתה טועה ומטעה.  :שי רוזנצוויג

  -זה אם אתה מביא את הדוגמא הזאת : משה אופיר

 אתה טועה.  :שי רוזנצוויג

אז אני חושב שצריכים להבין במה מדובר. אז  : משה אופיר
צריכים ללמוד את הנושא הזה ולהתנגד מבחינה 
רציונלית אם בכלל. אבל לא לבוא להגיד בקריית 
טבעון יש מבתי הזיקוק, אז גם אנחנו ככה. זה לא 

  -העניין. ועכשיו לעניין הנפט והמזוט

זה רק יש לך עוד חצי דקה, כי אנחנו מתקדמים,  :שי רוזנצוויג
  -עדכון. משה תהיה איתי רגע
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 בסדר, בסדר.  : משה אופיר

 חצי דקה.  :שי רוזנצוויג

והעניין של התפעול בגז זה אינטרס שלהם לתפעל  : משה אופיר
את זה בגז, כי הגז הוא משמעותי זול יותר. אין 
לאף אחד אינטרס לתפעל את זה במזוטים שעולים 

בעניינים, פי כמה וכמה. לכן עם כל הכבוד, את 
תעבירי לנו את כל הזה, עם תסקיר הסביבה, ואז 
אנחנו נגבש דעה. סתם לבוא להגיד, יש את המושג 

 , וזה לא הולך ככה. not in my back yardהזה: 

 משה סיימת?  :שירי זיידמן

 אני סיימתי.  : משה אופיר

  -תודה. עכשיו אני אגיד משהו, תסמוך :שירי זיידמן

 , תגידי מה שאת רוצה. בבקשה : משה אופיר

שנייה אני אגיד, תהיה סמוך ובטוח שלפני שאני  :שירי זיידמן
נכנסת למאבק אני קוראת את כל המסמכים, זה 
שאני לא באה ושופכת כרגע את כל המידע, זה לא 
אומר שאני לא יודעת את כל הנתונים ועל מה אני 
, רגע אתה  מתנגדת. עכשיו אני אגיד לך משהו

 י לדבר בבקשה. דיברת, תן ל

 אני לא אומר כלום, אני לא מפריע לך בכלל.  : משה אופיר

אין בעיה, זכותו של כל תושב כאן להתנגד או לא  :שירי זיידמן
להתנגד, זכותו של כל תושב להחליט מה שהוא 
 , רוצה, יפה ובזה נגמר הסיפור. אני באתי ועדכנתי
אני לא באה עכשיו לפתוח את כל נושא תחנת 

אם אתה רוצה אנחנו יכולים לפתוח את זה הכוח, 
 במועד אחר בכיף. 

 את יכולה להעביר לנו את הכול כולל תסקיר?  : משה אופיר

  -אני יכולה לצרף אותך לקבוצה של המאבק :שירי זיידמן

 תעבירי נתונים.  : משה אופיר

  -ואתה יכול להוציא משם :שירי זיידמן

 תשלחי לי את הקישור.  : משה אופיר

 אם יש לך משהו תשלחי.  :י רוזנצוויגש
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 אין בעיה בכיף.  :שירי זיידמן

בכל מקרה אני אומר רק כדי לסכם, אני לא רוצה  :שי רוזנצוויג
שמול הבית שלכם ושלכם יהיו ארובות ענקיות 
, לא פולטות ריח ורדים, פולטות  שפולטות עשן
, אני לא רוצה שזה  עשן נמצאות מול הבית שלנו

ם אם זה תורם לשלום, לא רוצה שזה יהיה מצידי ג
יהיה פה, שייקחו את זה למקום אחר ואי אפשר 

 ימים להתנגד.  40להתנגד בכל זמן יש 

 נכון.  :שירי זיידמן

וזהו. אנחנו כבר שנה, אני יודע שזה עלה במועצה  :שי רוזנצוויג
הקודמת, אני העליתי את זה. לכן אני אומר 

זה מגיע שנתיים או שנה ומשהו של עבודה, 
, ראש  לישורת האחרונה, זה לא ביזנס פרטי שלנו
, כולם  , קרני שומרון , כפר סבא, דרום השרון העין
שם באותה סירה, אנחנו היינו בכנסים, יש החל 
מההיבט הביטחוני, ששמים לך שם עוד משהו 

  -שאפשר

 היבט הביטחוני זה לא בעיה שלכם.  : משה אופיר

להפציץ אותו והוא לא יעשה  עוד משהו שאפשר :שי רוזנצוויג
 טוב. 

.. ביטחוני?  : משה אופיר . 

 כי הוא לא יפזר אבק כוכבים.  :שי רוזנצוויג

?  : משה אופיר  אנחנו אחראים לביטחון

זאת תחנת כוח המונעת בגז. אוקיי לעדכון הבא,  :שי רוזנצוויג
 לעדכון הבא. 

.. הביטחוני שאנחנו צריכים להתנגד לו? : משה אופיר לא  מה.
, אתה יכול להסביר למה אני מתכוון?  הבנתי

 שאנחנו נהיה מטרה. 

  -זה לא אנחנו, תחנת הכוח המונעת בגז :שי רוזנצוויג

 תחנת הכוח תהיה מטרה?  : משה אופיר

 היא נמצאת בלב אוכלוסייה.  :שי רוזנצוויג

אז זה צריך להטריד אותי כחבר מועצת אלפי  : משה אופיר
 מנשה? 
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  -אם סוגרים לך את הכביש  :אייל רוזנפלד

 העניין הביטחוני?  : משה אופיר

, בוודאי.  שלומית ארצי:  בוודאי

אם סוגרים לך את הכביש, זו הגישה היחידה   :אייל רוזנפלד
 -לאלפי מנשה, קרני שומרון

  )מדברים יחד(

אוקיי עדכון הבא. חבר'ה יש עוד כמה עדכונים. יש  :שי רוזנצוויג
חינוך חדשים למדינת ישראל, שר התחבורה ושר ה

אני דיברתי איתם, אני הזמנתי אותם לביקור 
, אנחנו מתאמים את  באלפי מנשה והם הסכימו

זה, אני מקווה מאוד שיהיה לנו גם תאריך בקרוב, 
  -נשמח גם לראות אתכם להעלות את כל הדברים

כדאי שיגיעו לפני הבחירות, כי אחרי הבחירות הם  : משה אופיר
 ברווזים צולעים.  כבר יהיו

או שכן או שלא, ואולי זה חלון הזדמנויות, ולא  :שי רוזנצוויג
, אני מוניתי להיות חלק מצוות  אוסיף. עוד עדכון
העוסק בסקר הנכסים במדינת ישראל על ידי 

, אנחנו בסך הכול  ראשי  5או  4השלטון המקומי
רשויות. סקר הנכסים כפי שהוא קורה כרגע הוא 

יות ועוול מצד אחד לתושבים, וגם גורם להרבה בע
בלגן שלם לרשויות. אנחנו לא הרשות היחידה 
שהסתבכה עם הדבר הזה, ופשוט מנסים לעמוד, 
קודם כל לאפיין את כל הבעיות ולנסות לראות 

  -איך אפשר להגדיר גבולות גזרה

 אבל כל רשות זה דבר אחר.  : משה אופיר

המהות היא אותה  כל רשות זה דבר אחר, אבל :שי רוזנצוויג
מהות. בסופו של דבר יש את התושב שיכולים 
לבוא אליו והוא מקבל, בסופו של דבר אתה נכנס 

 30איתו לאיזו תסבוכת, לדוגמא מישהו שלפני 
שנה בנה כי מישהו אישר לו ואין את האישור 
הזה, אבל הבית כבר בנוי והוא משתלב בסביבה, 
 ועכשיו המועצה כביכול נדרשת בגלל סקר

 הנכסים להורות לו לפרק. 

 הא בעיות כאלה, חשבתי ארנונה.  : משה אופיר

 לדוגמא, לדוגמא, גם, גם.  :שי רוזנצוויג
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 אני לא מבין למה אתה מתכוון בדיוק, אבל בסדר.  : משה אופיר

  -אתה אומר אתה בעד סקר :שי רוזנצוויג

  -אני לא בין למה אתה מתכוון בדיוק : משה אופיר

 אז אני אומר.  :יגשי רוזנצוו

מה הצוות הזה צריך לפתור את הבעיות של  : משה אופיר
הארנונה, לפתור בעיות של מבנים שקיימים שלא 

 הוצא להם היתר? 

אתה תצטרך להישאר במתח, רק תדע בינתיים  :שי רוזנצוויג
  -אני מעדכן

 לא, אני לא במתח בכלל.  : משה אופיר

ולחן את עניין סקר שיש צוות ששם על הש :שי רוזנצוויג
  -הנכסים, מה יצא, מי יצא

 אני שמח מאוד.  : משה אופיר

 בפרק הבא באלפי מנשה.  :שי רוזנצוויג

..  : משה אופיר  לא, לא, אתה לא צריך לעדכן אותי בכלל.

לא חובה. אבל אנחנו לא מנהלים פה עכשיו פינג  :שי רוזנצוויג
פונג, שב בשקט אני רוצה לדבר, אוקיי? זה 

דכונים עד פה, רציתי לעדכן עוד כמה דברים, הע
 אבל הוצאת לי את החשק. 

 

 תכנית פיתוח והסכם כוללני משרד השיכון

 

בואו נתחיל עם זה בסדר מבחינתכם שאילתות  :שי רוזנצוויג
, יש הצעה לסדר אחת של אלי כהן אם אפשר  אין
שאנחנו נתחיל דווקא עם משה שייתן סקירה 

תגיע נעשה אותה ואז  קצרה של הזה, ואם דליה
 , בסדר? אז בבקשה. -נעשה את ה

ערב טוב לכולם. קודם כל אני מזכיר לכולכם  :משה יחיאל
שביום שישי הקרוב יש סיור תב"עות שבמסגרת 

הקיימות שלו אנחנו נעבור על כל התוכניות 
עתידיות כולל גדר מומלץ בחום, כי היו כאלה 
, שהשתתפו בעבר, אני חושב שזה היה אופיר
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וכדאי שבשטח אנחנו נחווה את כל התוכניות, 
אנחנו נביא גם תשריטים של כל אזור נתמקד בכל 
אזור, תשאלו שאלות והרבה שאלות גם לגבי 
הפיתוח העתידי כולל כביש, לאן יוצאים, מה 
יוצאים, פיתוח אזור התעשייה איך ייעשה על מנת 
לא להפריע לתושבים. אני אתחיל דווקא עכשיו 

ים מאוד קצרים. תראו אני יכול לשבת עם עדכונ
  -אתכם כל הלילה, אבל לכם יש עוד

לא, לא, עדכון קצר, וגם אני אוסיף ואומר,  :שי רוזנצוויג
אתמול ישבנו כל ההנהלה, ברובה ישבנו ואת 
הסקירה הזאת העברת שם באריכות. פה אני 
באמת רוצה גם קצת למען השקיפות הציבורית, 

'. ככה שתגיד עוד כמה מי  לים על הסכם כוללני וכו

 אז אני אגיד ככה לגבי אזור תעשייה, גם לעדכן?  :משה יחיאל

 אזור תעשייה זה הכי חשוב.  : משה אופיר

 כמה מילים.  :שי רוזנצוויג

אזור תעשייה, אנחנו נמצאים במצב של גמר  :משה יחיאל
ההקצאות שאושרו בזמנו במועצה. אני מקווה 

, אני מסייע לכל שהיום יצא המכתב האחרון
  -אלה

 טק. -אזור תעשייה לאו : משה אופיר

טק, אני מסייע לכל אלה שזכו בקשר עם -לאו :משה יחיאל
המינהל, על מנת שהם ישלימו את ההליכים, 
ישלמו את הוצאות הפיתוח. במקביל אני מקווה 
שבשבוע הבא, כי הבחור שמטפל בנושאים של 

 7שים המכרזים נמצא בחו"ל לא המינהל, שמגר
יצאו לשיווק, ואנחנו מוציאים בעצם סוף  10-ו

יולי עד אמצע אוגוסט מכרז כולל על כל אזור 
התעשייה. אנחנו נמצאים עכשיו באיזה שהיא 
בדיקה של הקרקע על מנת לראות מה שווה 
הקרקע פה מבחינת השימושים שלה האגרגטים 

- 7שיש, מה ניתן להשתמש. אני מקווה שמגרשים 
בוודאי ישווק כי הוא  7שיותר מהר.  ישווקו מה 10

, ואליי פנו כבר הרבה מתעניינים,  מגרש יותר קטן
 זה במכרז במינהל. 

אני רציתי לשאול אותך בעקבות הדיון אתמול  : משה אופיר
בעניין הזה של הפיתוח. אתה אמרת שהכוונה היא 
לעשות את הפיתוח של כל אזור התעשייה כולל 
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מה אי אפשר טק ביחד. ל-טק וההיי-הלאו
 -להפריד ביניהם, כי יש

  -אני אסביר :משה יחיאל

 -הלוח זמנים הוא : משה אופיר

אני הבנתי. מה שאנחנו עושים בעצם הביחד יהיה  :משה יחיאל
רק תשתיות העל, כמו מים שחייבים לבוא 

  -מלמעלה

 הצטרפה חברת מועצה דליה.  :שי רוזנצוויג

לא חייב לעשות בשלב  לגבי יתר הדברים מה שאני :משה יחיאל
טק אני לא עושה. אני חייב להוביל מים -זה בהיי

-מלמעלה מסביב לגבעה, אני מוביל את זה להיי
-טק, הביוב בלאו הכי זורם מהמגרשים של הלאו

טק כלפי מטה לכיוון הוואדי ולכן בעצם השאיפה 
הראשונה, כשאני אומר ביחד זה להוציא מכרז 

טק אני -הלאו ביחד. הדירוג בעבודה היא שאת
, כי אנחנו הולכים להזכירכם,  אמסור ראשון
אנחנו עושים את פיתוח המגרשים ואת הפיתוח 
 9הציבורי יחד, אנחנו חוסכים פה לדעתי בין 

חודשים במסירת המגרשים. ואני  12-חודשים ל
אגיד את זה בקיצור למה אני מתכוון. במצב רגיל 

ון כשאנחנו חותמים על הסכם פיתוח, משכן השיכ
, אנחנו צריכים what everמשרד הכלכלה  רמ"י

זמן את המגרש למי שזכה, לתת לו  Xלתת תוך 
תשתיות התחלתיות של דרך, פריצת דרך וכיוצא 
בזה. פה בגלל העובדה שמדובר במגרשים 
שהמועצה / החברה הכלכלית קיבלה בגינם כסף 
מהיזמים, אנחנו הולכים לבצע גם את הפיתוח 

ש. מה שזה יעשה, זה שבעצם הפנימי בתוך המגר
אנחנו נוכל למסור את המגרשים כשנה לפני 
המועד, זה יהיה במקביל הכול ביחד. ואז 
המשמעות מבחינת המועצה זה שהמבנים יבנו 
שנה לפני המועד הרגיל במצב של מסירת מגרשים 

 אחרי שנה וחצי שנתיים. 

-מגרשים שהקצנו ללאו 6-אני רוצה להבהיר, ה : משה אופיר
 -אושרו אמרת 2ק, ט

 נכון.  :משה יחיאל

 בשלבי אישור.  4-אתמול ו : משה אופיר
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 נכון.  :משה יחיאל

, זאת  4-בהנחה והמגרשים ה : משה אופיר הנוספים יאושרו
אומרת היזמים יאושרו והם יקבלו את ההקצאה 

  -טק ומגרש הנוסף שהיה שם-למגרשים, וההיי

 הגדול.  :משה יחיאל

, ה : משה אופיר  ם יאושרו בשלב מאוחר יותר. כן

, זה לא יאושרו.  :משה יחיאל ? זה מכרז  מה זה יאושרו

לא, זאת אומרת עד שהטיפול ואישור היזמים  : משה אופיר
  -בהם

לא, זה לא אישור זה מכרז, כל אחד יכול לגשת  :משה יחיאל
 -למכרז, מי שזוכה

 בסדר.  : משה אופיר

ר, זה לא אישור משרד עומד בתנאים, זה לא אישו :משה יחיאל
 הכלכלה. 

יהיה הבדל בין הזמן שבו אושרו ששת היזמים  : משה אופיר
טק. האם -טק לבין השלמת ההליך של ההיי-ללאו

, באופן עקרוני אפשר להתחיל בפיתוח  זה יפגע בנו
 אושרו.  6-אחרי שה

  -התשובה היא :משה יחיאל

  -ום לנוטק זה לא יגר-אם אנחנו מחכים גם להיי : משה אופיר

אז התשובה היא בפירוש שאין קשר, אנחנו  :משה יחיאל
מבצעים את העבודה בצורה כזאת שגם, לקחתי 

, מגרש  ישווק אין ספק בכלל,  7אפילו מקרה קיצון
ייגשו כי כבר פנו אליי הרבה כאלה שמתעניינים, 

בעיניי הוא קצת  10מן הסתם זה מכרז. מגרש 
-20בעייתי כי יהיה עלות של בסביבות  מיליון  30

₪-  

 טק אני לא יודע? -מה המספר של המגרש של ההיי : משה אופיר

 . 10 :משה יחיאל

 אוקיי.  10 : משה אופיר

ולכן מבחינתי מבחינת תכנון עבודות הפיתוח אני  :משה יחיאל
 7כולל  6עד  1מפריד בין שני האזורים, מגרשים 



   

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

16 

יפותחו והיזמים יוכלו לקבל את המגרשים, ואפשר 
יה להתקדם לעבר בנייה מבלי לפגוע בלוחות יה

הזמנים. כלומר המועצה לא תיפגע מזה גם אם 
לא ישווק בהתחלה. זאת אומרת ככה  10מגרש 

 אנחנו מתכננים את עבודות הפיתוח. 

לא  10עבודות הפיתוח יתחילו גם אם מגרש  : משה אופיר
 ישווק? 

, אנחנו מתחילים :משה יחיאל   -בוודאי

תגיד בשביל הספורט מתי רואים באגרים? בשביל  :שי רוזנצוויג
 הספורט. 

אני אגיד לכם, אני אגיד לך בשביל הספורט, אם  :משה יחיאל
אנחנו מפרסמים מכרז בחודש אוגוסט, בואו נגיד 
שבחירה של יזם תהיה עד אמצע ספטמבר תחילת 
אוקטובר, דהיינו התחלת עבודה יכולה להיות 

  -אולי נובמבר לקראת סוף השנה לכל המאוחר,

 בקיצור תחילת שנה הבאה? :שי רוזנצוויג

, כן.  :משה יחיאל  אפילו לפני

אוקיי לא נתפוס אותך במילה כמו שלא תפסנו עד  :שי רוזנצוויג
 עכשיו. 

לא, אנחנו נמצאים עכשיו בשלבים שאנחנו כן  :משה יחיאל
  -יכולים לדעת

, עדכון הבא.  :שי רוזנצוויג  אוקיי

כון הבא זה נושא של נופיה. אני בזמנו לא זוכר עד :משה יחיאל
לפני כמה זמן זה היה חודשיים שלושה, הבאתי 
למועצה את כל הנושא של התוכנית, את כל 

שאושרה בות"פ את התקציב על  הנושא של תכנית
שאושרה בות"פ לצורך פיתוח ₪ מיליון  17.7סך 

נופיה. אנחנו עברנו על תכנית הפיתוח, ראינו מה 
יישוב כולל שצ"פים וכיוצא בזה. אתם יוצא ל

לצורך ₪  1,160,000אישרתם במועצה תקציב של 
, תכנון מפורט אני מדבר, ויובא  קידום התכנון
למועצה תב"ר נוסף על השלמה של עבודות 

-ל₪  17,700,000-הפיתוח ההפרש בין ה
1,160,000  .₪ 

 -שכל המקורות בעצם זה :שי רוזנצוויג
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ת זה משרד השיכון דרך אגב. בעצם כל המקורו :משה יחיאל
, ומשרד השיכון  היזם ישלם כסף למשרד השיכון
יעביר את הכסף למועצה, כאשר יש כיסוי מלא 
לכל העבודות. ובמסגרת הזאת נחתם חוזה בין 
, כי זה חוזה אחיד,  המועצה לבין משרד השיכון
וכל תכנית שבעצם תלווה אותנו יובלים או כל 

היא תהיה במסגרת תכנית אחרת שלא תהיה, 
  -הסכם

אבל מחר יובלים אתה תרצה לדבר עליה, היא  :שי רוזנצוויג
 תבוא לפה לשולחן. 

,  :משה יחיאל כל אישור תקציבי חייב להיות כאן על השולחן
מסיבה אחת פשוטה, פעם כשאני הייתי גזבר 
, הוא בכלל  הייתי שולח חשבונות למשרד השיכון

היום כל חשבון לא היה מבקש ממני תב"ר אפילו. 
ראשון שמגיע, הדבר הראשון שמבקשים תב"ר 
מהמועצה לוודא שהממונה אישר את התקציב, 
וכמובן שאם זה לא מגיע למועצה אין תב"ר ומן 

 הסתם אי אפשר להציע. 

, מה הצעד הבא?  :שי רוזנצוויג  יופי

נופיה נמצאת באוויר דהיינו באתר של רמ"י. מה  :משה יחיאל
ת. מה שחסר בחוברת, לדעתי שחסר שם זה חובר

ימים  10בשבוע הבא כבר או בשבוע הבא או עוד 
, ויינתן דד ליין  החוברת תפורסם במסגרת המכרז

  -להגשה

 מתי רואים שם באגרים?  :שי רוזנצוויג

  -יום לשלם 90באגרים אחרי שיהיה זוכה, יש לו  :משה יחיאל

 פחות או יותר זמן.  :שי רוזנצוויג

 תי אמצע השנה הבאה. לדע :משה יחיאל

 אמצע השנה הבאה זה הערכה כזו אופטימית.  :שי רוזנצוויג

 הערכה.  :משה יחיאל

, זה לא משהו שקורה מחר, מרגע הישמע  :שי רוזנצוויג אוקיי
 הגונג, כמה זמן זה הפיתוח הזה?

  -הפיתוח הזה הוא אזור, הפיתוח המסיבי :משה יחיאל

 תהיה אופטימי.  :שי רוזנצוויג
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 חודשים.  18-ל 12אופטימי? בין  :יחיאל משה

? : משה אופיר  הפיתוח של נופיה ב' שנה וחצי

  -שלבים 2חודשים. יש  12חודשים,  12 :משה יחיאל

  -אני שמעתי :שי רוזנצוויג

 מה שמעת?  :משה יחיאל

 אני שמעתי גם שנתיים.  :שי רוזנצוויג

וח לא, לא, לא, ממש לא. אני אגיד לכם הפית :משה יחיאל
, הפיתוח  12, 2-מתחלק ל חודשים פיתוח ראשוני

הראשוני זה שפורצים דרך, עושים ביוב, מים, 
תאורה, ונותנים את הזה ליזם. לאחר מכן אחרי 

מהדירות עושים שכבה סופית של  80%שמסיימים 
  -אספלט ועושים את כל הגמרים

אנחנו נצטרך להגיע לפה עוד פעם לשולחן הזה,  :שי רוזנצוויג
 י נופיה? לגב

  -לא. אני יכול להגיד לכם דבר אחד :משה יחיאל

 -לגבי נופיה בטח שצריך להגיע : משה אופיר

 למה?  :משה יחיאל

 היתרי בנייה.  : משה אופיר

 לא, לא, היתרי בנייה זה משהו אחר.  :משה יחיאל

 אוקיי אני רוצה לקדם גם לשחרר את דליה.  :שי רוזנצוויג

ושא של הפיתוח בכלל ונופיה בפרט, לגבי כל הנ :משה יחיאל
 1990אני אמרתי אני מכיר את היישוב הזה משנת 

אני ער לבעיות, למצוקות, הכול יעשה בתיאום, 
גם את המשאיות את כל התפעול של כל הדבר 
הזה, גם באזור התעשייה וגם בנופיה אנחנו נעשה 
עם מינימום הפרעה לתושבים, אם חלילה תהיה 

 בשעות השיא והלחץ.  הפרעה היא לא תהיה

.. נופיה ב' זה לא פרויקט  לוי: -דליה נחום משה, יש פה ויכוחים.
 האלף. 

 ממש לא.  :משה יחיאל

 מה זה?  : משה אופיר
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 לא נכון? לא, לא, בסדר.  לוי: -דליה נחום

 מה אמרת? מה אמרת?  : משה אופיר

 נופיה ב' זה לא פרויקט האלף.  לוי: -דליה נחום

 א, מה פתאום לא קשור. ל : משה אופיר

לא, כי היה ויכוח באיזה שהוא שלב מישהו טען  לוי: -דליה נחום
שיש איזה שהוא שילוב בין נופיה ב' לבין פרויקט 

  -האלף

 מה זה פרויקט האלף?  :שי רוזנצוויג

 ₪. אלף  :משה יחיאל

אבל זה זה לא? זה לא זה? אבל זה שמה באותו  :שי רוזנצוויג
 מקום. 

  -לא, תכלס המקום :משה יחיאל

.. לזה.  :שי רוזנצוויג  בואו נגיד כאילו.

המקום של פרויקט האלף, המקום ההתחלתי של  :משה יחיאל
  -פרויקט האלף היה באזור בית העלמין

.. המדינה.  לוי: -דליה נחום . 

  -אבל זה כנראה :משה יחיאל

 אתה היית גזבר בזמנו.  : משה אופיר

ר אבל אני לא החלטתי על פרויקט אני הייתי גזב :משה יחיאל
 -האלף. אבל עזוב

.. אני נתתי לך כסף, אני נתתי לך בידיים  : משה אופיר .1 ,000 
 .₪ 

 ₪.  1,000זה לא ₪  2,000אני מחכה להם עדיין. זה  שלומית ארצי:

אני מציע שתעלו את זה כשהחשב יגיע, באמת  :שי רוזנצוויג
 יהיה יותר קל. 

קט האלף במקומו מונח, המגרשים מה פרוי לוי: -דליה נחום
 שהוקצה בזמנו זה לא שייך לנופיה ב'. 

, עוד פעם אני יכול להישאר  :משה יחיאל אני אגיד לכם משהו
פה כל הלילה. לגבי הנושא של הקצאת קרקע, אני 
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יכול להגיד לכם שאני עובד בשוטף עם המינהל כל 
, בעבר יישוב היה יכול לקבל  , היו 25%הזמן

, זאת אומרת כל 100%שאפילו קיבלו  יישובים
היישובים בתוך יהודה ושומרון שעבדו להסתדרות 

  -הציונית

 אני אפילו לא מבין מה אתה אומר, בוא נתקדם.  :שי רוזנצוויג

  -בסדר לוי: -דליה נחום

היא שאלה שאלה פשוטה, אני אעזור לך, זה  :שי רוזנצוויג
 פרויקט האלף? אני לא יודע. 

  -אם זה בתוך נופיה לוי: -דליה נחום

 לא, אין בתוך.  :משה יחיאל

 צריך להחזיר כספים.  לוי: -דליה נחום

 זה לא הדיון עכשיו. :שי רוזנצוויג

שנייה, ההסבר שלי הוא שבעבר כשהיה פרויקט  :משה יחיאל
האלף אכן המינהל יכול היה לתת איזה שהוא, 

ליישוב  25%להקצות חלק לפחות מהמגרשים עד 
לשווק אותם. נכון להיום רמ"י עובד  על מנת

, יש מכרז הוא לא מקצה  בצורה מסחרית נטו
  -לרשויות, הוא מקצה רק

.  : משה אופיר .  אין מקום? הרי יש מקומות.

.. נדון בזה בהנהלה.  :שי רוזנצוויג . 

 )מדברים יחד(

 אגב יש לי רעיון מה לעשות, אבל זה לא פה.  :משה יחיאל

.. מה זאת  שלומית ארצי:  אומרת אם.

משה תתקדם בבקשה. הבאתי אותך רק שתיתן  :שי רוזנצוויג
עדכון קל. אוקיי חברים תודה למשה. מה שחשוב 

  -זה שביום שישי

 למה הוא לא סוקר את הפרויקט השלישי?  : משה אופיר

 מה זה השלישי?  :משה יחיאל

 איזה פרויקט שלישי?  :שי רוזנצוויג
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 ביובלים.  : משה אופיר

 יגיע לפה כשיהיה אישור.  :יחיאלמשה 

לא קורה בו איזה משהו מיוחד, אז כשיגיע נדון  :שי רוזנצוויג
 בו. 

אגב אני אעדכן אתכם גם בסיור לגבי הכביש.  :משה יחיאל
 -הבטחתי לכם אתמול. היום הייתי במינהל

 זה מעניין אותי מאוד.  : משה אופיר

 ? ביום שישי. או שאתם רוצים עכשיו :משה יחיאל

לא, לא רוצה עכשיו. אתה רוצה במשפט, במשפט  :שי רוזנצוויג
 בלי אבל זה. 

  -יש תב"ע לכביש הכניסה :משה יחיאל

 הנושא הוא כביש הגישה לאלפי מנשה הרחבה.  :שי רוזנצוויג

זה משהו שאני אראה לכם אותו פה. אם תסתכלו  :משה יחיאל
הוא  531, גם 531או אגב  55באדום זה כביש 

והכביש החדש ששימרנו אותו והכנו תכנית  נקרא,
 הוא זה, זה הקטע הזה. 

 כאשר בהתחלה הוא משתלב עם הכביש הקיים.  : משה אופיר

הוא משתלב. עכשיו תראו אני אגיד את זה  :משה יחיאל
בקיצור, אתמול לא הרמתם לי להנחתה, נתתם לי 
זה, אני הקדשתי חצי יום לכביש הזה, ישבתי עם 

  -לי חומר, ישבתי פה באייל תשתית מכינים

..  :שי רוזנצוויג  רק שיהיה ברור מדובר על הכביש.

 מסלולים על הפקעה.  4אפשר לנסוע על  : משה אופיר

.. דרך אגב, אני משוכנע  :משה יחיאל שנייה, בניגוד למה שאמר.
  -בתשובה שלי

 ש?  : משה אופיר

ה, שיש הפקעה לרוב הכביש הזה עד אזור תעשיי :משה יחיאל
  -שניתן כן

 מצטרפת חברת מועצה אורית.  :שי רוזנצוויג

  -ניתן לעניות דעתי :משה יחיאל
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 מטר.  30-על ה : משה אופיר

.. לכל כיוון. 2ניתן לעניות דעתי לעשות שמה  :משה יחיאל . 

 מסלולים.  4 : משה אופיר

דרך הפעולה שהיא לא תהיה פה, מה שאני אעשה,  :משה יחיאל
יקבע פגישה עם הצד הצבאי של אני אבקש משי ש

המינהל, אני כבר מכין חומר שם, עם ישראל 
אפריאט שהוא קמ"ט תחבורה, עם נטליה אברבוך 
ועם כל הצוות שלה. מה שאנחנו נלך לעשות א' 
לבדוק היתכנות, ב' נלך לנתיבי ישראל ונציע. אני 

 במקביל גם בודק איך אפשר לממן אותו. 

תה אומר עד אזור התעשייה, מסלולים שא 4-ה : משה אופיר
 הכוונה היא עד השטח שלא הופקע?

לא, אני מדבר על זה שאם אתה לוקח את הכניסה  :משה יחיאל
 -55מכביש 

 כמה?  : משה אופיר

 איפה שהמשתלה של, איך קוראים לה?  :משה יחיאל

, מזל.  : משה אופיר , כן  כן

 מזל, עד לשם פחות או יותר יש הפקעה.  :משה יחיאל

 עד למזל?  : אופיר משה

 יש הפקעה.  :משה יחיאל

 ואחרי מזל זה לא סטטוטורי.  : משה אופיר

 לא משנה, יש לזה פתרונות תכנוניים איך עושים.  :משה יחיאל

 מסלולים זה בסדר.  4אם יהיה עד מזל  : משה אופיר

  -בשלב הראשון 2גם אם יהיו  :משה יחיאל

.. הזה שנכנסים לתהלי :שי רוזנצוויג ך לקדם את ההרחבה את .
 כביש הגישה. עדיין אין שום דבר שאפשר להודיע. 

, זה יטופל, זה מטופל כבר לא יטופל. זה  :משה יחיאל נכון
 מטופל ואנחנו נעשה את מה שצריך להשלים. 

 צריך לשנות את הגיאומטריה של הכביש גם.  : משה אופיר
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תך שעות, תודה משה, תודה רבה. יכולנו לשבת אי :שי רוזנצוויג
אבל זה לא ייקרה. באיזה שעה זה ביום שישי? 

חבר'ה להביא כובע וקרם  9:00אתה זוכר? בשעה 
 הגנה ומים. 

 

 הלוואה  –אישור אבן דרך ראשונה בתוכנית ההבראה  .3

 בכפוף לאישור משרד הפנים. ₪ מיליון  1.5על סך    

 הכסף שיתקבל מההלוואה ישמש להחזר חובות ספקים.    

 

לפני ההצעה לסדר של אלי אני רוצה בבקשה  :וזנצוויגשי ר
לגעת בנושא אישור אבן דרך ראשונה בתוכנית 

בכפוף ₪  מיליון 1.5ההבראה, הלוואה על סך 
לאישור משרד הפנים, הכסף שיתקבל מההלוואה 
ישמש להחזר חובות ספקים. דנו בזה אתמול 
בישיבת הנהלה, אני רוצה כמה מילים של אילן 

 בעה. וניגש להצ

אתמול רוב חברי המועצה השתתפו בישיבת  אילן דולב:
הנהלה, הצגנו להם, חבל כל מי שלא הגיע הפסיד, 

 הפסיד אותי כן. 

 דליה. ₪ רבע מיליון  : משה אופיר

 יש לנו מספיק שעות.  לוי: -דליה נחום

אני אשמח להשלים את זה אחר כך. באמת כל מי  אילן דולב:
יה ורוצה לדעת עוד שרוצה לשאול שאלות, לא ה

פרטים, הצגנו דו"ח מאוד מאוד מפורט, דו"ח 
שמראה מה הולך להיות, דו"ח שמראה מה אנחנו 
הולכים לעשות עם הכספים שיגיעו מתוכנית 
ההבראה לאורך זמן לאורך השנתיים הקרובות 
איך אנחנו מצמצמים את חובות המועצה, ואלו 
 חובות מועצה אנחנו מצמצמים. בעיקר, בעיקר,
בעיקר, אנחנו מדברים על צמצום החובות לספקים 

הקשה למועצה של חובות  תאו הקטנת הגיבנ
ספקים, שיאפשר לשי לאודליה להנהלת המועצה 
לעשות דברים עבור תושבים, כי היום מאוד קשה 
לעבוד עם הספקים קיימים, כי הם לא מקבלים 
כסף. במסגרת אותה מצגת הראינו גרסאות שונות 

נים של התזרים שהולך להיות פה או צדדים שו
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בשנתיים הקרובות. את אבן הדרך הראשונה 
אנחנו מבקשים לקבל כבר כעת. אבן הדרך היא 

 7.5%מופיעה בתוכנית ההבראה כהעלאה של 
 -. הכסף ילך כמו ש2019ארנונה בשנת 

 לפי השקף שם.  : משה אופיר

כמו שמופיע כאן בשקף ונפרט. אנחנו מתכוונים  אילן דולב:
250לתת  למתנ"ס מכספי ההלוואה. ₪  000,

המתנ"ס שלנו קשה לו לפעול, עכשיו אנחנו גם 
מדברים על תקופת הקיץ פעילות ילדים, כמעט 
ואין חוגים כספית, מבחינת התזרים של המתנ"ס, 
התזרים בחודשים האלה מאוד מאוד קשה, והוא 
חייב את החמצן הזה כדי להמשיך לפעול. ישנם 

שהצטברו ₪  330,000קף של ספקים קטנים בהי
ואנחנו רוצים לשלם אותם. יש לנו חוב סוציאליות 
אחד שאנחנו רוצים לשלם, חובות חודש מאי. 

70ולגנן ₪  450,000לאשפה  אני במשא ₪.  000,
, הייתי אמור  , אני לקראת סיום משא ומתן ומתן
לקבל היום תשובה מבנק מזרחי על הקטנת 

 הריבית. 

 ריבית מדובר? על איזה  : משה אופיר

.. הריבית של  אילן דולב: 1יש לי היום. מבנק דקסיה, ואני  5%.
  -פועל להפחית את הריבית

 פריים פלוס.  :שי רוזנצוויג

ואני עובד להפחית את  1.5%סליחה, פריים פלוס  אילן דולב:
הריבית מבנקים אחרים, במיוחד מבנק מזרחי 

 לכיוון הפריים. 

 שזה להלוואות הבאות? ו היום או זה יעזור לנ :שי רוזנצוויג

, אני רוצה לקבל  אילן דולב: זה יעזור לנו גם להלוואה הזו
החלטה כאן על השולחן, שהמועצה מאפשרת לי 

  -ולשי לקחת הלוואה

 לכמה שנים ההלוואה?  : משה אופיר

 1.5%שנים. מבנק מזרחי עד פריים פלוס  15-ל אילן דולב:
  -בכפוף

 -להגיד ככה עד פריים זה בסדר :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(
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 לא, הוא אמר שהוא ינסה להשיג.  :שי רוזנצוויג

פה ואמר אני הולך לעבוד  1%פה  1.5%בשקף היה   :אייל רוזנפלד
 . 1%על פריים בלי פלוס 

 יש לנו גם.  1%אפשר פריים פלוס  אילן דולב:

  )מדברים יחד(

  -אז תקרא את נוסח ה :שי רוזנצוויג

רגע, לפני שאנחנו קוראים את נוסח ההחלטה אם  ולב:אילן ד
יש שאלות, הבהרות, דברים שאתם רוצים לשאול 

 לפני שנקריא את נוסח ההחלטה. 

אני הייתי רוצה לקבל את השקף שאורית ביקשה  : משה אופיר
 לקבל אתמול. 

 אמרנו כמה ימים. אמרנו אתמול.  :שי רוזנצוויג

ול, ואני רואה שזה לא ואני גם הערתי אתמ : משה אופיר
השתנה, לא ציפיתי שזה ישתנה, אבל היה יפה 
היה מועיל אם במקום את האחוז מההלוואה 

כמה זה ₪ מיליון  1.5שאנחנו יודעים לחשב לבד 
, היה יותר 17%זה ₪ מיליון  1.5מתוך ₪  250,000

-או ה₪  250,000-מועיל לי כחבר מועצה לדעת ה
.. שזה י₪  450,000  ותר חשוב. איזה אחוז.

יש לך את זה בכל החומר שישלח אליכם, יש לך  :שי רוזנצוויג
 את זה, ואתה תוכל לראות את זה מול העיניים. 

 אני לא יודע כמה חייבים לאשפה.  : משה אופיר

 אז אתה תראה.  :שי רוזנצוויג

  -איזה חומר אני : משה אופיר

 אז אתה פשוט תראה את זה.  :שי רוזנצוויג

 אני צריך לנבור בחומר.  : משה אופיר

, אבל אתה יודע אתה לא חייב לנבור בחומר :שי רוזנצוויג
 מישהו יצטרך לנבור בשבילך. 

אבל אם עושים שקף, אז שיעשו שקף שמראה את  : משה אופיר
 זה. 

יכול להיות, זו דעתך, ואנחנו נקבל אותה פעם  :שי רוזנצוויג
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  -הבאה

קף שמדברים שנותנים זו דעתי שאם עושים ש : משה אופיר
  -₪ 150,000למתנ"ס 

זכותך לחשוב ככה ואנחנו לא שוללים, אז אולי זה  :שי רוזנצוויג
 יהיה לפעם הבאה. 

-אני הייתי רוצה לדעת איזה אחוז מהחוב זה ה : משה אופיר
250,000  .₪ 

זו לא צריכה להיות בעיה, לא צריכה להיות בעיה,  :שי רוזנצוויג
הבאה, אבל זה לא משהו  ואולי זה יקרה לפעם

must  .וזה בסדר 

למה אני אומר את זה? אתה שומע שי? למה אני  : משה אופיר
 30%אומר את זה? כי אם התשלום לאשפה זה 

מהחוב והתשלום לגינון, סתם אני זורק מספר, זה 
2%  ..  מהחוב אז זה חשוב לדעת, אולי אנחנו נבקש.

  -ת ראשוניםבסדר. אגב אתה יש לך זכו :שי רוזנצוויג

 אתה הבנת אותי?  : משה אופיר

 בגלל שאתה בוועדת כספים.  :שי רוזנצוויג

  -אז להבא : משה אופיר

אתה יכול לעשות את זה במסגרת ועדת כספים  :שי רוזנצוויג
בשמחה, רק תגיע לוועדות האלה כבר, אי אפשר 

 רק בישיבת מועצה. 

, אני מגיע מעל ומעבר.  : משה אופיר  שי

 אני לא חושב.  :נצוויגשי רוז

אני רוצה להזכיר לך שאתה היחיד פה מחברי  : משה אופיר
המועצה שמקבל כסף, אנחנו עובדים בהתנדבות, 

  -אז לכן זאת הפעם האחרונה שאתה מעיר

 עזוב די. לא, לא הפעם האחרונה.  :שי רוזנצוויג

 -על מגיעים או לא מגיעים : משה אופיר

 וג חבר, לא חוג, זה לא תחביב. לא, זה לא ח :שי רוזנצוויג

 וכל הדברים האלה.  : משה אופיר
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 זה עבודה בלי כסף.  :שי רוזנצוויג

  -אני לא צריך : משה אופיר

 אבל אתה עובד בלי כסף.  :שי רוזנצוויג

אני לא צריך לשמוע ממך למה אתה מגיע ולמה  : משה אופיר
 זה לא מגיע. 

כספים. אתה עכשיו אתה טועה, אתה בוועדת  :שי רוזנצוויג
  -נבחרת לעבודה שלא מקבלים בה כסף

  -תשמע שי, תשמע שי : משה אופיר

 וזה העניין.  :שי רוזנצוויג

 אתה מקבל כסף.  : משה אופיר

 אז מה?  :שי רוזנצוויג

 ואני מתנדב.  : משה אופיר

  -אבל אתה לא עושה טובה :שי רוזנצוויג

 -אז ההבדל הוא ברור : משה אופיר

 זה נראה כאילו אתה עושה טובה.  :נצוויגשי רוז

ואני לא רוצה לשמוע אותך, אתה כל ישיבה אומר  : משה אופיר
 את זה, ונמאס לי כבר מזה. 

  -אני אמשיך לומר :שי רוזנצוויג

 נמאס לי ככה מההערות האלה שלך.  : משה אופיר

 זה לא התנדבות, זה רק עבודה בלי כסף.  :שי רוזנצוויג

 ההערות האלה לא מכבדות אותך.  : משה אופיר

  -זה בלי לייקים בלי כיף בלי כלום :שי רוזנצוויג

  -שי : משה אופיר

 בלי תגמול, בלי כסף, זו עבודה לכל דבר ועניין.  :שי רוזנצוויג

, שי, אתה מקבל פה כסף, אני לא רוצה להזכיר  : משה אופיר שי
 פה כמה כסף אתה מקבל כל חודש. 

  -חבל :שי רוזנצוויג
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, למעלה מ : משה אופיר  בחודש. ₪  50,000-כמה אתה עולה לנו

  -אני מאוד מקווה :שי רוזנצוויג

 אתה עולה לנו.  : משה אופיר

 שאני אחזיר את הכסף הזה.  :שי רוזנצוויג

אז בבקשה תעשה מה שאתה מקבל כסף עבורו  : משה אופיר
 ואל תעיר למתנדבים. 

ני רוצה, כי אתה לא אני אעיר לך כמה שא :שי רוזנצוויג
 מתנדב, אתה חבר מועצה. 

  -אני מתנדב, מתנדב : משה אופיר

 זו עבודה.  :שי רוזנצוויג

 זה אדם שלא מקבל כסף.  : משה אופיר

זו עבודה מבאסת, זו עבודה מבאסת בלי תגמול,  :שי רוזנצוויג
 בלי כסף, זה לא תחביב וזה לא חוג. 

 דה זו התנדבות. זו לא עבודה, זו לא עבו : משה אופיר

 בשביל זה נבחרת.  :שי רוזנצוויג

 זה התנדבות.  : משה אופיר

  -לך, יש מישהו שיבוא, יבוא במקומך :שי רוזנצוויג

 אני מתנדב כמה שאני חושב שאני רוצה להתנדב.  : משה אופיר

אתה לא נמצא בוועדות, ועדת כספים אתה לא  :שי רוזנצוויג
 נמצא. 

 ול להעיר לי כמה אני מתנדב. אתה לא יכ : משה אופיר

 למה אני לא יכול להעיר לך?  :שי רוזנצוויג

 לפי דעתי לא.  : משה אופיר

 למה זה בסדר.  :שי רוזנצוויג

 לפי דעתי זו חוצפה מצדך אפילו.  : משה אופיר

 אני חושב שזו חוצפה לא להגיע לוועדות.  :שי רוזנצוויג

 בסדר, בסדר.  : משה אופיר



   

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

29 

לא להגיע לוועדות, לא לכבד את הזימונים, ואז  :שי רוזנצוויג
בישיבת מועצה לבוא פה לתת משנה. אני אומר 

  -יש דרך לעבוד

  -שי : משה אופיר

 ובזאת סיימתי.  :שי רוזנצוויג

 -אל תעיר לי : משה אופיר

 אני אעיר כמה שאני רוצה.  :שי רוזנצוויג

? אני  : משה אופיר מצפצף אני מצפצף על ההערות שלך, אוקיי
 על ההערות שלך. 

אני מזהיר אותך בפעם הראשונה, בפעם השנייה  :שי רוזנצוויג
 אתה תהיה בחוץ. 

 אני מצפצף על ההערות שלך.  : משה אופיר

 אני מבקש ממך לצאת.  :שי רוזנצוויג

 אני לא אצא ולא כלום.  : משה אופיר

 לצאת, לצאת.  :שי רוזנצוויג

 מה זה הסיפור הזה?  : משה אופיר

.. אסור לך לדבר ככה.  :שי רוזנצוויג . 

 אתה תעיר למה אתה בא ולמה אתה לא בא?  : משה אופיר

 אני מעיר לך, אני מעיר.  :שי רוזנצוויג

 מה אתה השתן עלה לך לראש?  : משה אופיר

  -אני מעיר לך, ואני עושה את זה :שי רוזנצוויג

 ישבת בראש השולחן הזה?  : משה אופיר

  -אני מעיר לך ואני עושה את זה בצורה מכובדת :שי רוזנצוויג

 אז פתאום אתה חושב שאתה גדול.  : משה אופיר

אני עושה את זה בצורה מכובדת, אני לא משתמש  :שי רוזנצוויג
  -במילים לא נאותות

 מה אתה מדבר שטויות.  : משה אופיר
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  -אני עושה את זה בצורה מכובדת :שי רוזנצוויג

  -באת ולמה למה לא : משה אופיר

 זכותך.  :שי רוזנצוויג

, היית אולי אולי  : משה אופיר אולי אם היית מתקשר אליי
  -אולי

 הבנתי.  :שי רוזנצוויג

 מוצא לנכון לדעת למה אני לא בא.  : משה אופיר

  -גם התקשרתי אליך :שי רוזנצוויג

, כן.  : משה אופיר  כן

 ולא אתקשה להוכיח את זה.  :שי רוזנצוויג

 כן, מה אתה מדבר שטויות.  : ופירמשה א

 אתה פשוט לא מגיע.  :שי רוזנצוויג

 אתה לא התקשרת אליי ולא כלום.  : משה אופיר

אבל אני מבקש ממך מהרגע הזה, אמרת פעמיים  :שי רוזנצוויג
לצפצף נחליק את זה, נא להתנהג בהתאם. ועכשיו 
נעבור לנוסח ההצעה, כי אנחנו באמת רוצים 

 להתקדם. 

  -יש עוד שאלות לפני ש דולב: אילן

בסדר? אתה מתחמם סתם ואתה לא מתנהג יפה  :שי רוזנצוויג
 תדע לך. 

אני  לא מתחמם סתם, אני לא ילד שלך, אתה לא  : משה אופיר
 תעיר לי למה אני בא או לא בא, ברור לך? 

 אתה ממשיך, אתה ממשיך חבל.  :שי רוזנצוויג

 בחייך? למה אתה מדבר שטויות  : משה אופיר

 אני לא רוצה להוציא אותך.  :שי רוזנצוויג

נהיית ראש מועצה אז אתה חושב שאתה יכול  : משה אופיר
 להעיר לאחרים? 

לא, לא, אבל ברגע שאתה עובר את הגבולות וזה  :שי רוזנצוויג
  -לא נעים
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אני לא עובר שום גבול, זה שאתה מעיר כל ישיבה  : משה אופיר
  -באת למה אתה בא לא בא ולמה

 בתקווה שתשתנה.  :שי רוזנצוויג

 בלי לברר למה לא באתי אפילו.  : משה אופיר

 אולי לתת לך מוטיבציה.  :שי רוזנצוויג

 מה אתה יודע? מה אתה יודע?  : משה אופיר

, אני אדע.  :שי רוזנצוויג  ספר לי

אני חושב שאני תורם למועצה מעל ומעבר למה  : משה אופיר
 שאני יכול. 

 אתה טועה, אתה טועה.  :נצוויגשי רוז

 וזה הכול.  : משה אופיר

 אתה טועה.  :שי רוזנצוויג

אתה טועה בסדר. אתה יכול להגיד שאני טועה,  : משה אופיר
 בסדר. 

.  :שי רוזנצוויג .  התרומה שלך היא.

 גם מה שאני תורם זה מעל ומעבר.  : משה אופיר

 אפשר לעצור את זה?  שלומית ארצי:

, אני רוצה לעצור את זה, הוא כל הזמן ממשיך.  :גשי רוזנצווי  כן

 גם אתה.  שלומית ארצי:

בסדר, אז הנה אני עוצר. אני רוצה לעבור לנוסח  :שי רוזנצוויג
 ההחלטה. 

אני רוצה להדליק אתכם עוד קצת בנושא הקודם,  אילן דולב:
הנושא של הוועדות עולה הלוך ושוב בדו"חות 

ותנו המבקר הביקורת של המועצה שמבקר א
החיצוני. נכון שאתם מתנדבים אבל יש מינימום 
של התכנסויות שצריך לעשות, אנחנו מנסים 

  -לתמרן בין כל ה

וגם מהכסף שאנחנו מקצצים. טוב, בוא נלך  :שי רוזנצוויג
 לנוסח ההחלטה. 
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, אני רוצה להקריא נוסח החלטה, המועצה  אילן דולב: אוקיי
₪ מיליון  1.5מאשרת בזאת לקיחת הלוואה בסך 

בכפוף לאישור משרד הפנים. ההלוואה תילקח 
שנים, בריבית של עד פריים  15-מבנק מזרחי ל

, כולל שעבוד הכנסות מים וביוב על פי  פלוס אחוז
 טפסי הבנק. מי בעד? 

 אני רוצה להגיד כמה מילים.  : אורית שגיא

 רגע, זה פה אחד או שלא?  :שי רוזנצוויג

 כן.  : משה אופיר

 פה אחד.  ן דולב:איל

 פה אחד. בבקשה.  :שי רוזנצוויג

, אני  : אורית שגיא אני רוצה להגיד כמה מילים. אתמול ישבנו
פשוט פספסתי את הדיון קודם ויכול להיות שאני 
חוזרת על דברים שנאמרו, אבל אני רוצה להגיד 

 אותם. 

 לא, לא, את לא חוזרת כי אני עוד לא דיברתי.  אלי כהן:

 anyלא חוזרת? לא, יכול להיות שזה עלה כאן  : אאורית שגי

way . 

אולי את רוצה לעשות את זה לא, לא, לא דיבר.  :שי רוזנצוויג
 , זה על תכנית ההבראה? -במסגרת ה

לא, אני רוצה להגיד רק על ההלוואה, בסדר?  : אורית שגיא
בעקבות ישיבת ההנהלה אתמול אני באופן אישי 

אה, כדי לאפשר החלטתי להצביע בעד ההלוו
באמת התנהלות תזרימית, אני לא יודעת אפילו 

, אבל משופרת ממה להגיד אם היא יותר טובה
שיש כיום, וכן כדאי שתהיה אפשרות לשלם 
לספקים וגם למתנ"ס שכבר ממש ממש מתקשה 
לשלם את המשכורות כמו ששמענו. אני הייתי 
שמחה מאוד לראות שאני אקבל במייל את 

אתמול עם כל ההתפתחות  התוכנית שהוצגה
התקציבית לאורך החודשים והשנים של תכנית 
ההבראה בכל אחת משורות התקציב, זה חשוב לי 
מאוד לעיין בדבר הזה ולהסתכל על זה ככה קצת 
יותר בפוקוס, ודבר נוסף שלי חסר ואני הייתי 
שמחה אם הוא היה מוצג, אם לא היום אז בפעם 

גע מבחינת הבאה, זה איפה אנחנו עומדים כר
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המצב של השנה הנוכחית, אנחנו כבר סיימנו 
, זה נכון שאין עדיין את הדו"חות של  חציון

  -החציון

 מתי זה?  :שי רוזנצוויג

.. לעבוד על זה.  אילן דולב: . 

שי דקה, תראה אחת הבעיות שלנו אם יורשה לי  : אורית שגיא
זה שאנחנו הרבה עובדים על הדו"חות בדיעבד. 

חות לוקח זמן להכין אותם, אנחנו אפילו שהדו"
 , חייבים לייצר מנגנון עבודה שבו בכל נקודת זמן
בטח במצב שבו אנחנו תמיד עומדים על הקשקש, 
אנחנו יודעים בכל רגע נתון פלוס מינוס מה 
, גם אם זה לא על השקל, אבל איזה שהיא  מצבנו
הערכה. לא יכול להיות שבסוף רבעון חודשיים או 

שלושה אחריו אנחנו מגלים לפעמים אפילו 
 שסיימנו אותו בגירעון של מיליונים.    

, אחד הדברים שגם  : אודליה גוטל קודם כל מסכימים לגמרי
בדיוק דיברנו על זה בימים האחרונים, זה להתחיל 
לקבל תזרים אפילו ברמה היומית, אני חושבת 
שאפילו אתמול או שלשום שאלתי את אילן שוב 

  -צאים לחלוטיןפעם איפה אנחנו נמ

  -לא תזרים, לא תזרים. היא לא מדברת על תזרים : משה אופיר

 היא נתנה דוגמא, היא נתנה דוגמא.  :שי רוזנצוויג

 זה לא מעניין אותנו.  : משה אופיר

 היא נתנה דוגמא.  :שי רוזנצוויג

בבוקר, זה  6-אבל זה נשנה לקום כמו כל יום ב שלומית ארצי:
פעמיים כאן. חבר'ה  כבר נאמר לא פעם ולא

  -באמת, אני שמעתי את הצלילים האלה

  -עוד כמה ימים יהיה פה חשב מלווה :שי רוזנצוויג

 לא, זה לא קשור לחשב שי.  : אורית שגיא

  -אני אומר זה קשור מאוד :שי רוזנצוויג

 זה לא קשור.  : אורית שגיא

 ת. והוא והוא יעבדו ביחד והם ידעו ברמה היומי :שי רוזנצוויג

, לא קשור לחשב מלווה, זה  : אורית שגיא אבל זה מנגנון שי
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מנגנון. אני אומרת לך שאני כבר באמת, אני 
, לא רק לך דרך  אומרת את זה כבר הרבה זמן
אגב, גם לקודמך בתפקיד, זו בעיה מאוד קשה כי 
היכולת להשפיע בדיעבד היא מצומצמת מאוד, 

רעון היא מאוד בעייתית, ובטח בשנה כזאת שהגי
הוא גדול, ואנחנו בתוך תכנית הבראה, זה נראה 
לי קריטי לדעת בכל רגע נתון איפה אנחנו 

 עומדים. 

 אנחנו מסכימים איתך לגמרי.  :שי רוזנצוויג

 בסדר?  : אורית שגיא

 אנחנו מסכימים.  :שי רוזנצוויג

אני יכול להוסיף עוד משפט בעניין הזה. נפגשנו  אילן דולב:
  -לנו את הנהלת החשבונותעם החברה שעושה 

 זה אחד האתגרים, אין ספק.  :שי רוזנצוויג

לא, העמדנו בפניה את הדרישה הזו, אמרנו אנחנו  אילן דולב:
חייבים, והצגנו את זה כדרישה בלתי מתפשרת, כל 
חודש אנחנו רוצים לקבל דו"ח רווח והפסד או 

 דו"ח מצב. 

  -כשאתה אמרת בסוף הרבעון הראשון : משה אופיר

רגע, רגע, תן לי לסיים, הם התחייבו שזה יהיה,  אילן דולב:
הפגישה נערכה לפני שבועיים, הם התחייבו שזה 
יהיה, יש פה בעיות פרסונליות, הבחורה שעשתה 
את העבודה באותה חברה סיימה את העבודה 
ועברה לחברה אחרת, נכנסת עכשיו חדשה 
במקומה, יש תהליך מתיש ויגע של פתיחת יוזר 

  -ול חברתמ

  -בואו נכנס :שי רוזנצוויג

 אבל זה דברים שייפתרו.  אילן דולב:

 אילן בוא נמשיך.  :שי רוזנצוויג

עוד דבר נוסף הגזבר צריך לעבור למשרה מלאה  אילן דולב:
כדי שיוכל לספק חומרים, בחצי משרה אי אפשר 

 לתת את מה שאתם מבקשים. 

  -יש עוד בתקציב אלי כהן:
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, אנחנו נצא למכרזוי אילן דולב:   -ש את זה בתקציב נכון

בגלל זה אנחנו אומרים שאנחנו מסכימים ואנחנו  :שי רוזנצוויג
עוד לא שם מכל הסיבות הידועות, ולכן אני אומר 
אפשר להעלות את זה עוד הרבה פעמים, אבל 

 המצב ידוע. 

 אילן סיימת?  : משה אופיר

 עכשיו סיימתי כן.  אילן דולב:

כשאתה אמרת בסוף הרבעון הראשון ששאלנו  : משה אופיר
חודש וחצי אחרי סוף הרבעון  –אותך חודש 

  -הראשון

 חודש וחצי זה היה.  אילן דולב:

  -חודש וחצי : משה אופיר

  -קיבלת יומיים אחרי אילן דולב:

, אני אמרתי חודש  : משה אופיר יכול להיות שזה היה חודש וחצי
  -חודש וחצי –

 ת יומיים אחרי. וקיבל אילן דולב:

אז תן לי לסיים. מה המצב הכספי של המועצה,  : משה אופיר
ואתה אמרת שאתה לא יודע עד שלא תקבל 

 דו"חות, נכון זה מה שאמרת? 

 יכול להיות.  אילן דולב:

 זה נראה לי לא סביר, זה נראה לי לא סביר.  : משה אופיר

 מה לא סביר?  אילן דולב:

  -ברשאתה בתור גז : משה אופיר

 אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. :שי רוזנצוויג

  -צריך לחכות לקבל דו"חות מהם ואין לך : משה אופיר

אני לא נכנס לזה, יש פה סיטואציה, כולנו  :שי רוזנצוויג
  -מכירים

, מיליון ₪ מיליון  3כי אז היו שמועות על  : משה אופיר ₪ גירעון
  -גירעון
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 מכירים את הסיטואציה. חברים, אנחנו  :שי רוזנצוויג

 אמרת אני מחכה לזה.  : משה אופיר

משה, אני לא קוטע אותך, אבל אני רק אומר  :שי רוזנצוויג
  -מכירים את הסיטואציה פה היינו פה בחוסר

 אני סיימתי.  : משה אופיר

בסדר, זו לא סיטואציה רגילה ואנחנו נלך ונשתפר  :שי רוזנצוויג
זה הדברים טוב יותר, פה, היינו רוצים לעשות את 

, זה ילך וישתפר גם אני רוצה לדעת את  לא יכולנו
  -כל

?  : משה אופיר  מתי נקבל את דו"ח רבעון חצי שנתי

 נתחיל לעבוד על זה.  15-הוא אומר שב :שי רוזנצוויג

 מתי?  : משה אופיר

 לחודש הוא אמר שהוא יתחיל לעבוד על זה.  15-ב :שי רוזנצוויג

15 : משה אופיר .7 .19 ? 

15 אילן דולב: .7 נתחיל לעבוד על הדו"ח, אני מאמין  19.
 ששבועיים, בין שבועיים לשלושה נסיים אותו. 

 זאת אומרת עד סוף יולי? עד סוף יולי?  : משה אופיר

, תחילת אוגוסט.  אילן דולב: , כן  עד סוף יולי כן

אז אילן ברגע שיש לך איזה שהיא הערכה תעביר  : אורית שגיא
.. לנו, א  ל תחכה שזה יהיה.

, ואני אדאג להעביר לכם, ברגע  :שי רוזנצוויג הוא יעביר לי
 שיהיה לנו הערכה. 

 לא מבוקר.  : אורית שגיא

 סופי.  : משה אופיר

 כל התהליך, סופי.  : אורית שגיא

ברגע שיהיה לו הערכה, ברגע שאני אדע, אתם  :שי רוזנצוויג
 תדעו. 

 קור. חציוני הוא דו"ח ס אילן דולב:

 הא נכון.  : אורית שגיא
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בסדר, אבל לפני שאתה מעביר את זה, בסדר  : משה אופיר
 מבוקר סקור לא אכפת לי. 

אנחנו חוזרים בלופ, אמרתי ברגע שאני אדע אתה  :שי רוזנצוויג
 תדע, אופיר וכולכם תדעו. 

 1.5אושרה פה אחד לקיחת הלוואה של  החלטה:
ם. בכפוף לאישור משרד הפני₪ מיליון 

שנים  15-ההלוואה תילקח מבנק מזרחי ל
בריבית של עד פריים פלוס אחוז, כולל 
שעבוד הכנסות מים וביוב על פי טפסי 

 הבנק. 

 

 

 הצעות לסדר. .2

מדדים ויעדים למימוש  –הצעה לסדר של אלי כהן א.  

 מתוכנית ההבראה. 

 

הנושא הבא הצעה לסדר היום, אלי בבקשה  :שי רוזנצוויג
הצעה לסדר שלך. דליה אם את רוצה תקריא את ה

 את משוחררת. תקריא את ההצעה. 

שבועות בערך או טיפה יותר, אושרה  3לפני  אלי כהן:
תכנית ההבראה. אנחנו כולנו יודעים מה 

 ₪9, מיליון  18הפוטנציאל שלה מבחינת המועצה 
במענקים, ₪ מיליון  9-בהלוואות ו₪ מיליון 

ואנחנו אמורים  ובאופן תיאורטי עברנו את ההליך
להתנהל ולעשות את המיטב עם הכסף שיגיע. 
ההצעה שלי הייתה אז שנייצר תכנית, כאשר 
בראשה נשים מטרות ויעדים מאוד מאוד מוגדרים 
ומאוד מאוד מדידים, כדי שלא נפספס את המטרה 
העיקרית של תכנית ההבראה הזאת, והיא למעשה 
ל להחזיר את רוב החובות שיש לנו לספקים ובכל

 לגירעון. 

.. ביעדים.  שלומית ארצי: . 

לא, לעמוד ביעדים זה לקבל את הכסף, אני יותר  אלי כהן:
מדבר על מה עושים עם הכסף, ואיך דואגים 
להחזיר את החובות עם הכסף, ולא שילך חלק 
מכובד ממנו לצריכה, ואנחנו למעשה גזרנו גזרות 
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על כולנו ואנחנו חיים שנתיים בצורה שהיא מאוד 
מאוד מצומצמת ובעייתית, ואחרי השנתיים 

למצב שבו צמצמנו חובות מסביב  במקום להגיע
 12-לא הגענו ל₪ מיליון  12-ל₪ מיליון  30-ה

מה עשינו בזה? זאת הייתה המטרה, ₪, מיליון 
שבועות  3זאת הייתה ההצעה לסדר. ובאמת עברו 

בדרך דיברנו דנו אולי החלפנו גם מיילים על זה, 
ואתמול הוצגה בפנינו בהתחלה סוג של תכנית, 

ו והספקנו להסתכל אז הייתה אבל ככול שהסתכלנ
תכנית ממש מפורטת. הווה אומר אנחנו יודעים 
להגיד שלפחות מבחינת מטרות ויעדים הרוב 
המוחלט של הכסף הולך להחזרה של חובות 
והגירעונות, ויותר מזה יש תכנית ממש אקסל 

החודשים הקרובים, שבו כל חודש  24-מפורט ל
ותו למעשה מפורטים ההכנסות ההוצאות ועל א

ציר זמן פרוסים גם המענקים שאמורים להתקבל, 
כך שכל מענק גם מפורט לאיזה חובות ולאיזה 
גירעונות אמור לכסות. התוכנית הזאת על פניו 
נראית על הכיף כיפאק, כי היא באופן תיאורטי 
מספקת גם כלי לבקרה יחסית מאוד מאוד צמוד, 
ואם הגזבר ומי שמנהל את הכספים למעשה יעשה 

מעקב חודשי של תחזית אל מול ביצוע, אז ממש 
באופן תיאורטי אנחנו אמורים להיות טוב ולהשיג 
 , את המטרות. אני אומר על פניו ובאופן תיאורטי
כי אתמול ביקשנו מעבר לרפרוף בקבצים לקבל 

ולנתח אותם לעומק,  real downאותם, כדי לעשות 
אני מניח שתוך כמה ימים כשנקבל אותם, אז 

שזה ככה.  100%-ל להיות משוכנעים בבאמת נוכ
אז בפועל זאת הייתה הצעה לסדר, אבל היא 
באופן תיאורטי מתייתרת, אנחנו רק צריכים 

 לעקוב ולראות שזו באמת הדרך. 

תודה אלי. אגב מוזמנים כולם לשבת איתנו ביחד  :שי רוזנצוויג
ולנתח אותם ביחד בצורה מקצועית, ולא כל אחד 

, כי כל אחד מ בין את הדברים אחרת. אבל לעצמו
גם נגיד לבד זה בסדר. חייב לומר לחזור על מה 
שאמרתי אתמול גם בהנהלה, יבוא חשב מלווה, 
יכול לקחת את התוכנית הזאת ולהחליט שהוא 
רוצה לעשות את הדברים אחרת. אנחנו לא רצינו 
להגיע ולא חיכינו לחשב שיבוא ויגיד לנו מה 

איך יהיה התזרים, עושים, ואיך תהיה התוכנית, ו
ואיך אנחנו עומדים. פשוט ייצרנו את התוכנית 
לעצמנו עם נקודות הבקרה שלנו ועם כל אבני 
הדרך לאבני הדרך, על מנת שיגיע החשב אנחנו 
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נציג לו אותה, ובתקווה שהוא ילך איתנו בדרך 
שבה היא טובה לנו. עם זאת אם הוא יחליט 

 לעשות אחרת הוא יכול, הוא יכול. 

 אני רוצה להגיד משהו.  : אופירמשה 

 אמרה אורית, הרימה את היד לפניך.  :שי רוזנצוויג

אני רוצה להוסיף על הדברים שאלי אמר בנוגע  : אורית שגיא
למטרות וליעדים של תכנית ההבראה, שבעיניי 

 מאוד חשובים. 

 בבקשה.  :שי רוזנצוויג

פים יותר משחשוב לדעת לאן הולך כל שקל בכס : אורית שגיא
שיגיעו אם הם מענק ואם בהלוואה, חשוב לדעת 
מה יקרה בקצה הדרך. כי כמו שאמרתי אתמול 
המענקים וההלוואות הם לא קורים על ריק. זאת 
אומרת תוך כדי יש פעילות שלמה, יש דברים 

₪ מיליון  9שמתרחשים ואם אנחנו ביד אחת ניקח 
מענקים וביד ₪ מיליון  9הלוואות, ונקבל עוד 

לא יודעת מה נעשה, יכול להיות שבקצה  השנייה
לא עשינו שום דבר ואולי אפילו גרוע מזה, אז כן 

     -צריך

 בשביל זה יש חשב מלווה.  : אודליה גוטל

בסדר, יכול להיות אבל אמרנו שאנחנו כרגע, אם  : אורית שגיא
אנחנו כבר מדברים, יצאנו כבר לתוכנית כן חשוב 

דע גם איך למדוד שיהיו מטרות ויעדים שאנחנו נ
     -אותם בסוף. איך נדע

אמרת יד ימין ויד שמאל, אז אני אומרת החשב  : אודליה גוטל
מלווה מוודא שיד ימין ויד שמאל עושות כמו 

  -שצריך ולא

בסדר נראה, כשהוא יגיע אנחנו נראה את זה. בכל  : אורית שגיא
אופן חשוב לדעת לאן אנחנו מגיעים בקצה, גם 

סוף האם התוכנית הצליחה או לא שנדע לומר ב
הצליחה, וההצלחה שלה בעיניי זה לא רק לעמוד 
באבני הדרך ולקבל את הכסף, אלא בסופו של 

 דבר באמת להביא להבראה כלשהי. 

 -זה לחפש מנועי הכנסה נוספים :שירי זיידמן

 )מדברים יחד( 



   

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

40 

 לא ברור, אבל זה הקטע זה לקדם את היישוב.  :שירי זיידמן

 ברור, ברור.  : גיאאורית ש

 זה למצוא פרויקטים שיכניסו עוד כסף.  :שירי זיידמן

בסדר, אבל התוכנית היא לא קשורה לפרויקטים,  : אורית שגיא
היא תכנית שחייבת להיות לה מטרה, אחרת היה 

 אפשר לעשות פרויקטים בלי התוכנית. 

 בסדר.  :שירי זיידמן

לה היא לא רק התוכנית הבראה הרי המטרה ש שלומית ארצי:
צמצום, צמצום, צמצום, ולקחת הלוואות, אלא גם 

 הכנסות. 

 נכון.  :שי רוזנצוויג

אני שואלת כרגע ואני רוצה להבין מה קורה עם  שלומית ארצי:
 ההכנסות, אני יודעת שהבאנו פרויקט והוא נדחה. 

 איזה פרויקט הבאנו והוא נדחה?  :שי רוזנצוויג

 רויקט ספורט אתגרי כאן. הבקשה לעשות פ שלומית ארצי:

אני לא מכיר. האיש שלי ספורט אתגרי יושב פה,  :שי רוזנצוויג
 אתה מכיר דבר כזה? 

 היינו אצלך נדחה, שי נדחה.  שלומית ארצי:

 אני לא מכיר דבר כזה, צר לי.  :שי רוזנצוויג

 אז אני אעביר לך.  שלומית ארצי:

 תעבירי.  :שי רוזנצוויג

 ביר לך.אני אע שלומית ארצי:

 אני אשמח גם לשמוע.   :אייל רוזנפלד

 בסדר, בסדר, אני אעביר לכם.  שלומית ארצי:

 לא מכיר דבר כזה באמת צר לי.  :שי רוזנצוויג

 אני אעביר לך, הם קיבלו הודעה שזה נדחה.  שלומית ארצי:

 צר לי.  :שי רוזנצוויג

 שאין כרגע עניין למועצה.  שלומית ארצי:
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 אני אשמח לראות את ההודעה.  אז :שי רוזנצוויג

אז אני שואלת לפני שאני נכנסת לעניין  שלומית ארצי:
  -הפרויקט

הודעת הדחייה? באמת אני תוכלי להראות לי את  :שי רוזנצוויג
 אומר. 

, אני אראה לך.  שלומית ארצי:  כן

, אז אני לא מכיר דבר כזה.  :שי רוזנצוויג  אוקיי

עזוב את הספורט האתגרי  אז אני שואלת, אז שלומית ארצי:
הזה, האם יש מאמצים לעשות להביא הכנסות, כי 
אני שומעת הלוואה ועוד הלוואה וקשה לי מאוד. 
תשמע היה לי קשה מאוד להרים את היד לעוד 

 הלוואה, אני אומרת לך אמיתי. 

מה זה, זה כל תכנית ההבראה שהרמת עליה כבר  :שי רוזנצוויג
אומר את תצטרכי את היד, זה זה זה, אז אני 

 פעם.  18להרים את היד עוד 

.. שאנחנו לא נחזור ל שלומית ארצי: .-3- חודשים אחורה,  4
  -אנחנו הרמנו ידיים להעלאת ארנונה

 רק את, רק את הרמת.  :שי רוזנצוויג

סליחה, זה לא רלוונטי. המועצה ואם זה אני או  שלומית ארצי:
  -לא

.. אני לא מבין. : משה אופיר   מה זה.

  -לקחה החלטה שמעלים את הארנונה שלומית ארצי:

  -מה זה ההערות האלה : משה אופיר

 זכותי להגיד מה שאני רוצה.  :שי רוזנצוויג

 המועצה החליטה?  : משה אופיר

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

 המועצה החליטה וזה לא משנה.  שלומית ארצי:

..  :שי רוזנצוויג  ביקשתי את.

 הערות האלה. מה זה ה : משה אופיר
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 בסדר, אנחנו בינינו זה בסדר.  :שי רוזנצוויג

המועצה החליטה להעלות את הארנונה, המועצה  שלומית ארצי:
, אבל  החליטה להיכנס לתוך תכנית ההבראה הזו
גם נאמר ואז לא יכולנו להגיד באופן ספציפי על 
.. תהיה להעלות את  פרויקטים אבל אמרנו.

, ולא רק באזו ר התעשייה, שאנחנו ההכנסות שלנו
חייבים להתחיל כקטן כגדול. אז אני שואלת אחרי 

 חצי שנה האם יש איזה שהיא התקדמות? 

 אלי אתה רוצה לענות או שאני אענה?  :שי רוזנצוויג

 לא, תענה.  אלי כהן:

  -אז יש חברה כלכלית, משה חבר בה :שי רוזנצוויג

 אני לא שמעתי שום תכנית שם.  : משה אופיר

  -אני אומר אתה צריך להביא אותם אלי :זנצוויגשי רו

 אני צריך להביא תכנית?  : משה אופיר

? אלי, מה חשבתם? בשביל מה התכנסנו פה היום :שי רוזנצוויג
  -גם אני נמצא שם

..  : משה אופיר  גם אתה צריך להביא.

, אני הבאתי בינתיים תכנית אחת, אני  :שי רוזנצוויג נכון גם אני
 יא תתכנס. עוד מנסה שה

 איזה תכנית?  : משה אופיר

אני הבאתי את התוכנית הזאת שאנחנו מדברים  :שי רוזנצוויג
, שיבוא לפה החשב הוא עוד לא הגיע  עליה עכשיו

 לפה. 

 איזה תכנית, תכנית הבראה?  : משה אופיר

 כן.  :שי רוזנצוויג

 זה קשור לחברה הכלכלית?  : משה אופיר

  -חשוב, אבל אני אומרלא, זה לא  :שי רוזנצוויג

 מדברים על הגדלת הכנסות.  : משה אופיר

 אני אומר אין לי פה מכפילי כוח.  :שי רוזנצוויג
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 אנחנו מדברים על הגדלת הכנסות.  : משה אופיר

אין לי פה מכפילי כוח, אני עובד לבד, אני מסביר  :שי רוזנצוויג
  -לך

 כן, תסביר לי.  : משה אופיר

עובד לבד, אתה עכשיו יכולת לבוא ולהגיד יש  אני :שי רוזנצוויג
 תכנית בוא תיכנס, לא עשית את זה. 

  -כל התוכניות שהבאנו אתה : משה אופיר

 איזה הבאת?  :שי רוזנצוויג

 הצבעת נגדם.  : משה אופיר

 איזה תכנית הבאת?  :שי רוזנצוויג

? איזה תכניות?  : משה אופיר  כן

 כשיו שנים אחורה. הא אנחנו הולכים ע :שי רוזנצוויג

, כן.  : משה אופיר  כן

 תשחרר אנחנו בקדנציה חדשה, תעשו ריסט.  :שי רוזנצוויג

 מה אתה חושב, תכניות זה ככה מעכשיו לעכשיו?  : משה אופיר

ואני עונה לך, יש חברה כלכלית מה שאני אומר  :שי רוזנצוויג
אנחנו צריכים לשקם אותה, חלק מתמונת המצב 

'וש בתח ילת הדרך, היא שהחברה שהראה ג
.. היא לא משמעותית, צריך לשקם אותה  הכלכלית.
לבנות אותה מאפס. אנחנו שמנו בתוכנית 
ההבראה באבני הדרך, חלק מהכספים זה גם 
לאנשים שאולי יבואו ויתפסו תפקיד בחברה 
הכלכלית בכסף, ייעוץ או לקחת על עצמם איזה 

לק שהוא תפקיד ניהול, אנחנו עוד לא שם, אבל ח
מתוכנית ההבראה היא תומכת בשיקום החברה 
הכלכלית זה אחד. אם יש רעיונות ואלי שם כמה 
, לא ראיתי שם ספורט אתגרי  רעיונות על השולחן
אני מתנצל, אם יש למישהו דרך להרים פה את 
, אז אני  אלפי מנשה לגבהים בספורט אתגרי

.. אז זה לא שם.   הראשון.

 ל בסדר. הכול מוקלט, הכו שלומית ארצי:

 בסדר.  :שי רוזנצוויג
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  -אז מחר אני אביא לך שלומית ארצי:

את תביאי. תביאי עוד תכניות אם יש לך עוד, רגע  :שי רוזנצוויג
 יותר מזה, אני אומר לך תביאי עוד תכניות. 

. שלומית ארצי: .  אני הבאתי.

 תביאי את כל התוכניות, תביאי את כל התוכניות.  :שי רוזנצוויג

  -בסדר, בוא נתחיל תכנית אחת ארצי:שלומית 

יותר מזה אני אומר למי שיש פה תכניות להבאת  :שי רוזנצוויג
.. שקובעים אתכם. אני  , תגיעו. כספים גשו אליי
יודע שאתם בהתנדבות אבל תגיעו ונעבור על 
תכניות. כרגע אנחנו מתרכזים בבלימה, היישוב 
הזה מתדרדר ועוד שנייה נסגר, ואנחנו צריכים 
.. וזה קורה. אישרנו את אבן דרך  להביא לפה.
הראשונה, ההלוואה הזאתי זה אבן תכנית 
בתוכנית הבראה. אני חושב שבהחלט שהוא יגיע 
ואנחנו רואים שדברים מתחילים לזוז, אין פה כסף 
, על מה את  למתנ"ס עוד שנייה סוגרים אותו
מדברת? אנחנו נוכל להיות רגועים יותר ופנויים 

וף פעולה גדול יותר, כי לבד אי אפשר יותר ובשית
לעשות את זה, נביא לפה גם פרויקטים כלכליים, 

 קטנים בינוניים זה ייקרה. 

..  : משה אופיר  כשאתה תחשוב.

 אני חושב כל הזמן.  :שי רוזנצוויג

  -אני רוצה : משה אופיר

תגיע לפגישות אתה תשמע אותם. אם תגיע  :שי רוזנצוויג
  לפגישות תשמע אותם.

.  : משה אופיר . , לעניין.  אני רוצה להגיד משהו

 איזה עניין.  אלי כהן:

הנושא לסדר היום. זה גם לאורית שדיברה על זה.  : משה אופיר
תשמע, כל מה שהציגו לנו אתמול והיום שזה 
השקף הזה והשקף הקודם, מה עושים עם הכסף, 
שזה העדפה שלנו ואולי החשב המלווה ישנה לא 

שנה, כל זה יהיה נכון במידה ואנחנו ישנה זה לא מ
 עומדים ביעדי התקציב. 

 באבני הדרך.  :שירי זיידמן
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 ביעדי התקציב.  : משה אופיר

 בסדר זה גם אבני הדרך.  :שירי זיידמן

, אז כל  : משה אופיר אם השנה אכן תסתיים בגירעון שאושר לנו
הסיפור שראינו פה היעדים וזה וזה זה בסדר, זה 

, במידה ונעמוד באיזון 2020לגבי שנת יהיה. כנ"ל 
אז כל מה שכתוב פה מן  2020תקציבי בשנת 

 הסתם צריך להתקיים. 

 לא.  :דובר

-ביעד הגירעון וב 2019אם אנחנו נעמוד בשנת  : משה אופיר
, כל מה שראית פה 0ביעד הגירעון שהוא  2020

צריך להתקיים, מתמטית צריך להתקיים. אבל 
, אני מקווה שהוא לא הבעיה היא שיש סיכוי

, אז כל מה  גבוה, שאם לא נעמוד ביעדי הגירעון
שראית פה הוא לא יתקיים. לכן זה התפקיד של 
הגזבר ושל ראש המועצה ושל החשב המלווה 

 לעמוד ביעדי תכנית ההבראה. 

 וזה מה שהוא רצה להגיד בשורה התחתונה.  :שי רוזנצוויג

, זה התפקיד שלכם לעמוד : משה אופיר ביעדי תכנית  כן
 ההבראה. 

, אבל אני דיברתי על האפשרות השלישית  אלי כהן: כן
 שאתה לא הזכרת. 

.. אכן יהיו נכונים, במידה והגירעון נגיד  : משה אופיר על מנת.
גבוה מהגירעון הזה, אז כל השקפים  2019-יהיה ב

 האלה הם לא יהיו רלוונטיים. 

, דרך א :שי רוזנצוויג גב רק כדי לסכם את לא, אבל עדיין אנחנו
, יכול להיות  זה, כי אלי סיכם את זה יפה. נכון

  -, בואו לא הרבהas plannedשלא הכול ילך 

. שלומית ארצי: .  ככול שלא ילך אז אנחנו.

  )מדברים יחד(

וזה יהיה חבל מאוד ואנחנו נצטרך לעבוד קשה  :שי רוזנצוויג
 כולנו. 

 נכון.  שלומית ארצי:

נצטרך לעבוד קשה בתת תקן שאנחנו  כולנו :שי רוזנצוויג
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נמצאים ובחוסר, כדי לייצר הצלחות. אנחנו נעשה 
  -הכול כדי שהדבר הזה

 אני כבר עניתי על זה בישיבה הקודמת.  : משה אופיר

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

  -אנחנו כחברי מועצה אין לנו שום שליטה : משה אופיר

 אתה טועה.  :שי רוזנצוויג

 השליטה? מה  : משה אופיר

 איזו שליטה יש לנו שי על זה?  : אורית שגיא

לא שליטה, כשאני הצעתי סתם לדוגמא לחסוך  :שי רוזנצוויג
כסף על ידי קידום פרויקט של התייעלות 
, זה  , אני הובלתי אותו אנרגטית, אז קידמנו אותו
חסך כסף, זה היה פרויקט טוב. אפשר להציע 

ה. אתה דברים כאלה, אפשר להציע הצעות כאל
יודע כמה דברים עוד אפשר לעשות, אני אומר זה 

  -בא מתוך

 מה זה קשור בתקציב? לא הבנתי.  : משה אופיר

אני מנסה להסביר, שהכול זה כלים שלובים של  :שי רוזנצוויג
הכנסה והוצאה, ואתה יכול לעמוד בתוכנית 

 הבראה הזאת. 

אם אפילו אני חושב שבתוכנית הבראה כתוב ש : משה אופיר
מקבלים כספים ממקורות אחרים, זה אפילו לא 

 נחשב. 

  -לא נחשב : אורית שגיא

  -₪אז אפילו אם תביא מיליון  : משה אופיר

  -אבל שי חשוב ש : אורית שגיא

 אתה טועה.  :שי רוזנצוויג

, אני רוצה לעשות כאן הבהרה : אורית שגיא   -שי

  -אבל לאן אנחנו נכנסים :שי רוזנצוויג

לא, לא, שנייה, אבל נאמר כאן משהו שאני  : יאאורית שג
  -רוצה
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 שמה שצריך לעבוד קשה כדי להצליח?  :שי רוזנצוויג

 לא, ממש לא, ממש לא.  : אורית שגיא

 נו אז מה?  :שי רוזנצוויג

  -שי באמת כאילו : אורית שגיא

  -אז נו :שי רוזנצוויג

  -עכשיו אני זאת שאומרת : אורית שגיא

 לנקודה.  :שי רוזנצוויג

מספיק עם ההערות האלה, לעבוד קשה, אנחנו  : אורית שגיא
כולנו עובדים קשה, כל אחד בעבודות שלו וגם 

 כאן. 

 תשמעו מה אגיד לכם.  :שי רוזנצוויג

 2שנייה שי דקה, זה לא העניין. אני רוצה להגיד  : אורית שגיא
דברים, אחד תכנית ההבראה היעדים שלה 

ת הבראה שלא קשורה, והמטרות שלה היא תכני
הצלחתה והמדדים שלה אין להם שום קשר למה 

 שייקרה או לא ייקרה בחברה הכלכלית. 

 נכון.  : משה אופיר

היא עומדת בפני  stand aloneהיא תכנית שהיא  : אורית שגיא
עצמה, זה דבר אחד. בלי קשר נכון שהחברה 
הכלכלית תתפתח ותייצר מנועי צמיחה כלכליים, 

ר, זאת אומרת אם זה לא יצלח שם זו זה לא קשו
 לא סיבה שהתוכנית הבראה לא תצליח. 

 את יודעת למה? את יודעת למה?  :שי רוזנצוויג

רגע, והדבר השני שאני רוצה להגיד שלתפיסתי  : אורית שגיא
ובעיניי אין סיכוי לחברה הכלכלית להתרומם אם 
לא יהיה שם מנכ"ל בשכר, אפילו בחלקיות משרה, 

שיהיה פרויקט אחד, רגע שי שנייה, בסדר  ומספיק
, אני רק אומרת, צריך רגע  אני מבינה את הקושי
, כדי לא לחיות  לשים את הדברים על השולחן
באספמיה. זה הוכיח את עצמו אגב לאורך שנים, 
יכול להיות פרויקט קטן פה, פרויקט קטן שם, 
אבל זה לא זה. מספיק שיהיה פרויקט אחד שיממן 

, ואפשר יהיה עלות של מנ כ"ל באופן חלקי
להתחיל להניע את הדבר הזה, צריך בן אדם 
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שעובד בזה. זרק משה אופיר ואמר פרויקטים זה 
לא מעכשיו למחר בבוקר, ואני מסכימה עם זה, 

 זה משהו שצריך לעבוד בו. 

 דקות.  5את חוזרת על משהו שאמרתי לפני  :שי רוזנצוויג

, : אורית שגיא אני לא יודעת על מה אני  אני אומרת את דעתי
 חוזרת. 

  -בסדר, אז אני אומר תקשיבו :שי רוזנצוויג

 אני רק אומרת את דעתי.  : אורית שגיא

  -אני אמרתי את זה, אני ציינתי בדיוק :שי רוזנצוויג

  -אני מסכים איתך, אין קשר בין תכנית ההבראה : משה אופיר

 נכון.  : אורית שגיא

 ן של החברה הכלכלית. לבין העניי : משה אופיר

אז אני אגיד לך למה אני חושב שאתם טועים.  :שי רוזנצוויג
תכנית ההבראה ואמרתי את זה כמה פעמים, 
ציירתי את הציור הזה, אני אחזור עליו עד שזה 
ייפול. יש את התוכנית הכלכלית, יש את התוכנית 
הקהילתית ויש את מנועי הצמיחה שאנחנו נצטרך 

מן הזה. כל הדבר הזה, וצאו לייצר, כל זה בז
מהמונחים האלה תכנית הבראה של משרד הפנים, 
הבנו זה ההלוואות זה הזה, חלק מזה הולך לחובות 
חלק מזה הולך לשוטף. תכנית ההבראה חלק 
ממנה היא כלכלית, חלק זה מנועי צמיחה, כמו 
שאמרה ובצדק שלומית, ועובד על זה אלי אני 

הילתית, ואנחנו יכול להגיד לכם, וחלק היא ק
עובדים על זה. זאת אומרת הלוואי והייתי יכול 

 .. מה ייקרה בו זמנית. ופה צריך ללחוץ על כפתור.
באמת התגייסות ועבודה, ואנחנו מחובתנו לעדכן 
אתכם במה שמתקדם. אם יש משהו שהיה מתקדם 
לצורך העניין בתוכנית הקהילתית והיה לי משהו 

, הייתי עושה את זה, בקרוב  כרגע לדווח עליו
 יהיה. 

רגע, ואם החברה הכלכלית לא תניב שום הכנסה  : משה אופיר
  -2020עד סוף 

בואו נחליט שאנחנו רוצים קודם כל חברה  :שי רוזנצוויג
 כלכלית. 
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  -רק רגע, רק רגע : משה אופיר

 אולי לא צריך אותה.  :שי רוזנצוויג

ת לא תן לי לשאול אותך. אם החברה הכלכלי : משה אופיר
תצליח לייצר הכנסות עד סוף תקופת תכנית 

, האם זאת תהיה סיבה לאי 2020ההבראה עד סוף 
 עמידה בתוכנית הבראה? 

לא, אני אגיד לך למה. כי החברה הכלכלית, וזה  :שי רוזנצוויג
לא שיש לי סבלנות עד אין סוף, יש פה אנשים 
בתוך החברה הכלכלית, בוא צריך להניע אותה, 

יקרה. אם אני רואה שזה לא התקדם לבד זה לא 
והחברה הכלכלית הזאת לא מוכיחה את עצמה, 
לא תהיה חברה כלכלית, אולי נמזער אותה רק 
למה שהיא טובה כרגע עכשיו שזה קצת תשלומים 
, ואנחנו נביא לפה יזמים ונביא לפה  ' וכו
פרויקטורים בסדרי עדיפויות שאנחנו רוצים, 

 ת מפורטות. אחרי שיראו לנו תכניות עסקיו

  -בסדר גמור. אולי כבר אפשר לקחת מיקור חוץ : משה אופיר

 אני לא אומר שלא.  :שי רוזנצוויג

 במקום החברה הכלכלית.  : משה אופיר

כרגע, כרגע, ועד שיגיע החשב המלווה שאת כל  :שי רוזנצוויג
, יכול להיות שהוא  התוכנית הזאת שאני עשיתי

.. והוא יראה את הדבר ים אחרת, אני יעשה פה.
מאוד מקווה שלא. אבל ברגע שהוא יגיע, וזה 
יהיה בימים הקרובים. הוא יגיע בימים הקרובים 

 אנחנו נדע יותר, אנחנו נדע יותר. 

אבל אני לא רואה שום קשר בין החברה הכלכלית  : משה אופיר
 לבין תכנית ההבראה. 

 אין קשר סליחה.  אלי כהן:

מבין למה אתה קושר ביניהם, אין קשר. אני לא  : משה אופיר
  -מה הקשר בין החברה הכלכלית

אני מסכים שיש קשר אם החברה הכלכלית תצליח  אלי כהן:
ופתאום תביא מיליונים של שקלים בשנה, ברור 
שיש קשר שהיישוב ייהנה ויהיה יותר טוב ויהיה 
לכולנו רווחה ושמחה. אבל אין שום קשר למה 

האם תכנית  שהחברה הכלכלית תעשה בהיבט של
, 2021בינואר ₪ מיליון  12ההבראה והיעד של 
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שיש ₪ מיליון  30-מתוך ה₪ מיליון  12מינוס 
 היום היא הצלחה או לא, אין קשר.

  -אני מדבר על :שי רוזנצוויג

 לא לבלבל אף אחד.  אלי כהן:

אני מדבר על התוכנית להבראת אלפי מנשה, זה  :שי רוזנצוויג
 הכול. 

  -בל פהיפה, א אלי כהן:

 אז מה לעשות?  :שי רוזנצוויג

  -זה בסדר שאתה מערבב בין הדברים, וזה בסדר אלי כהן:

 זה לא מערבב בין הדברים.  :שי רוזנצוויג

לא, אתה קושר בין דברים וזה בסדר, כי אתה  אלי כהן:
מסתכל על היישוב באופן כללי. הסוגיה פה הייתה 

אם מאוד מאוד ספציפית מאוד מאוד פרקטית. ה
לחברה הכלכלית יש השפעה קטנה ככול שתהיה 
על תכנית ההבראה והיעדים שציינו פה, והתשובה 

 היא לא, וזה צריך להיאמר ולהיות ברור. 

אם זה לא ברור אז אנחנו סתם מבזבזים, אני  : משה אופיר
 מבזבז סתם את הזמן. 

אני חייב לומר לך שאני לא מסכים אתכם, אבל  :שי רוזנצוויג
  -זה לא הדיוןמאחר ו

 למה?  : משה אופיר

אני אסביר לכם אחר כך, אנחנו יכולים לעשות  :שי רוזנצוויג
דברים דרך התוכנית הכלכלית כדי להתלבש 
בתוכנית ההבראה, זה לא קשור, זה יועצים, זה 
טיוב, זה מכרזים, זה המון דברים שאנחנו 
התחייבנו שאנחנו נעשה, התייעלות פה התייעלות 

ך תכנית ההבראה, אני לא יודע אם שם זה בתו
קראתם אותה, בחלקה זה גם קורה בחברה 
הכלכלית. מבחינתי רק כדי להתקדם קדימה, כי 
אנחנו באיזה שהוא סוג של לופ, מבחינתי אתה 

  -מוזמן לכנס את החברה הכלכלית מחר ולהתחיל

שי אם היית יודע מראש שהחברה הכלכלית לא  : אורית שגיא
יים הקרובות, האם היית נכנס תעשה כלום בשנת

 בכל זאת לתוכנית ההבראה? 
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 בטח.  :שי רוזנצוויג

, אז גמרנו.  : אורית שגיא  אוקיי

 ברור.  :שי רוזנצוויג

 12והיעדים היו משתנים שם? של ירידה לחוב של  : משה אופיר
 ₪?מיליון 

  -לא, לא, אבל אני אומר :שי רוזנצוויג

 גם משתנה?  : משה אופיר

מה אתם הולכים, בואו נתקדם אני לא מבין מה  :צוויגשי רוזנ
 אתם רוצים, בואו נתקדם. אלי תודה. 

 רצינו רק לתקן את הרושם של האמירה זה הכול.  : אורית שגיא

בסדר גמור, בסדר גמור, הכול בסדר, כולם  :שי רוזנצוויג
 מדברים וזה בסדר. 

 

 מקרנות הרשות ₪ אלף  251תב"ר שיפוצי קיץ בסך  .4

 שישמש לתיקון ליקויי בטיחות, בדיקות הכרחיות    

 כגון כיבוי אש, מתקני משחק וכדומה ולשיפוצי קיץ    

 בבתי הספר והגנים ביישוב.    

 

 תב"ר שיפוצי קיץ בבקשה.     :שי רוזנצוויג

טוב, תב"ר שיפוצי קיץ כמו שקורה כל שנה  : אודליה גוטל
תקציב שמגיע מתוך קרנות הרשות, אנחנו 

שייתכן ויהיה עוד ₪  251,000מדברים השנה על 
כסף שייכנס, כרגע הוא עוד לא נכנס, ולכן לא 
העמסנו אותו על השיפוצים. זה יוצא משהו כמו 

שהולכים לדברים של בטיחות וכיבוי ₪  180,000
אש וכל מיני דברים שככה הם בשוטף כל שנה, 
ושאר הכסף מתחלק בין בתי הספר והגנים על פי 

של המנהלות והגננות, זהו לא משהו דרישה 
  -שחדש. אתם רוצים להצביע על זה ואז

 תב"רים?  2זה  : משה אופיר
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 הפיס לא נתן לנו כסף השנה לשיפוצי קיץ וכאלה?  אלי כהן:

400וגם ₪  250,000 : משה אופיר  לא הבנתי? ₪  000,

 מפעל הפיס בדרך כלל הוא נותן לא?     אלי כהן:

מה שקשור למפעל הפיס נכון לעכשיו הוא כל  : אודליה גוטל
מאוגם לטובת אולם הספורט, ככה שזה כסף 

  -שהוא

 הפיס לא נותן לשיפוצי קיץ.  :שי רוזנצוויג

 400,000-ו₪  250,000לא הבנתי מה התב"ר הזה  : משה אופיר
    ?₪ 

 שיפוצי קיץ, זה תב"ר אחד. ₪  251,000לא, לא,  : אודליה גוטל

 ה תב"ר נוסף.    הא ז : משה אופיר

 כן.  : אודליה גוטל

דיברנו על זה שיראו לנו מה הולכים לעשות עם  : משה אופיר
 הכסף באיזה שהוא שלב.    

 על שיפוצי קיץ?  : אודליה גוטל

 כן.  : משה אופיר

 החלוקה.     אלי כהן:

 אין בעיה, אני אשלח לכם את זה במייל.  : אודליה גוטל

..    בית ספר יס : משה אופיר  ודי הולכים לצבוע.

אז רגע אני אספר, התב"ר הזה שוב רק שיפוצי  : אודליה גוטל
קיץ, זה גם נשאר יחסית לכמות המוסדות שיש לנו 
זה כסף קטן לכל מוסד, כן הולכים לצבוע את בתי 
הספר. השטיחים הולכים לרדת מהקירות במרבית 
בתי הספר, גם בחטיבה הולכים לטפל בעוד כיתה 

צופי שרון המבנה הגדול כל השטיחים , 2או 
הולכים לרדת, אבל זה לא מהתב"ר הזה, זה בעצם 

זה היה ₪  660,000-מהתב"ר שכבר אישרתם של ה
 אייל? 

 לא, אז תספרי על התב"ר הזה.  אלי כהן:

 ומה מהתב"ר הזה?     : משה אופיר
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  -התב"ר הזה : אודליה גוטל

 אולי תשלחי לנו פירוט?     : משה אופיר

, זה  : אודליה גוטל א' אמרתי אני אשלח פירוט, ב' גם הסברתי
בעיקר מתעסק עם ליקויי בטיחות, כיבוי אש וכל 
מיני תקנים שצריך להעביר כל שנה לקראת 

 פתיחת שנה. 

₪  251,000טוב, מי בעד תב"ר שיפוצי קיץ בסך  :שי רוזנצוויג
מקרנות הרשות שישמש לתיקון ליקויי בטיחות, 

רחיות כגון כיבוי אש, מתקני משחק בדיקות  הכ
וכדומה לשיפוצי קיץ בבתי הספר והגנים ביישוב? 

 פה אחד. 

מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר לטובת  החלטה:
שיפוצי קיץ במוסדות חינוך ביישוב על סך 

 מקור מימון קרנות הרשות. ₪.  251,000

 

 אלף  400רוג מרחבים ציבוריים בסך תב"ר שיפוץ ושד .5

 ר מימון תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת מקו ₪   

   2019. 

 

 .    5 :שי רוזנצוויג

התב"ר השני תב"ר שמגיע מתקציב פיתוח של  : אודליה גוטל
שהולך ₪  400,000, 2019משרד הפנים לשנת 

לשיפוץ ושדרוג מרחבים ציבוריים. אנחנו פותחים 
את התב"ר כרגע, אנחנו נתכנס אליו כשיגיע 

שרד הפנים. בגדול גם כן כל מה האישור הסופי ממ
שקשור לבטיחות וליקויים שיש לנו בגני שעשועים 
ומרחבים ציבוריים, הצללות שצריך, המצפה, 
הנחת מדרכות לדוגמא, דברים שהם בטיחותיים 
בתוך המרחב הציבורי שאנחנו ניתן עליהם את 

 הדגש. 

..     אלי כהן:  אז למה אנחנו צריכים להצביע על זה.

 לפתוח את התב"ר.  :וויגשי רוזנצ

 פותחים את התב"ר.  : אודליה גוטל
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 לפתוח את התב"ר, אנחנו רוצים להתקדם.     :שי רוזנצוויג

, אנחנו הגשנו את הבקשה כמו כל שנה  : אודליה גוטל הגשנו
  -למשרד הפנים, ומחכים

 למה לא לאשר את זה אבל כשיגיע התקציב?  : אורית שגיא

 ואל. זה מה שאני ש אלי כהן:

?  : אורית שגיא  מה ההיגיון

     -התקציב אושר במרכבה אילן דולב:

 בדיוק.  : אודליה גוטל

  -מה זה מרחבים ציבוריים סליחה אני לא כל כך : משה אופיר

אני אסביר רגע לפני משה שנייה. מה שקורה זה  אילן דולב:
כזה דבר, משרד הפנים נותן תקציב שנתי לפיתוח 

₪,  350,000בשנה שעברה היה  לכל רשות כל שנה.
השנה אנחנו קיבלנו אישור, קיבלנו את האישור 

ראינו לפני שבוע ₪,  400,000-הראשוני שלהם ל
שהתקציב עבר את הוועדה במרכבה. מרכבה זו 
תוכנה, מכירים כולם מרכבה או שאני קצת 

 אפרט? 

 במילה.  :שי רוזנצוויג

ל אינטרנטי במילה, מרכבה זו תוכנה או פורט אילן דולב:
שמאפשר להרבה מאוד גופים ציבוריים להתחבר 
לממשלה ולקבל כספים על פי קריטריונים קבועים 

 מראש. 

 אני מכיר אחת שכל הזמן בפורטל.  : משה אופיר

 היא כל הזמן קוראת, היא כל הזמן קוראת.  שלומית ארצי:

 כל הזמן קוראת, אני מכיר אחת.  : משה אופיר

קבלות ההחלטות המשותפות של חשב ושמה מת אילן דולב:
המשרד ביחד עם האנשים המקצועיים. משרד 
, ומופיע שם שאושר  הפנים ישב על הבקשה שלנו

  -בוועדה. זאת אומרת מבחינתנו

 ₪.  400,000 : משה אופיר

אושר בוועדה, מבחינתנו התקציב ₪  400,000 אילן דולב:
קיים, אנחנו צריכים לפתוח תב"ר לתקציב הזה 
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להתחיל להניע אותו ולממש אותו. מה כדי 
שייקרה במידה ואנחנו לא נאשר אותו ונתחיל 

, אנחנו נקבל ליקוי בדו"ח   -לעשות פעולות לפני

, לא, חס וחלילה.  : משה אופיר  ליקוי

.  אילן דולב: .  על ביצוע פעולות.

..  :שי רוזנצוויג  מי בעד.

 מה זה מרחב ציבורי? מה זה?  : משה אופיר

 הנה תגיד לך אודליה במילה אחת.     :ויגשי רוזנצו

כל המרחבים הציבוריים כל השצ"פים למיניהם  : אודליה גוטל
  -גני שעשועים

 שצ"פים?     : משה אופיר

, בין השאר.  : אודליה גוטל  כן

 אם שמעתי נכון התחלתם את מצפה הבנים?     שלומית ארצי:

מהכסף יוכל  לא, התחלנו אותו אבל זה גם חלק : אודליה גוטל
 ללכת לשם. 

 יוכל או ילך?     שלומית ארצי:

 אנחנו רוצים שהוא ילך לשם.  : אודליה גוטל

 אנחנו מחליטים מה יהיה?  : משה אופיר

..     שלומית ארצי: . 

, כן.  : אודליה גוטל  כן

במסגרת ועדת שפ"ע אנחנו מתקדמים בעניין הזה  :שירי זיידמן
 של השיפוץ של המצפה. 

..  :נצוויגשי רוז  יש הרבה עניינים.

לפחות חילקנו את זה לכמה דרגות, הדברים  :שירי זיידמן
 הדחופים ביותר.   

  -זה בראש וראשונה שוב ילך : אודליה גוטל

 זה משהו שאנחנו ממש שמנו על זה דגש.  :שירי זיידמן

 לי הכי חשוב עניינים בטיחותיים.  :שי רוזנצוויג
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לדעת במה מדובר? יכולים לדעת מה  אנחנו יכולים : משה אופיר
 הולכים לעשות עם הכסף הזה כמו בשיפוצים?    

 כן בטח, בטח.  : אודליה גוטל

?     : משה אופיר  כן

 ברור.  : אודליה גוטל

לפני שעושים. זאת אומרת אולי אני אראה שם  : משה אופיר
,  Xשרוצים לעשות בגן  שהוא לא ליד הבית שלי
 ליד הבית, סתם דוגמא.     Xאני רוצה שתעשו גם 

 לא נשמע לי שוויוני אבל בסדר.  : אודליה גוטל

     -לא, לא, אני מדבר בצורה : משה אופיר

 -אנחנו נעשה : אודליה גוטל

 )מדברים יחד( 

.. רוב הדברים שם הם עניינים בטיחותיים, אנחנו  :שי רוזנצוויג .
ננסה להקצות כמה גרושים גם לדברים שיעשו טוב 

 כמה שנוכל. עד 

אבל מן הראוי האמת במצבים מהסוג הזה שתהיה  אלי כהן:
תכנית שהיא ברורה, האם אנחנו נדרשים להצביע 

  -ולאשר את הדברים האלה, כאילו למה

  -מגיע לך כסף, אתה רוצה לקבל אותו :שי רוזנצוויג

 האם ההצבעה שלנו מונעת את קבלת הכסף?  : אורית שגיא

..    אנחנו מת : משה אופיר .. את זה.  נים את זה שלא.

אנחנו צריכים לפתוח תב"ר. אנחנו רוצים לעשות  : אודליה גוטל
את ההליך הטכני של לפתוח תב"ר, כדי 

 ..  שכשבמשרד הפנים יאשרו.

 ₪?  400,000-על היש תכנית  : אורית שגיא

 זה מה שאני אומר, יש סוג של קווים כלליים.     אלי כהן:

 -₪ 400,000-קווים כלליים כי גם היש  : אודליה גוטל

  -יש לי ככה רשימה של דברים בטיחותיים :שי רוזנצוויג

     -אבל מה הבעיה להגיד שלומית ארצי:
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 אין בעיה.  : אודליה גוטל

אבל אנחנו עוד לא שם, יש דברים בטיחותיים. אז  :שי רוזנצוויג
אני מסביר, ואל תקשו גם ככה קשה חבר'ה, יש 

.. חלק   -3חלק  2חלק  5מדורגים  דברים.

, שי אני מבינה את זה, אבל מה  שלומית ארצי: אני מבינה שי
  -הבעיה לעשות רשימה

  -אז יש רשימה :שי רוזנצוויג

 שמטפלים בזה ובזה ובזה ובזה למה?  שלומית ארצי:

יש רשימה בכנות אומרים לכם ולא אומרים לכם:  :שי רוזנצוויג
כמה ימים. בכנות כן יש תכנית תקבלו אותה עוד 

אומרים לכם שאנחנו עדיין מתחבטים לגבי 
 קדימויות של כמה דברים שהם ייכנסו לשם וזהו. 

לאחר שגמרת להתלבט יהיה אפשר לקבל את  שלומית ארצי:
 הרשימה? 

 בטח.  :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

..  :שי רוזנצוויג  אם יש לך משהו מיוחד שתרצה.

.. אולי המועצה : משה אופיר  תחליט שהיא לא רוצה.

 )מדברים יחד(

הדברים האלה לא באים להצבעות פה אבל בוא  :שי רוזנצוויג
  -תהיה בוועדת שפ"ע

 למה אין הצבעה?  : משה אופיר

כי זה עניין מקצועי חבר'ה, תהיה בוועדת שפ"ע  :שי רוזנצוויג
 שמה הם עושים את זה. 

 זה לא עניין מקצועי שי.  : משה אופיר

 זה קורה עשרות שנים, מתי הצבעת על דבר כזה?  :נצוויגשי רוז

400אתה בא מבקש  : משה אופיר ,000  .₪ 

.. הוא צבוע :שי רוזנצוויג   -אני לא מבקש.

-זה כסף צבוע ואפשר לעשות פה הרבה דברים ב : משה אופיר
האלה. עכשיו אתה אומר אני עושה ₪  400,000
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ה, רשימה עם אודליה, לא יודע עם מי לא משנ
ואנחנו נעשה את זה. אני אומר: לא, אתה תעשה 
, אולי יש לנו מה להעיר.   רשימה ותביא את זה לנו

אנחנו נביא את זה לכם ולמי שיש משהו להעיר  :שי רוזנצוויג
 יעיר, בסדר? 

 אז תביא את זה לישיבת מועצה?  : משה אופיר

אני לא אביא את זה לישיבת מועצה, אנחנו נשב  :שי רוזנצוויג
  -בישיבת הנהלה ומי שיבוא ירצה

תביא את זה לישיבת הנהלה, תביא למועצה  : משה אופיר
 הנהלה מה זה משנה. 

 אין לי שום בעיה, אין שום בעיה.  :שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד(

 אל תגיד לנו זה ראה וקבל.  : משה אופיר

אף אחד לא אמר לך את זה, אמרו שפותחים תב"ר  :שי רוזנצוויג
. ואמרו .  בכנות שעדיין לא הוחלט.

..  : משה אופיר  אחרי שיהיה לך תעשה ישיבת הנהלה ותגיד.

 אבל אנחנו חוזרים. :שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד(

תבדקי את המייל, אני אומר לך שאני לא מקבל  אלי כהן:
 שום הזמנה ממך. 

 )מדברים יחד(

 אני אבדוק את זה.  :שירי זיידמן

 תבדקי.  אלי כהן:

 הוועדה תתכנס החודש אני אבדוק את זה.  :זיידמןשירי 

  -חבר'ה מי בעד תב"ר :שי רוזנצוויג

 אני בעד זה.  : משה אופיר

תב"ר שיפוץ ושדרוג מרחבים ציבוריים בסך  :שי רוזנצוויג
מקור מימון התקציב פיתוח משרד ₪.  400,000
, מי בעד? פה אחד, תודה. מאשרים 2019הפנים 

 זה מספר יש לך? בזאת פתיחת תב"ר. אי



   

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

59 

 לא, לא, מספר יהיה כשאנחנו נפתח.  דובר

 אוקיי בסדר.  :שי רוזנצוויג

מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר לטובת שיפוץ  החלטה:
ושדרוג מרחבים ציבוריים ביישוב על סך 

מקור מימון תקציב פיתוח משרד ₪.  400,000
 . 2019הפנים לשנת 

 

 ועדת ביקורת.  .6

 

ביקורת, חלפו מספר חודשים מאז הקמנו ועדת  :שי רוזנצוויג
את הקואליציה, אבל לא הצלחנו להגיע עד היום 
להסכמה על הרכב של ועדת ביקורת. הוועדה 
הזאת היא ועדה חשובה לתפקוד תקין ועלינו 
להגיע להסכמה. אנחנו שוחחנו על זה אתמול 

 .. . , נציגים  3בישיבת הנהלה, חשבתי שמן הראוי
בתי שראוי מאוד שמכל בוועדה הזאת, ואני חש

על מנת שהיא תהיה מאוזנת,  1סיעה יהיה נציג 
 תוכל לעשות את העבודה שלה בצורה תקינה. 

 סיעות.  4יש  : משה אופיר

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

כאילו את לא  3סיעות, לא, הוא אומר  4יש  : משה אופיר
 קיימת. 

  -היא לא קיימת מאחר והיא יו"ר המתנ"ס :שי רוזנצוויג

 סיעות.  4לא משנה יש  : משה אופיר

  -היא לא יכולה להיות שם אז לכן :שי רוזנצוויג

 סיעות.  4יש  : משה אופיר

בסדר. היום אתה סתם מציק. ואנחנו רוצים  :שי רוזנצוויג
.. את התובנות  להציע, אז אנחנו נעשה סבב קצר.

  -שלהם

, לאור ההשתתפו : משה אופיר ת אני רוצה לשאול את חייקין
.. דליה לא  בוועדות מה אפשר לעשות באמת? אני.
יכולה להיות יו"ר כי היא בגוף מבוקר, אלי לא 
יכול להיות יו"ר כי הוא חבר בגוף מבוקר, 
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שלומית לא יכולה להיות לפי מה שאתה העברת 
לי את חוות הדעת של הוועדה למניעת ניגוד 

 עניינים. 

 אלי יכול להיות חבר?  :שי רוזנצוויג

 למה שלומית לא יכולה להיות?   חייקין ברוך:עו"ד 

 מה?  : משה אופיר

 אלי יכול להיות חבר?  :שי רוזנצוויג

, כולם יכולים להיות חברים, דליה אני  : משה אופיר חבר כן
 חושב שלא יכולה להיות חברה גם. 

 היו"ר לא יכול להיות חבר.   עו"ד חייקין ברוך:

חברה, זה מה שאמרת לי. דליה לא יכולה להיות  : משה אופיר
אלי יכול להיות חבר. חבר יכולים להיות הרבה 

  -אנשים, כמעט כולם חוץ ממנה

.. יו"ר.   עו"ד חייקין ברוך: . 

 וממנה, הם לא יכולים להיות חברים.  : משה אופיר

 למה?   עו"ד חייקין ברוך:

..  שלומית ארצי:  כי אני יו"ר.

ות הדעת שאתה העברת לי כי היא יו"ר. זה לפי חו : משה אופיר
 בוואטסאפ. 

שלומית לא יכולה להיות יו"ר ועדת ביקורת, כי  :שי רוזנצוויג
היא יו"ר ועדת מכרזים. דליה היא יו"ר הנהלת 

 המתנ"ס. 

 על זה דיברנו, אתה שלחת לי.  : משה אופיר

 אני לא יכולה.  שלומית ארצי:

אם  אתה שואל אותי מה, אתה עושה לי בחינה : משה אופיר
  -אני

 אם קראת את החומר.   עו"ד חייקין ברוך:

אורית לא יכולה להיות יו"ר כי היא חברה בגוף  : משה אופיר
 מבוקר. 
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  -רגע :שי רוזנצוויג

 היא חברה בהנהלת המתנ"ס.  : משה אופיר

היא יכולה להיות חברה היא לא יכולה להיות  :שי רוזנצוויג
 יו"ר. 

ר, אמרתי לא יכולה להיות יו"ר. אני מדבר על יו" : משה אופיר
 ואני גם כן חבר בגוף מבוקר. 

 אתה חבר בגוף מבוקר?   עו"ד חייקין ברוך:

 כן.  : משה אופיר

 מה?   עו"ד חייקין ברוך:

 חברה כלכלית זה גוף מבוקר.  : משה אופיר

, אז תראו מישהו יצטרך לעזוב   עו"ד חייקין ברוך: תפקיד אוקיי
ת ביקורת, כי חייבים ועדת בשביל להיות יו"ר ועד

ביקורת. אין מצב שלרשות מקומית אין ועדת 
, זה לא יעבור ביקורת של  ביקורת, זה לא תקין

 משרד הפנים ובצדק. 

 אולי יעשה ועדת ביקורת בלי יו"ר?  : משה אופיר

 אין דבר כזה.   עו"ד חייקין ברוך:

  -רגע אייל אתה גם חבר : אורית שגיא

  -עכשיו תזכרו  עו"ד חייקין ברוך:

.   :אייל רוזנפלד .  אנחנו לא יכולים להיות.

 לא, יכול להיות, רצוי שזה לא יהיה.  : משה אופיר

 לא, לא, לא.   עו"ד חייקין ברוך:

 רצוי.  : משה אופיר

הוא לא יכול להיות, אם יש סיעה שהיא לא סיעתו   עו"ד חייקין ברוך:
תו של ראש המועצה, היו"ר צריך להיות לא מסיע

 של ראש המועצה. 

אני גם הייתי מעדיף מישהו שהוא לא מהסיעה  :שי רוזנצוויג
 שלי. 

.. דליה, אורית, שלומית.  : משה אופיר  זאת אומרת שזה.
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 )מדברים יחד(

 -יש הגדרה מה זה חבר אופוזיציה  עו"ד חייקין ברוך:

 לא, מי אמר שחייבים יו"ר?  : משה אופיר

 ישהו לאופוזיציה.אולי נוציא מ :שי רוזנצוויג

 ברור שחייבים יו"ר מה זאת אומרת?   עו"ד חייקין ברוך:

 למה?  : משה אופיר

כי זה רשום בחוק. בחוק דווקא בוועדת ביקרות יש   עו"ד חייקין ברוך:
לך הגדרות מיוחדות ליו"ר, בשונה מוועדות 

 אחרות. 

 אז אורית תצטרך להתפטר מהנהלת המתנ"ס?  : משה אופיר

או אתה תתפטר מאיפה שזה, או אורית מאיפה   קין ברוך:עו"ד חיי
 שהיא, מישהו יצטרך להתפטר. 

אורית, את יכולה להתפטר מהנהלת, רגע, רגע,  :שי רוזנצוויג
 אבל להיות שם. 

אבל אני ביקשתי לא להיות יו"ר ועדת ביקורת.  : אורית שגיא
  -אני מוכנה להיות חברה בכיף

ציה שחברי הסיעה שלי לא יכולים אבל יש סיטוא :שי רוזנצוויג
 להיות. 

 יו"ר לא יכולים להיות.  : משה אופיר

, לא יכולים להיות יו"ר.  אלי כהן:  נכון

 ואני נותן, מהסיעה שלי יהיה נציג, נציגה רחלי.     :שי רוזנצוויג

רחל כבר נבחרה, אורית אמרה שהיא מוכנה  : אודליה גוטל
  -להיות

 אנשים שאחד מהם הוא יו"ר.  2עוד אני צריך  :שי רוזנצוויג

  -אוקיי ואורית חברה, משה אתה  עו"ד חייקין ברוך:

 מישהו צריך לבקר אותנו.  :שי רוזנצוויג

 לכולנו יש כאן יו"רים באיזה שהיא ועדה.  : אורית שגיא

 אני לא יכול להיות יו"ר.  : משה אופיר
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 לדעתי חוץ מלמשה.  : אורית שגיא

 למה אתה לא יכול להיות יו"ר?   עו"ד חייקין ברוך:

.  : משה אופיר .  אני חבר.

 רגע, יש פה מישהו שהוא לא יו"ר בשום ועדה?  :שי רוזנצוויג

 מה זה?  : משה אופיר

 תתפטר פשוט.   עו"ד חייקין ברוך:

אז גם הוא יכול להתפטר, אלי יכול להתפטר, גם  : משה אופיר
 היא יכולה להתפטר. 

 לא מתפטרת.  לא, אני שלומית ארצי:

גם דליה יכולה להתפטר, גם אורית יכולה, כל  : משה אופיר
  -אחד יכול להתפטר. אם זאת הגישה שלך תתפטר

  -לא  עו"ד חייקין ברוך:

 אז למה אתה פונה אליי?  : משה אופיר

, אני לא מתערב ביניכם.   עו"ד חייקין ברוך:  אין לי בעיה מי

 . אז אל תגיד לי להתפטר : משה אופיר

 אני אומר לכולכם.   עו"ד חייקין ברוך:

, אנחנו רוצים להגיע  :שי רוזנצוויג שנייה חבר'ה, עושים דיון
סתדר. אני חושב שאין פה להסכמות, אנחנו נ

 מישהו שהוא לא יו"ר ועדה. 

 נכון. ואתה לא.  : אורית שגיא

 שנה.  20אני הייתי יו"ר ועדת ביקורת  : משה אופיר

 . 25ה עוד יאלל שלומית ארצי:

 שנה מספיק לי.  20 : משה אופיר

 אז תרענן קצת.  :שי רוזנצוויג

, צברתי ניסיון מעל ומעבר.  : משה אופיר  מספיק לי

  )מדברים יחד(

שנים לא ראיתי דו"ח  6רגע שנייה שי, אבל אני  : אורית שגיא
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 ביקורת אחד שהוצאת. 

דו"ח,  שנה נמאס לי. לא ראית 15זה בגלל שאחרי  : משה אופיר
 אני לא כותב דו"חות. 

, אני מעלה הצעה.  :שי רוזנצוויג  אוקיי

 איזו הצעה.  : אורית שגיא

  -אז אני אומר, ההצעה שאני מעלה :שי רוזנצוויג

אתה לא יכול להעלות הצעה, אנשים צריכים  : משה אופיר
 להסכים לזה, מה זה אתה מעלה הצעה? 

תה יו"ר ושרחל, ומי אני רוצה שההצעה תהיה שא :שי רוזנצוויג
  -אמרנו עוד? ואורית חברים

, העלית הצעה,  : משה אופיר ההצעה הזאת לא מקובלת עליי
אמרתי לך מראש גם אתמול, אתה לא יכול 
להעלות הצעות כאלה, זה לא דמוקרטיה לכפות 

  -על בן אדם להיות

, מישהו שהיה מבקר,  :שי רוזנצוויג מישהו צריך לבקר אותנו
את הידע, מישהו שאולי לא יו"ר  מישהו שיש לו

 של ועדה אחרת. 

.. ממלא יו"ר החברה הכלכלית, ותיקח את ועדת  : אורית שגיא .
 הביקורת. 

 רגע, בעצם אלי הוא לא יו"ר החברה הכלכלית.  : משה אופיר

 אבל הוא מ. יו"ר החברה הכלכלית.  :שי רוזנצוויג

 לא, לא, לא, חייקין.  : משה אופיר

 מה?   ברוך:עו"ד חייקין 

ההגבלה חלה ליו"ר ועדת ביקורת, הוא לא יכול  : משה אופיר
  -להיות יו"ר גוף, דליה למשל לא יכולה

 דירקטור בגוף מבוקר.   עו"ד חייקין ברוך:

, אז גם אלי לא יכול.  : משה אופיר  דירקטור גם? אוקיי

דקות, מאותה סיבה אמרת שאתה לא  5דיברת  אלי כהן:
 יכול. 

 כן.  : רמשה אופי
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 עכשיו אני יכול?  אלי כהן:

.. לא יודע, לי אין פתרון בעניין  : משה אופיר אבל אתה איש.
 הזה, אני אין לי פתרון לעניין הזה. 

מה העניין, את רוצה שאני אהיה היו"ר בוועדת  אלי כהן:
 ביקורת? 

 כן.  : אורית שגיא

 אני בוועדת ביקורת יו"ר.  אלי כהן:

לא יכול, אתה לא יכול להיות בחברה אתה  :שי רוזנצוויג
 הכלכלית. 

 הוא יכול להיות אם הוא רוצה.  : משה אופיר

 הוא יכול?  :שי רוזנצוויג

 ברוך אתה יכול לתת לאלי היתר מיוחד?  : אורית שגיא

הייתי שמח שתהיה לי את הסמכות הזאת אבל אין   עו"ד חייקין ברוך:
 לי. 

 היתר בדיעבד.  :שירי זיידמן

אלי לא יהיה חבר בוועדת ביקורת הוא יהיה  : ופירמשה א
 משקיף בוועדת ביקורת. 

  -אין משקיף, יו"ר :שי רוזנצוויג

 לא, בוועדת הנהלה משקיף.  : משה אופיר

 צריך יו"ר.  :שי רוזנצוויג

, אני מכיר את החוקים.  : משה אופיר  זה משהו אחר. חייקין

 אבל צריך יו"ר.  : אורית שגיא

 כי אתה היית מעורב בזה.   ן ברוך:עו"ד חייקי

, הייתי מעורב בזה, משקיף בוועדת הנהלה לא  : משה אופיר נכון
 יכול להיות. 

 לא, לא.  עו"ד חייקין ברוך:

אבל אנחנו מזמינים אותו בתור איש מקצוע  : משה אופיר
 לוועדה, מה יש? 
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 לא, לא, ממש לא.   עו"ד חייקין ברוך:

, אני מסדר לך את זה. למה לא? למה  : משה אופיר  לא? אלי

 מה אתה מסדר לי?  אלי כהן:

 -שאתה בחברה הכלכלית : משה אופיר

  -חבר'ה, חבר'ה :שי רוזנצוויג

אתה תדבר מה שאתה רוצה, ותגיד מה שאתה  : משה אופיר
  -רוצה, אבל זכות ההצבעה

,   עו"ד חייקין ברוך: התשובה היא לא, אלי עזוב. אלי, תסתכל אליי
 היא לא.  התשובה

רגע, אני מזמין אותו בתור מומחה, בתור מומחה  : משה אופיר
 אני לא יכול להזמין אותו? 

  -אני אמרתי  עו"ד חייקין ברוך:

 מה?  : משה אופיר

 אתה רוצה שיהיה משקיף בוועדת ביקורת.   עו"ד חייקין ברוך:

 לא בוועדת ביקורת.  : משה אופיר

 ה? באיזו ועדה? בוועדת הנהל  עו"ד חייקין ברוך:

אתה לא הבנת אותי בכלל. לפני שאתה אומר  : משה אופיר
 תבין אותי. 

 באיזו ועדה?   עו"ד חייקין ברוך:

  -הבעיה שלו שהוא חבר בחברה הכלכלית : משה אופיר

 אבל הוא הסגן שלי.  :שי רוזנצוויג

  -רק שנייה, רק שנייה, תזדיין בסבלנות. אני אומר : משה אופיר

 זה מיותר.  דובר: 

שאלי הוא לא יהיה חבר בחברה הכלכלית, אבל  : משה אופיר
 אנחנו נזמן אותו לחברה הכלכלית כיועץ. 

 מ"מ? -מ  :אייל רוזנפלד

 מה הבעיה?  : משה אופיר
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.. אבל יש לו תכניות.  :שי רוזנצוויג  מה זה.

  -בסדר, הוא יראה אותם בתור : משה אופיר

להיות הסגן של שי בחברה משה, אתה מסכים  : אורית שגיא
 הכלכלית? 

 אבל זה לא קשור לפה.   עו"ד חייקין ברוך:

  -זה קשור, כי : משה אופיר

  -אז אני מסביר לך  עו"ד חייקין ברוך:

  -אז אנחנו עושים את זה : משה אופיר

לא, אתם רוצים בחברה לקבל איזה שהיא החלטה   עו"ד חייקין ברוך:
לישיבות, תקבלו  שאתם מזמנים אותו מידי פעם

 מה שאתם רוצים שמה. 

 לא, אנחנו נקבל החלטה שמזמנים אותו קבוע.  : משה אופיר

 לא.   עו"ד חייקין ברוך:

  )מדברים יחד(

 ריך לעשת אין שום פרויקטים. מה צ : משה אופיר

 צריך להניע משהו כדי שיקרה.  אלי כהן:

  -טוב, אני רוצה להעלות הצעה :שי רוזנצוויג

 בסדר אוקיי.  : פירמשה או

 מה בסדר?  :שי רוזנצוויג

 העניין הזה סגור.  : משה אופיר

 מה סגור?  :שי רוזנצוויג

 מה סגור?  אלי כהן:

 משה אני נשבע לך אני אוציא לך.  :שי רוזנצוויג

  )מדברים יחד(

, גמרת לי את החיים, מה  :שי רוזנצוויג משה גמרת את הליצ'י
 ההצעה שאתה רוצה? 

  -אלי עוזב את החברה הכלכלית : רמשה אופי
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 אני לא רוצה שהוא יעזוב.  :שי רוזנצוויג

 הוא גם לא רוצה.  לוי: -דליה נחום

 הנה הוא הולך.  :רחל שטיינר

אני מעלה הצעה, אלי תישאר פה רגע. אני מעלה  :שי רוזנצוויג
, תקשיבו רגע אני מעלה הצעה.   הצעה תקשיבי

 ד מה שאתה רוצה להציע. אל תעלה הצעה, תגי : משה אופיר

אני רוצה להעלות הצעה, להגיד אותה. אני  :שי רוזנצוויג
שבוועדת ביקורת יהיו מתכוון להעלות הצעה 

, אורית ומי השלישי אמרנו?    רחלי

 יו"ר.  שלומית ארצי:

  -עזבו את היו"ר, ומשה לא כיו"ר :שי רוזנצוויג

  -אני מודיע : משה אופיר

 כיו"ר.  רגע, לא :שי רוזנצוויג

 קבל עם ועדה שאני לא מעוניין נקודה.  : משה אופיר

 אז מי השלישי? מי השלישי?  :שי רוזנצוויג

 שי היקר, אני לא מעוניין.  : משה אופיר

 בסדר סליחה, לא אתה.  :שי רוזנצוויג

 אתה לא יכול למנות אותי.  : משה אופיר

י לא מישהו אחר, מישהו אחר, מישהו אחר. אנ :שי רוזנצוויג
  -ממנה יו"ר אנחנו ממנים

 ואז מה? מי ייקח אחריות על הוועדה?  : אורית שגיא

רגע, אנחנו ננסה לפתור את זה אחר כך, כרגע אין  :שי רוזנצוויג
 לנו ועדת ביקורת. 

 נכון. נפתור את זה אחר כך.  : משה אופיר

 עדיף לי ועדת ביקורת.  :שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד(

 יו"ר, חבר אני מוכן.  לא : משה אופיר
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 חבר הוא מסכים.  לוי: -דליה נחום

 כן, אבל מי יהיה יו"ר.  : משה אופיר

 לי אין זמן לזה.  : אורית שגיא

 גם אלי יכול להיות חבר.  : משה אופיר

תקשיבו רגע, רחל, אורית ומשה יהיו בוועדת  :שי רוזנצוויג
  -הביקורת

 למה? אלי.  : משה אופיר

, למה אתה זה,  :שי רוזנצוויג , די נו אמרת כבר שאתה מוכן
באמת אני מצטער שלא הוצאתי אותך, אתה רק 

 עושה נזק. 

 מה? מה אתה אומר?  : משה אופיר

אמרתי שאני רוצה למנות אותך ליו"ר ועדת  :שי רוזנצוויג
 ביקורת. 

 אני אמרתי שאני לא מעוניין.  : משה אופיר

, אוקיי אז רק חבר :שי רוזנצוויג  , בסדר? הבנתי

 אני אשקול את זה.  : משה אופיר

 בסדר.  :שי רוזנצוויג

אני אשקול את זה, נכון לעכשיו אני לא מוכן. אני  : משה אופיר
 אשקול את זה. 

מישהו אחר רוצה להיות בינתיים עד שמשה יבחן  :שי רוזנצוויג
את זה? מישהו אחר יכול להיות? מי עוד יכול 

פה שאנחנו לא  להיות? אתם מבינים שזה תקיעה
יכולים להתקדם? המבקר שלנו עוד חודש עוזב, 
אני מדבר אליך, באמת אני פונה אליך, הוא עוזב 
אותנו עוד חודש. אני צריך גוף שיבקר את 

  -המועצה, מבקר שיכין תכנית עבודה

..  : אורית שגיא  משה, אתה מוכן.

 שעם שיניים יבקר אותנו.  :שי רוזנצוויג

 עשות את הדו"ח הנוכחי? רק ל : אורית שגיא

 זה לא הגיוני שאני אבקר את עצמי.  :שי רוזנצוויג
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 אני לא עושה שום דו"חות.  : משה אופיר

 את הביקורת על הדו"ח הקרוב.  : אורית שגיא

 בוא נתחיל בזה.  :שי רוזנצוויג

תעשה ביקורת אחת, ואחר כך נראה מה נעשה  : אורית שגיא
 בהמשך. 

  -ב שאת צריכה להיכנס לענייןאני חוש : משה אופיר

 אני אעזור לך.  : אורית שגיא

 לא, אני לא צריך את העזרה שלך עם כל הכבוד.  : משה אופיר

 אני אעזור לך.  : אורית שגיא

 אני חושב שאת צריכה להיכנס לעניינים.  : משה אופיר

 לא, כחברה בוועדה.  : אורית שגיא

 . את צריכה להיכנס לעניינים : משה אופיר

 אני מספיק בעניינים משה, אני בעניינים אחרים.  : אורית שגיא

לא, אני אומר בענייני ביקורת, כי את כל הזמן  : משה אופיר
אמרת שוועדת ביקורת זה דבר חשוב, ואת לא 

  -מבינה למה

מה הקשר? אבל אני יו"ר של ועדה, אתה לא יו"ר  : אורית שגיא
 של שום ועדה, מה הקשר? 

, תן לנו לצלוח עכשיו את התקופה  :יגשי רוזנצוו אז נשמע הגיוני
  -הקרובה מהניסיון שלך

, תיכנס לענייני ביקורת.  : משה אופיר  אלי

אבל יש לו תיק שאני מפיל עליו בחברה הכלכלית  :שי רוזנצוויג
 עכשיו. 

 מה זה קשור?  : משה אופיר

 הוא לא יכול.  שלומית ארצי:

ועדה. אבל בן אדם אתה לא  כי אתה לא בשום :שי רוזנצוויג
 בשום ועדה. 

 אבל הוא מדבר על היו"ר, לא על החבר.   עו"ד חייקין ברוך:
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, אין מה לדבר, על חבר  : משה אופיר לא, יו"ר בשום פנים ואופן
  -אני בקושי

 משה תעזור רק בדו"ח הזה.  : אורית שגיא

 אני צריך להתייעץ בבית.  : משה אופיר

 אומרת צריך להתייעץ בבית? מה זאת  שלומית ארצי:

..  : משה אופיר  אני צריך להתייעץ בבית אם אני מוכן.

, שי תקשיב, זה לא ייגמר ככה, אני מציעה  : אורית שגיא שי
שבאמת באמת היחיד שעשה את זה בעבר זה 

  -שנה הוא אמר 15משה, 

 שנה.  20 : משה אופיר

 שנים לא עשית ביקורת.  6 : אורית שגיא

שנה הוא הפסיק  15שנה הוא הגיש, אחרי  15  :לדאייל רוזנפ
 להגיש את הדו"חות. 

 נכון.  אלי כהן:

 שנה הוא היה.  20אבל   :אייל רוזנפלד

 לא מגישים דו"חות דרך אגב.  : משה אופיר

לא דו"חות, את הביקורת, את הבקרה על  : אורית שגיא
 הדו"חות. 

 מה את מציעה?  :שי רוזנצוויג

  -מציעה משה אני : אורית שגיא

 נו, אתם מעצבנים.  :שי רוזנצוויג

, אתה  : אורית שגיא אני עכשיו מבקשת בסדר? עזוב את שי
היחיד שיש לו פה ניסיון בדבר הזה, רק כדי לצלוח 
את הדו"ח הנוכחי, אם אתה מסכים להתנדב 
להוביל את המהלך הזה של ביקורת על הדו"ח 

את  הנוכחי לפני שהמבקר עוזב, ואחר כך נפתור
  -הבעיה

 כיו"ר.  :שי רוזנצוויג

 לפעם הבאה.  : אורית שגיא
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 אני מוכן להיות יועץ לוועדה ולעזור לכם.  : משה אופיר

, הוא כדי להיות  :שי רוזנצוויג זה לא עוזר צריך יו"ר. רק שתביני
יו"ר, נגיד שהוא מסכים, הוא צריך לעזוב את 
 החברה הכלכלית. יכול להיות שזה יהיה לפרק זמן
מוגבל, רק כדי שניסגר ונעבור את הביקורת 

 הזאת, את הדו"ח הזה סליחה. 

שי אתה מדבר על יו"ר, אמרתי שאני לא מוכן.  : משה אופיר
בכלל ולהתייעץ אם יש  אמרתי שאני רוצה לחשוב

לי זמן גם להיות חבר. אני הזמן שלי לא נתון 
 בידיי. 

..  : אורית שגיא , אין לי בעיה.  שי

 חנו נעשה את זה. אנ אלי כהן:

  -את הדו"ח הנוכחי, מה שצריך : אורית שגיא

 אם תרצו עזרה אני אשמח לעזור לכם.  : משה אופיר

.. אם אין יו"ר, את לא יכולה.  :שי רוזנצוויג . 

, תקשיב, תקשיב, תעשה מינוי זמני של  : אורית שגיא רגע שי
, אנחנו נטפל שלושתנו   -רחל שלי ושל אלי

  -וא לא יכול בגללה :שי רוזנצוויג

  -רגע, רגע : אורית שגיא

 למה? היא חברה, היא חברה, אני יו"ר זמני.     אלי כהן:

סליחה שאני מתערבת, עדיף שאת תהיי זמנית  : אודליה גוטל
 .. יו"ר, יותר קל לצאת מהנהלת מתנ"ס מאשר.

 דירקטוריון. 

, אז הוא יתפטר מהחברה הכלכלית.  שלומית ארצי:  אוקיי

 מחזירים אותו אחרי חודש.  : ופירמשה א

  )מדברים יחד(

 אי אפשר להשחיל פה משפט.  : אורית שגיא

 אפשר.  אלי כהן:

 רגע, אני רוצה לסיים את העניין.  : אורית שגיא

 זה נראה הזוי אבל.  :שי רוזנצוויג
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תקשיב, יש לך פה פתרון ואתה אומר לא, אז  שלומית ארצי:
 בסדר. 

 אומר לא אבל.  הוא לא : אורית שגיא

 הוא יכול להיות יו"ר הוועדה.  שלומית ארצי:

אם אתה רוצה להתפטר מהחברה הכלכלית, זה  :שי רוזנצוויג
     -מה שאתה רוצה

 תנו לאורית לסיים.  : אודליה גוטל

שי, אלי לא רוצה להתפטר מהחברה הכלכלית,  : אורית שגיא
ואני לא רוצה להתפטר מהמתנ"ס, ורחל לא רוצה 

תפטר מהמתנ"ס, אבל אנחנו מנסים לעזור לה
 לפתור את האירוע הזה. 

 אז מה את מציעה?  :שי רוזנצוויג

אני חושבת בשיא העדינות שכל אחד לקח על  : אורית שגיא
עצמו כאן להיות יו"ר של ועדה, זה המון עבודה, 
זה הרבה שעות, אני עכשיו אעצבן אולי את משה, 

ועדה, ואני  אבל הוא היחיד שלא לקח על עצמו
הייתי שמחה אם הוא היה לוקח את הוועדה הזאת. 
, אני מציעה שרחל  עד שנפתור סופית את העניין
אני ואלי נצא באופן זמני מהמקומות שבהם 
אנחנו נמצאים או אחד מאיתנו שצריך להיות יו"ר 
, לא יודעת מה שברוך יחליט, אבל אני  רשמי

, כי אנחנו שלושתנו נישא  אומרת זה יו"ר כמינוי
בנטל של להגיש את הביקורת על הדו"ח של 

 המבקר. בסדר?    

 יו"ר זמני.  : אודליה גוטל

.   עו"ד חייקין ברוך: . לא, היא מתכוונת תמנו אותה כיו"ר אבל אתם.
אחרי שמגישים את הדו"ח להביא את זה שוב 

 לדיון.    

  -רחל לא יכול להיות היו"ר ולצאת מהדירקטוריון : אודליה גוטל

 למה רחל לא יכולה להיות?     : אורית שגיא

כי היא בסיעה של ראש המועצה. ולצאת  : אודליה גוטל
מהדירקטוריון יותר מסובך, לצאת ולהיכנס יותר 

 מסובך מאשר הנהלת המתנ"ס. 

 דירקטוריון זה כולל דיווח לרשם החברות.      עו"ד חייקין ברוך:
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 נים. כן, רשם החברות ומשרד הפ : אודליה גוטל

תצאי, אבל אל תצאי מעשייה, תצאי זמנית ואל  :שי רוזנצוויג
     -תצאי

  -אז נגיד : אודליה גוטל

 אנחנו נצטרך לסגור את זה לטווח הרחוק.     :שי רוזנצוויג

 בהנהלת המתנ"ס יותר פשוט לנו.  : אודליה גוטל

     -אבל אני רוצה שאנחנו נסכם : אורית שגיא

 . זמנית : אודליה גוטל

כאן שזה לפרק זמן לא יודעת של חודשיים שלושה  : אורית שגיא
 וזהו. 

 עד הדו"ח הבא.  : משה אופיר

 בואו נגיד שזה זמני.  :שי רוזנצוויג

 )מדברים יחד( 

אורית, אם את תרצי להתפטר בכל רגע נתון את  :שי רוזנצוויג
, זאת אומרת מה זה משנה.      תוכלי

כון להגיד שזה מינוי ואת תבחרי נראה שיותר נ : אודליה גוטל
 . .  להתפטר מתי.

 תנסח פה את הצעת ההחלטה.  :שי רוזנצוויג

 לא, ההצעה היא אותה הצעה.   עו"ד חייקין ברוך:

 שנייה חבר'ה תקשיבו.  :שי רוזנצוויג

, הוועדה הזאת דנה בדו"חות פעם בשנה,  : משה אופיר חייקין
. .  אין לה.

 )מדברים יחד(

  -וקיי חבר'ה אל תמשיכוא :שי רוזנצוויג

 מה זה משנה, מה זה סודי.  : משה אופיר

 תנסח.  :שי רוזנצוויג

 מה זה סודי? מה זה פשע? מה חייקין זה פשע?  : משה אופיר
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  -הניסוח הוא מאוד פשוט, המועצה ממנה  עו"ד חייקין ברוך:

  -רחל שטיינר, אורית שגיא, אלי כהן :שי רוזנצוויג

כחברי ועדת ביקורת ואורית שגיא כיו"ר ועדת   עו"ד חייקין ברוך:
 ביקורת. 

 עד שזה ישתנה.  : משה אופיר

 זה בכפוף לכך שאת מתפטרת כמובן מהמתנ"ס.   עו"ד חייקין ברוך:

 מי בעד?  :שי רוזנצוויג

 הנהלת המתנ"ס זה היא צריכה להסכים.  : משה אופיר

, פה אחד אושר.  :שי רוזנצוויג  מי בעד? זה זמני

אני רק אומרת שי אבל, אני רוצה להגיד שזה זמני  : ת שגיאאורי
וברגע שאני מתפטרת מוועדת הביקורת אני 

 חוזרת להנהלת המתנ"ס. 

 אני מבטיח להצביע בעדך.  : משה אופיר

 תודה.  : אורית שגיא

אפשר לסגור את ההקלטה, תודה רבה לכולם,  :שי רוזנצוויג
 שיהיה ערב נעים. 

ד את אורית מלכה שגיא ליו"ר ממנים פה אח החלטה:
ועדת ביקורת, ואת אלי כהן ורחל שטיינר 

 לחברי ועדת ביקורת. 

 

 

 אודליה גוטל

 המועצה  יתמנכ"ל

 י רוזנצוויגש 

 ראש המועצה

 


